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Jeg har alltid tenkt at jeg vil jobbe 120 % i NHF til jeg ble  
70 år, men nå blir det ikke helt som jeg hadde tenkt likevel. 
Etter 33 år, må jeg bare godta at helsa er sjefen også for meg. 
Helsa forteller at jeg må nøye meg med 10 % av det som har 
vært både jobb og hobby for meg. 

33 år er lang tid på samme arbeidsplass, men jeg har aldri hatt et kjedelig øyeblikk 
i NHF. Har hatt gleden av å ofte få nye og utfordrende oppgaver som har gjort 
arbeidsdagene spennende og krevende. I et lite tilbakeblikk fikk jeg bl.a. oppleve 
ansvar (sammen med Ellen) for oppstart og oppbygging av alle landsforeningene, 
hadde ansvar for NHFs definisjon og utvikling av brukermedvirkning, var leder av 
RIS som var NHFs tilbud om regnskapsføring for alle lokallagene, var «Extra-sjef» 
i mange år, var leder av Medlemsservice da det favnet kommersielle medlems-
tilbud/ likepersonarbeid/juridisk bistand og sist, men ikke minst, trakk jeg enda et 
vinnerlodd ved å bli regionkontorleder i flotte NHF Øst. 

Jeg mener det når jeg sier at NHF Øst var et vinnerlodd, for makan til flotte med-
lemmer, tillitsvalgte og kollegaer skal man lete lenge etter.  Vi er kanskje ikke den 
regionen som er oftest i avisene og roper høyest i forsamlingene. Men det vi ikke 
har i pauker og basuner, har vi i evnen til å være en interessepolitisk isbre som kan 
forme landskap og gråstein gjennom å være mange og utholdende. NHF Øst gir 
seg ikke med å kverne og male rolig og kraftfullt for rettferdighet og likestilling. 

Det lar seg bare ikke gjøre å være regionkontorleder i 10 % stilling med 1000 opp-
gaver og ansvar for ansatte og økonomi. Etter 2 år med sykemeldinger og permi-
sjoner, må jeg bare godta at jeg antakelig ikke blir frisk nok til å gå tilbake til full 
stilling. Jeg har derfor gitt styret i NHF Øst beskjed om at de nå må finne en ny 
regionkontorleder til NHF Øst. Det har de satt i gang med, så dere kan snart si hei 
til en ny sjef på kontoret. 

Det blir en mye bedre hverdag for NHF Øst når tiden med sykepermisjoner og fød-
selspermisjon straks er over. Da blir det 2 ansatte på kontoret som før. I tillegg har 
NHF Øst vært rause nok til å la meg få fortsette i 10 % jobb som en slags 3.mann 
på lasset. Jeg kommer i all hovedsak til å jobbe med SAFO Øst og få min lønn dek-
ket av tilskuddet til SAFO Øst. Det er en stor glede for meg at dette lot seg ordne, 
for jeg har ikke hjerte til å gi helt slipp på NHF Øst enda. 

Det er så deilig å fortsatt kunne si: VI SNAKKES OG SES :)

Hanne Grimstvedt

Hilsen fra en  
resirkulert ansatt
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Det som traff meg i hjerte var en far som fortalte at hans 
sønn, ikke orket å sloss med Halden kommune. Han flyttet 
til en annen kommune og fikk dobbelt så mange BPA 
timer. Faren fikk en lang vei for å besøke sin sønn, NHF 
Halden/Aremark mista en tillitsvalgt, og jeg mista en venn. 
Han lever i beste velgående og vi sees på facebook. 

For han betydde det at fikk han deler av livet tilbake. Han 
slapp å krangle og sloss for å leve ett godt liv. Kommunen 
tror nok de har spart penger. Men jeg mener at de gav 
slipp på en ressurs.  Hvorfor skal det være sånn at kom-
munens økonomi og velvilje bestemmer hvordan jeg skal 
leve. Jeg kan ikke bare flytte. Familien min er stor med 2 
sønner, 2 svigerdøtre og 5 barnebarn – ja så er Halden 
byen min.  Vi har jo også venner, jobb og gode naboer.

Mitt eneste håp er at staten tar over BPA ordningen og gir 
kommunen øremerka midler.

Jeg skulle så gjerne si at Christian var den eneste helse-
flyktningen som har flyttet fra Halden, men dessverre er 
han den 3. av mine bekjente som flytter. Erfaringen viser at 
det er ytterst få som får innvilget BPA.  Halden lager i disse 
dager en ny helseplan. I den forbindelse spurte jeg Helse 
og mestrings direktøren vår om hva som var grunnen til så 
få BPA vedtak. Damens svar var at BPA var en ordning for 
de ressurssterke personene med funksjonsnedsettelser, 
og at dette var en meget dyr ordning for kommunen. Med 
andre ord direktøren har ikke forstått en dritt. 

Min erfaring er at du må være tøff og beinhard for å få den 
hjelpa du har krav på i Halden. Helseplanen som den  
ligger i dag, nevner ikke BPA. Boligpolitikken er også  

nesten fraværende. Man bare flytter rundt på folk. Man 
ønsker primært ikke at folk har kontroll over eget liv. 

I avisa ja - så snakker man om brukermedvirkning og at all 
flytting er frivillig. Ja - for det er jo sånn at når kommunen 
flytter folk så har de jo planer med boligen, ikke så lett for 
en beboer å protestere da. Jeg er ikke engang sikker på at 
man tørr å protestere. Vi er avhengig av all den hjelpa vi 
får i kommunen. Politikerne våre blir beskyldt for å la 
administrasjonen styre, og jeg har jo vært der også. Man 
velger å tro på kommunedirektører, med fine ord og flotte 
plansjer. Det er først når man trenger tjenestene at man 
skjønner at ting ikke alltid stemmer. Klarer administra-
sjonen å gi oss ett budsjett som går i pluss - ja så har 
politik erne våre sitt på det tørre, tror de.

Nå er det tydelig på tide med litt ferie. Hue er ikke lenger 
tomt, men fylt med kaos.

Ferien i år skal være på verandaen med korte turer 
strikke tøy og lydbok, trenger ikke mer nå. Kanskje jeg 
lager god mat og inviterer noen venner. Vi får se, krava er 
ikke så store i år, ta vare på hverandre og husk det er lov å 
besøke hverandre. Ser jeg deg ikke på min veranda, ja så 
sees vi kanskje på Facebook. Dersom du lurer - Christian 
har gitt meg lov til å bruke sin historie.

Anne Karin Johansen

Helt på grensa fortsatt

HELT PÅ GRENSA

Anne Karin Johansen

I dag var jeg helt tom i hode når jeg skulle sette meg ned for å skrive denne 

spalta. Derfor spurte jeg Facebook vennene mine hva jeg burde skrive om. 

Ulobas ansatte svarte BPA, en ville jeg skulle si noe om Pride og seksualitet. 

Den siste ville si noe om aldersdiskriminering.



Medlemsblad for NHF Øst

For personer med forflytningsvansker kan et parkerings-
bevis for forflytningshemmede, gjerne kalt handicapkort 
(HC-kort), være avgjørende for å leve en selvstendig hver-
dag. HC-kort gjør det mulig å parkere med kort avstand til 
steder som er nødvendig å oppsøke for å gjøre dagligdagse 
gjøremål. Men hvordan søke, og hva gjør du hvis du får 
avslag?

1. Hvordan søke?
Adgangen til å innvilge HC-kort er regulert i forskrift om 
parkeringstillatelse for forflytningshemmede (FOR-2016-
03-18-264). Formålet med ordningen er å gi forflytnings-
hemmede med et reelt behov for parkeringslette et til-
gjengelig parkeringstilbud jf. § 1. Du kan søke om HC-kort 
både som passasjer og fører. 
 Du kan søke om HC kort i kommunen du er bosteds-
registret i. I søknadsprosessen er dokumentasjon viktig, 
og du bør legge ved legeattest på dine forflytningsut-
fordringer. Av legeattesten må det fremgå at du har store 
vanskeligheter med å bevege deg over noe lengde. Du må 
også kunne dokumentere at du har et særlig behov for å 
parkere på spesifikke steder, som bolig, arbeidsplass, 
skole eller annen aktivitet. 
 Selv om du har forflytningsvansker har kommunen et 
visst skjønn ved innvilgelsen av HC-kort, blant annet i vur-
deringen av om fører eller passasjer har et «særlig behov» 
for parkeringstillatelsen jf. forskriften § 3. 

2. Klagemuligheter
Dersom kommunen avslår søknaden din om HC-kort kan 
dette påklages til kommunestyret eller en særskilt klage-
nemnd dersom kommunen har oppnevnt en slik nemnd. 
Om kommunestyret har avslått søknaden din i første 
omgang, er Vegdirektoratet klageinstans. 
Det bør fremgå av vedtaket hvor du kan rette klagen. Hvis 
ikke, kan du kontakte kommunen for å få opplysninger om 
rett klageinstans. 
Får du ikke medhold hos kommunestyret eller den lokale 
klagenemnda kan du klage saken inn til Diskriminerings-
nemnda eller Sivilombudet. Dette er nasjonale organer 
som har ansvar for å sikre at lokale myndigheter til enhver 
tid overholder relevant regelverk. Det er viktig å huske på 
at verken Sivilombudet eller Diskrimineringsnemnda kan 
gi deg parkeringstillatelse. Disse organene kan derimot 
kontrollere at kommunen eller den lokale nemnda har 
tolke t loven riktig. Dersom det er feil ved vedtaket kan 

kommunen eller den lokale nemnda kan måtte vurdere 
vedtaket på nytt.
 Blant Diskrimineringsnemndas klagesaker finnes det 
kun en klagesak som omhandler HC-parkering, sak 
20/359. Denne ble henlagt fordi nemnda mente saken 
åpenbart ikke var i strid med diskrimineringsregelverket. 
 Sivilombudet har behandlet noe flere avgjørelser. Flere 
av avgjørelsene omhandler kommunens tolkning av vil-
kåret «særlig behov» for parkeringstillatelse etter for-
skriften § 3. I sak 2020/5214 konkluderte Sivilombudet 
med at det ikke kan stilles krav om at parkeringsbehovet 
må være regelmessig og hyppig for å tilfredsstille kravet 
om «særlig behov». Hvor ofte parkeringsbeviset brukes er 
kun et moment i helhetsvurderingen. Omfanget av 
parkerings behovet, hvor vanskelig det er for søker å klare 
seg uten tillatelsen, og hvilken nytte parkeringstillatelsen 
gir i forhold til aktuelle alternativer er også momenter 
som må vurderes. Ombudet ba derfor kommunen behandle 
saken på nytt. 
 At det skal gjøres en helhetsvurdering av søkerens 
reelle behov er også fremhevet i Sivilombudets avgjørelser 
2018/4557 og 2018/4740. Saken omhandlet kommunes 
klagebehandling av et eldre ektepars søknad om parke-
ringstillatelse. I disse uttalelsene påpeker Sivilombudet 
også at søkerens mulighet for å bryte en isolert tilværelse 
og ha sosial omgang med andre, vil ha stor betydning i 
vurderingen. 

3. Hvilke regler gjelder for deg som har 
fått innvilget HC-kort?
Selv om du har fått innvilget HC-kort gjelder det enkelte 
begrensninger i hvor du kan parkere.
 Det er verdt å nevne at HC-kort ikke gir tillatelse til å 
parkere på steder eller i områder som det ellers er  
forbudt å parkere på. Dette kan eksempelvis være fortau, i 
kryss, eller på plasser som er reservert buss eller taxi. I 
slike tilfeller er det de ordinære trafikkreglene som gjel-
der.
 Selv om et HC-kort gir deg rett til å parkere avgiftsfritt  
i de fleste tilfeller, kan det være avgift for selve 
HC-parkeringen. Dette skal fremgå av skilt på stedet du 
skal parkere. Dersom du mener du urettmessig har fått 
parkeringsbot i strid med det som følger av HC-kortet kan 
du klage saken inn til Parkeringsklagenemnda.  

Parkeringsbevis for forflytningshemmede 
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ADVOKATSPALTE

■  Av advokatfullmektig Lise Marit Nyerrød
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Denne turen ble den første siden pandemiens start, og 
endelig kunne vi dra på feltbesøk og møte både ansatte og 
samarbeidspartnere ansikt til ansikt igjen etter å ute-
lukkende ha jobbet digitalt sammen i to år.

Vi besøkte prosjekter som jobber med å styrke funksjons-
hemmedes rettigheter gjennom påvirkningsarbeid, inklu-
derende utdanning, spare- og lånegrupper, og inkluder-
ende katastrofeforebygging. Vi fikk se hvordan flere av 
prosjektene blir gjennomført i dag, og hadde mange gode 
møter om hvordan vi kan utvikle både prosjektene og sam-
arbeidene fremover.

Uganda 
Første stopp var Uganda, og her har NHF fått syv nye 
ansatte i løpet av pandemien. Vi har også fått et eget kon-
tor i hovedstaden Kampala som vi gledet oss til å besøke. 
Våre ansatte i Uganda koordinerer og støtter opp om vårt 
arbeid med inkluderende utdanning og spare- og låne-
grupper.

Den første uken delte vi oss opp i mindre grupper. En 
gruppe dro på feltbesøk til prosjekter som jobber med 
inkluderende katastrofeforebygging i Kasese i Vest-
Uganda, mens en annen besøkte prosjekter som jobber 
med inkluderende utdanning i Gulu i Nord-Uganda.

Reisebrev fra internasjonal avdeling
De siste ukene har NHFs internasjonale avdeling vært på besøk hos kollegaer 

og samarbeidspartnere i Uganda, Zambia og Zanzibar. Her kan du lese mer 

om våre uker på prosjektreise.

NHF Ugandas nye kontorer i hovedstaden Kampala. Foto: Emeline Pischedda/NHF
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Inkluderende katastrofeforebygging er et ganske nytt pro-
sjekt som vi og NUDIPU, paraplyorganisasjonen for funk-
sjonshemmedes organisasjoner i Uganda, har jobbet med 
siden 2017. Området Kasese rammes ofte av flom, og her 
er evakueringsmuligheter for funksjonshemmede i akutt-
situasjoner svært utfordrende.

En viktig del av arbeidet handler om å sikre at funksjons-
hemmede blir inkludert i planleggingen av felles bered-
skapsplaner. Under vårt besøk hadde vi et møte med 
komiteen som jobber med katastrofeforebygging på 
distrikts nivå, og her sitter det nå en representant for 
funksjons hemmedes organisasjoner fra vår samarbeids-
partner NUDIPU. 

Les mer om vårt arbeid i Uganda her. 
I Gulu-distriktet reiste vi på feltbesøk til flere skoler 
sammen med Redd Barna. Redd Barna er en viktig samar-
beidspartner i prosjektet «Together for Inclusion». 

På skolene vi besøkte hadde rektorer, lærere og flere fra 
lokalmiljøet fått opplæring i inkluderende utdanning. Vi 
møtte flere som hadde et sterkt engasjement for prosjek-
tet, og en rektor vi snakket med så allerede en endring i 
holdninger hos foreldre. På hennes skole hadde blant 
annet alle foreldre gått sammen om å sponse en ny rampe 
til et klasseromsbygg.  

På befaring i distriktet sammen med NUDIPU region Kasese, 
for å se på restene av en bru som flommen tok med seg for 
to år siden. Foto: Ingunn Gihle/NHF 

En av klassene vi fikk møte under besøket vårt på Pawel 
Langetta barneskole sammen med Redd Barna. Barneskolen 
er en del av «Together for Inclusion»-prosjektet.  
Foto: Emeline Pischedda/NHF

På Pawel Langetta barneskole, som er en del av «Together 
for Inclusion»-prosjektet, hadde alle foreldre gått sammen 
om å sponse denne rampen. Foto: Emeline Pischedda/NHF

Restene av Kilembe Mines sykehus som flommen ødela for 
to år siden i Kasese-distriktet i Uganda.  
Foto: Ingunn Gihle/NHF
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Vi besøkte også NUDIPUs regionale avdeling i Gulu. Her 
har de et senter hvor funksjonshemmede ungdommer og 
unge voksne kan få yrkesopplæring i frisørfaget, design, 
søm, elektronikk og mekanikk. 

I uke to var det tid for å samles igjen i hovedstaden 
Kampala. På programmet sto fellesdag og teambuilding 
for NHF-ansatte, møter med funksjonshemmedes organi-
sasjoner og andre viktige samarbeidspartnere, og felt-
besøk til spare- og lånegrupper.

Vi besøkte flere spare- og lånegrupper i diskriktene 
Kamuli og Luuka litt øst for hovedstaden. Ved å være en 
del av inkluderende spare- og lånegrupper får funksjons-
hemmede mulighet til å ta opp mikrolån og få opplæring i 
entreprenørskap. Gruppene bryter fattigdomsmønsteret 
som mange funksjonshemmede er fanget i, og gir grup-
pemedlemmene en økonomisk selvstendighet.

Etter uken i Kampala delte vi oss igjen, og mens noen 
vendte hjem til Norge, reiste noen til Zambia og noen til 
Zanzibar. 

Zambia
Det ble et gledelig gjensyn med våre fem kollegaer på 
NHFs kontorer i hovedstaden Lusaka. Her støtter og  
koordinerer våre ansatte NHFs arbeids med menneske-
rettigheter og påvirkningsarbeid, og med inkluderende 
utdanning. 

Under vårt opphold i Zambia fikk vi møte viktige samar-
beidspartnere og vi dro på feltbesøk til prosjekter som 
jobb er med påvirkningsarbeid. Vi fikk blant annet være 
med å observere et inkluderingskurs for alle 21 sam-
funnsledere i Chongwe-distriktet.  

På senteret til NUDIPUs regionale avdeling i Gulu var 
det mange som fikk yrkesopplæring, blant annet i søm. 
Foto: Emeline Pischedda/NHF

UNDER: Fellesdag for alle NHF-ansatte i Kampala 
med internasjonal avdeling fra Oslo og våre 
Ugandiske kollegaer. 
Foto: Emeline Pischedda/NHF
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Vi fikk også besøke lokalbaserte inkluderingsnettverk 
(Community Based Inclusive Development Networks), 
som er nettverk opprettet etter initiativ fra NHF i 2020. De 
jobber for å fremme funksjonshemmedes rettigheter i 
hele samfunnet og finnes nå i alle provinsene i Zambia. 
Nettverkene er en sammensetning av personer fra blant 
annet funksjonshemmedes organisasjoner og statsan-
satte fra sektorer som utdanning, helse, transport og lig-
nende. 

Les mer om hvordan vi jobber med menneskerettigheter 
og påvirkningsarbeid i Zambia her. 
https://nhf.no/arbeidet-vart/internasjonalt-rettighetsar-
beid/her-jobber-vi/zambia/menneskerettigheter-og-
pavirkningsarbeid/

Zanzibar
På Zanzibar, hvor vi har jobbet siden 2017, har vi foreløpig 
ingen egne ansatte, men jobber sammen med Madrasa 
Early Childhood Programme – Zanzibar (MECP-Z) som 
koordinerer og støtter opp om våre prosjekter. I tillegg 
samarbeider vi med paraplyen for funksjonshemmedes 
organisasjoner på Zanzibar, SHIJUWAZA. 

Uken vår her gikk til å møte samarbeidspartnere og følge 
opp de to programmene våre: menneskerettigheter og 
påvirkningsarbeid, og inkluderende utdanning. I tillegg 
holder vi på å starte et pilotprosjekt som skal jobbe med 
inkluderende spare- og lånegrupper. Vår regionale råd-
giver på feltet George Mukasa Mukisa, som har base i 

Uganda, ble derfor med til Zanzibar for å dra på feltbesøk 
og få en oversikt over lignende programmer som finnes 
her fra før. 

Mot slutten av uken ble det planleggingsworkshop med to 
potensielle samarbeidspartnere til pilotprosjektet, para-
plyorganisasjonen SHIJUWAZA og TAMWA, «Tanzania 
Media Women’s Association». 

TAMWA er en organisasjon som tidligere har jobbet med 
spare- og lånegrupper og som nå er interessert i å samar-
beide om en inkluderende modell, basert på iSAVE-model-
len vi har brukt i Uganda. Paraplyorganisasjonen 
SHIJUWAZA er fremdeles ung, så i tiden fremover skal vi 
også støtte de i organisasjonsutviklingsprosesser slik at 
de blir styrket som organisasjon. 

Les mer om vårt arbeid på Zanzibar her. 
https://nhf.no/arbeidet-vart/internasjonalt-rettighetsar-
beid/her-jobber-vi/zanzibar/

Etter mange spennende feltbesøk og gode møter med kol-
legaer og samarbeidspartnere i Uganda, Zambia og 
Zanzibar, kom vi hjem med en ny energi og ny giv for å 
fortsette jobben med å sikre funksjonshemmedes men-
neskerettigheter i samarbeidsland. 

En av iSAVE spare- og lånegruppene vi besøkte i  
Luuka-distriktet i Uganda.  
Foto: Emeline Pischedda/NHF

Bistandsrådgiver Ingunn Gihle og kollega Edward Mupotola 
sammen med Kitwe-nettverket, som er et lokalbasert  
inkluderingsnettverk i Copperbelt-provinsen.  
Foto: NHF
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Funksjonshemmedekonvensjonen 
(CRPD) på 1-2-3

I 2006 vedtok FN Funksjonshemmedekonvensjonen, som 
på engelsk heter the Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities (CRPD). Konvensjonen stiller krav til hvor-
dan stater skal legge til rette for at våre rettigheter blir 
innfridd på lik linje med andres. Konvensjonen er vår verk-
tøykasse mot utenforskap og diskriminering av funksjons-
hemmede.

Her vår uoffisielle kortversjon:
1. Formål
Konvensjonens formål er å fremme, verne om og sikre 
funksjonshemmedes menneskerettigheter og frihet på lik 
linje med andre i samfunnet.

2. Definisjoner
Med «diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse» 
menes enhver forskjellsbehandling, utelukkelse eller inn-
skrenkning på grunn av funksjonsnedsettelse som har 
som formål eller virkning å begrense eller oppheve aner-
kjennelsen, nytelsen eller utøvelsen, på lik linje med 
andre, av alle menneskerettigheter og grunnleggende fri-
heter på det politiske, økonomiske, sosiale, kulturelle, 
sivile eller et hvilket som helst annet område. Det omfat-
ter alle former for diskriminering, herunder å bli nektet en 
rimelig tilrettelegging,
Med «universell utforming» menes utforming av produk-
ter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte 
at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning 
som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utfor-
ming. «Universell utforming» skal ikke utelukke hjelpe-
midler for bestemte grupper av mennesker med funks-
jonsnedsettelse når det er behov for det.
 
3. Generelle prinsipper
Prinsippene i denne konvensjon er:
1.  respekt for menneskers iboende verdighet og selv-
 bestemmelse
2. ikke-diskriminering
3. full deltakelse og inkludering

4.  respekt for forskjeller og aksept av funksjonshemmede 
som en del av det menneskelige mangfold

5. like muligheter
6. tilgjengelighet
7. likestilling mellom menn og kvinner
8.  respekt for barns utviklingsmuligheter og rett til å 
 bevare sin identitet
 
4. Generelle forpliktelser
Stater forplikter seg til å sikre og fremme full gjennomfø-
ring av funksjonshemmedes menneskerettigheter. Stater 
forplikter seg til å gjøre det som er nødvendig for å virke-
liggjøre rettighetene i denne konvensjonen. Stater skal 
aktivt rådføre seg med funksjonshemmede, både voksne 
og barn, i alle saker som påvirker funksjonshemmedes liv.
 
5. Likhet og ikke-diskriminering
Alle er like for loven og alle har rett til den samme beskytt-
else av loven. Diskriminering på grunn av funksjonsned-
settelse er forbudt. Funksjonshemmede skal sikres 
beskyttelse mot diskriminering.
 
6. Funksjonshemmede kvinner
Funksjonshemmede jenter og kvinner opplever ofte en 
dobbel diskriminering. De skal sikres full frihet, alle 
menneske rettigheter, fulle utviklingsmuligheter og større 
innflytelse.
 
7. Funksjonshemmede barn
Funksjonshemmede barn skal sikres alle menneskerettig-
heter og friheter på lik linje med andre barn. Alle funk-
sjonshemmede barn har krav på den hjelpen og assistanse 
de trenger. Barnets beste skal alltid komme først.
 
8. Bevisstgjøring
Stater forplikter seg til å:
•  øke bevisstheten i hele samfunnet om funksjonshem-

mede og deres rettigheter
• bekjempe stereotypier og fordommer

Funksjonshemmede har de samme menneskerettighetene som andre. Likevel møter 

vi diskriminerende barrierer som hindrer oss i å nyte disse rettighetene på lik linje 

med andre. Funksjonshemmedekonvensjonen ble til for å vise hva som trengs for å 

oppnå like rettigheter i praksis og ikke bare på papiret.
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•  øke bevisstheten om hva funksjonshemmede er i stand 
til å gjøre, og hva de kan bidra med

 
9. Tilgjengelighet
Funksjonshemmede har rett til tilgang til bygninger, ute-
områder, skoler, boliger, transport, arbeidsplasser, og 
informasjons- og kommunikasjonstjenester, på lik linje 
med andre. Dette gjelder både i byene og i distriktene.
 
10. Retten til liv
Alle funksjonshemmede har en iboende rett til livet, på lik 
linje med andre.
 
11. Risikosituasjoner og humanitære nødssituasjoner
Funksjonshemmede skal sikres beskyttelse i risikositua-
sjoner som væpnet konflikt, humanitære nødssituasjoner 
og naturkatastrofer.
 
12. Likhet for loven
Alle er like for loven, uavhengig av funksjonsevne. 
Funksjonshemmede har lik rett til å eie og arve eiendom, 
og til å kontrollere egen økonomi.

 
13. Tilgang til rettssystemet
Funksjonshemmede skal sikres tilgang til rettssystemet 
på lik linje med andre.

14. Frihet og personlig sikkerhet
Funksjonshemmede har rett til frihet og personlig sikker-
het. Funksjonsnedsettelse skal ikke i noe tilfelle rettfer-
diggjøre frihetsberøvelse.

15. Frihet fra tortur eller grusom, umenneskelig eller 
nedverdigende behandling eller straff
Funksjonshemmede skal aldri utsettes for tortur eller 
grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling 
eller straff.
 
16. Frihet fra utnytting, vold og misbruk
Funksjonshemmede skal beskyttes mot utnytting, vold og 
misbruk. Både i og utenfor hjemmet.
 
17. Vern om personlig integritet
Funksjonshemmede har rett til respekt for sin fysiske og 
psykiske integritet.
 
18. Statsborgerskap og bevegelsesfrihet
Funksjonshemmede har rett til et statsborgerskap, til å 
bevege seg fritt, og til å velge hvor de vil bo.
 
19. Retten til et selvstendig liv og til å være 
en del av samfunnet
Funksjonshemmede har, i likhet med alle andre, rett til å 
bestemme hvor de vil bo og hvem de skal bo sammen 
med. Det betyr også at man ikke kan tvinges til å bo i en 
bestemt boform, og at man har rett til den assistansen 
man trenger for å kunne bo der man ønsker.
 
20. Personlig mobilitet
Funksjonshemmede skal sikres en personlig mobilitet 
som gir størst mulig grad av uavhengighet til en overkom-
melig pris.
 
21. Ytringsfrihet og meningsfrihet, og tilgang 
til informasjon
Funksjonshemmede har rett til menings- og ytringsfrihet 
på lik linje med andre. Funksjonshemmede skal kunne 
søke, motta og dele informasjon og tanker, uavhengig av 
kommunikasjonsform.
 
22. Respekt for privatlivet
Ingen funksjonshemmede skal utsettes for vilkårlige eller 
ulovlige inngrep i privatliv og familieliv. Uansett hvor eller 
hvordan de bor.

Konvensjon om  
rettighetene til  
mennesker med 
nedsatt funksjonsevne
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23. Respekt for hjemmet og familien
Ingen funksjonshemmede skal diskrimineres i saker som 
gjelder ekteskap, familieliv, foreldrerollen og personlige 
relasjoner. Funksjonshemmede barn skal ikke holdes 
skjult, bli forlatt eller isoleres. Barn skal ikke skilles fra 
foreldrene fordi barnet har en funksjonsnedsettelse. 
Heller ikke fordi en eller begge foreldre har en funksjons-
nedsettelse.
 
24. Utdanning
Funksjonshemmede skal ha tilgang til utdanning på lik 
linje med andre. 

25. Helse
Funksjonshemmede har rett til høyest oppnåelige helse-
standard uten diskriminering på bakgrunn av deres funk-
sjonsevne eller kjønn.
 
26. Habilitering og rehabilitering
Stater skal gjennomføre habiliterings- og rehabiliterings-
tiltak slik at funksjonshemmede kan:
• oppnå og beholde størst mulig selvstendighet
• utnytte sitt potensial fullt ut
•  oppnå full inkludering og deltakelse på alle livets 
 områder
 
27. Arbeid og sysselsetting
Funksjonshemmede har rett til arbeid på lik linje med 
andre, i et arbeidsmarked og arbeidsmiljø som er åpent, 
inkluderende og tilgjengelig.
 
28. Tilfredsstillende levestandard og sosial 
beskyttelse
Funksjonshemmede har rett til en god nok levestandard 
og sosial beskyttelse.
 

29. Deltakelse i det politiske og offentlige liv
Funksjonshemmede har rett til å delta fullt ut i det poli-
tiske og offentlige liv på lik linje med andre.
 
30. Deltakelse i kulturliv, fritidsaktiviteter, 
fornøyelser og idrett
Funksjonshemmede har rett til å delta i kulturlivet og i  
fritids- og idrettsaktiviteter på lik linje med andre.
Funksjonshemmede har rett til:
• tilgang til kultursteder
• kulturinnhold i tilgjengelige formater
•  muligheten til å utvikle sitt kreative og intellektuelle 

potensial
•  støtte til sin kulturelle og språklige identitet, som tegn-

språk og døvekultur
 
31. Statistikk og innhenting av data
Stater skal innhente data som hjelper dem å gjennomføre 
politikk som er i tråd med funksjonshemmedes rettig-
heter.
  
32. Internasjonalt samarbeid
Internasjonalt samarbeid er viktig for at funksjons-
hemmedes rettigheter skal bli en realitet.
Stater skal fremme internasjonalt samarbeid mellom 
land, organisasjoner og sivilsamfunnet. Særlig funksjons-
hemmedes egne organisasjoner.
 
33. Nasjonal gjennomføring og overvåkning
Stater skal fremme, verne om og overvåke gjennom-
føringen av denne konvensjonen. Sivilsamfunnet og funk-
sjonshemmedes organisasjoner skal delta i overvåknings-
prosessen.

12

Aktiviteter i NHFU Øst
Her kommer en oversikt over hva NHFU Øst har gjort denne våren. 

6. - 8. mai arrangerte vi en sosial helg for medlemmer på Quality 
Hotel Sarpsborg. Vi hadde veldig åpent program med muligheter 
for å bruke badeland, besøke Inspira Science Senter, spill og sosi-
alt. Vi ble ikke så mange denne gangen, og håper på at flere deltar 
ved neste anledning. 

21. mai dro noen av oss til bowling med middag i Ski. 

7. juni besøkte vi Stortinget sammen med. NHF Øst. Der fikk vi en 
omvisning og møtte blant andre stortingspresidenten som viste 
oss det såkalte ”kongerommet”. 

God sommer fra styret i NHFU Øst! 
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«Inkluderende skole – Mer enn festtaler» 
- Ett SAFO-prosjekt over 3 år

■  Tekst: Janne Skei, daglig leder SAFO    ■  Foto: Ragnhild Skovly Hartviksen

Rent konkret i pro-
sjektet ønsker vi i 
perioden frem mot 
kommunevalget i 
2023, å få flest 
mulig partier i alle 
fylker til å ta inn 
formuleringer i sine 
partiprogrammer 
om en inkluderende 
skole. Vi satser på 
god mobilisering og 
godt samarbeid i 
SAFO og i og mel-
lom SAFO sine 
medlems-
organisasjoner.  

Jobbe sammen er stikkordet for gode resultater. Alle  
fylkeslag og regioner er invitert inn, og målsetningen har 
hele tiden vært full mobilisering i SAFO.  

Prosjektlederen er på plass og har vært det siden høsten 
2021. Sandra Borhaug leder arbeidet. Det er videregående 
skole som er hovedfokus.  Funksjonshemmede fullfører i 
liten grad videregående skole (64% fullfører ikke). 
Mistrivsel er en faktor som også er et utslag av manglende 
inkludering i ordinært klassemiljø. 70% av elever med 
funksjonsnedsettelse i videregående skole inkluderes ikke 
i det ordinært klassemiljøet. 

Vårt verdigrunnlag for en inkluderende  
skole er menneskerettighetene
I SAFO tar vi utgangspunkt i menneskerettighetene når vi 
snakker om inkludering i skolen. Dette innebærer at en 
rekke ting må være på plass. Det er selvfølgelig vesentlig 
at de videregående skolene er universelt utformet. 
Utilgjengelige skolebygninger ekskluderer mange i kraft 
av at de fysiske omgivelsene stenger funksjonshemmede 
elever ute. Tilrettelegging, tilpasset undervisning, hjelpe-
midler og alternativ kommunikasjon, tolker, teleslynger 

og annet nødvendig utstyr og assistanse må selvfølgelig 
også være på plass. 

Holdningene er en utfordring
Like viktig som universell utforming, tilpassing og tilrette-
legging er imidlertid våre holdninger. I alt for mange til-
feller ser vi holdninger som ekskluderer og diskriminerer. 
Elever med funksjonsnedsettelse undervises i egne rom, 
egne bygg, egne skoler – utenfor ordinært klassemiljø og 
ekskludert fra det sosiale læringsmiljøet blant venner. En 
del «fritas» fra læreplaner og læringsmål, og får ikke 
muligheten til å utnytte sine ressurser og sitt lærings-
potensial. Mange frarådes skoler og utdanningsretninger 
med bakgrunn i nedvurderende holdninger og stigma om 
hva de kan og ikke kan gjøre. Her må politiske beslut-
ningstakere i fylkeskommunene bevisstgjøres slik at 
signal ene om en inkluderende videregående skole kan 
sendes videre i fylkessystemene. 

Inkludering ikke på dagsorden i partiene
Vår gjennomgang av partiprogrammene ved forrige stor-
tingsvalg, viste at partiene på nasjonalt nivå i liten grad 
formidler inkludering i pakt med funksjonshemmede- 
konvensjonen CRPD. Målsetningen med dette prosjektet 
er at fylkespartiene skal ta inn i sine partiprogrammer for 
perioden 2023-2027, at videregående skole skal inkludere 
alle i pakt med intensjonen og verdigrunnlaget i CRPD.

SAFO og SAFOs medlemsorganisasjoner må på banen
Vi satser på et høyt aktivitetsnivå blant tillitsvalgte og 
medlemmer. Rent praktisk har Sandra jobbet for å mobili-
sere SAFO-koordinatorene til å holde tak i prosessen i 
eget/egne fylker. Etter hvert har hun hatt anledning til å 
møte mange tillitsvalgte og medlemmer i flere regioner. 
Hun har etter hvert fått mange kontakter og aktive samar-
beidspartnere i en rekke av våre fylker og regioner. Men, 
mye vil ha mer, og Sandra og oss andre i SAFO er glade for 
alle som har lyst til å engasjere seg for en inkluderende 
skole. Les Sandra sin kommentar om prosjektets gang litt 
lengre bak i dette bladet.

Det handler om inkludering i skolen, prosjektet som SAFO sparket i gang i september i 

fjor. Elever med funksjonsnedsettelse segregeres i alt for stor grad i norsk skole og pro-

sjektet handler om å bevisstgjøre våre politikere og byråkrater om hva en inkluderende 

skole egentlig innebærer, dersom vi bruker menneskerettighetene som standard.
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«Inkludering i videregående  
skole – mer enn festtaler?»

■  Tekst: Sandra Borhaug    ■ Foto: Ann-Karin Pettersen

Det har kommet mange interessante innspill fra organisa-
sjonene under Safo- paraplyen, både fra ungdommene 
som har erfaringer fra skolene, pårørende med sine opp-
levelser og forskning som understøtter. Slik har Safo et 
tydelig grunnlag for å uttale seg om stoa innenfor videregå-
ende opplæring og vi kan si noe om verktøyene som trengs 
for å gjøre skolehverdagen bedre. Det å koble sammen levd 
erfaring + forskning + konkrete råd om å endre tilstanden 
til mer inkludering, viser seg å være virkningsfullt. 

Disse verktøyene serveres gjerne til råd for personer med 
nedsatt funksjonsevne, til utvalg for kompetanse og utdan-
ning, til politiske partier og til administrasjon. Opplevelsen 
er at politikere og administrasjonen lytter. De ønsker å 
bidra til positive endringer, men vet ikke hvordan. 

Forslag fra Safo til skoleeiere rundt i Norge etter nettverks-
møter/»hubs» vi har avholdt i ulike regioner:
Kriterier
•  Alle elever i videregående opplæring skal ha tilgang til 

og aktivt delta i felleskapet på skolen
•  Skoleeier skal ha oversikt over elever som har segregerte 

opplæringstilbud og sette inn tiltak for aktiv deltakelse
•  Elever på tilrettelagt avdeling skal ha reell mulighet til å 

bli kjent med andre elever på andre programfag, gjen-
nom deltakelse i undervisning, gruppearbeid og arran-
gementer på skolen

•  Skoleeier rapporterer til politikerne og til Likestillings - 
og diskrimineringsombudet om inkludering i skole for 
alle

Verktøy
• Brukerstyrt personlig assistent
•  Tilrettelagt og universiell tilpasning på bygg, tilkomst, 

helling på ramper, tilgang til toalett, tilgang til kantine
•  Kunnskap hos alle lærere, assistenter og skoleledere 

om elever med nedsatt funksjonsevne  
•  Tilgang til velferdsteknologi, for eksempel e-teams på 

skolen

Indikatorer
• Antall elever i egne baser/bygg 
• Antall saker om trygt og godt og spesialundervisning
• Tiltak for inkludering for fylkeskommunen
• Alle elever skal delta på elevundersøkelse
• Rapportert til Likestillings- og diskrimineringsombudet

Prosjektet forsetter jevnt og trutt fremover. Vi er invitert til 
Stortinget for å legge frem saken til SV og det er flere poli-
tiske partier som har bedt oss om å oversende våre forslag 
slik at de kan vurdere disse til politiske partiprogrammer. 
Vi har også bidratt i arbeidet med kvalitetsmeldinger for 
fylkeskommuner. 

Vi gleder oss til den mye omtalte «Inkluderingskonferansen» 
9. september i år. Her får lære fra våre ungdommer og vi 
får fremlagt forskning på området. Løsninger står også i 
fokus. Hold av datoen, om du vil komme til Gardermoen 
eller om du tar det på sofaen fra stream. 
Hjertlig velkommen!

Safo har i snart et år arbeidet aktivt med prosjektet «Inkludering i vgs- mer enn festtaler?».
Prosjektet går i flere spor. Det ene handler om nettverksbygging internt i Safo for å finne de gode  
ressursene som kan dra arbeidet med å fremme inkludering i videregående skole i riktig retning i de  
ulike Safo regionene. Her er det mange enkeltpersoner i regionene som har stått på for å få til møter 
med relevante politiske råd og utvalg slik at vi får en mulighet til å formidle budskapet om at inkludering 
er mulig om viljen er der! Det er også flere i vårt nettverk som har bidratt i politiske møter med  
informasjon i sin region og hva som bør arbeides med lokalt. Menneskerettigheter oppleves lokalt.
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• Hvilke kurs skal du på?
• Hvem betaler?
• Hvordan melde seg på?

Kommer du på kurs?

KURSPLAN
for høsten 2022

1.  Høstkonferanse

2.   Kurs for kandidater/
brukermedvirkere i  
kommune og fylkes-
kommune råd

3.   Samarbeidskurs, SAFO 
organisasjonene

4.   Brukerstyrt personlig 
assistanse konferanse 
(BPA)

5.   Ferie og fritid med  
rullestol

6.   Interessepolitisk  
arbeid i kommunen og 
fylkeskommunen

7.   Organisasjonskurs/ 
styrekurs 

8.   Kommunikasjon og 
taleteknikk

9.   Kurs for ledere i  
lokallaget.

NB! Det kan komme endringer. 
Oppdatert kurskatalog kommer 
i neste RegionNytt.

NAPP UT



NB! Det kan komme endringer. Følg med på vår hjemmeside

1.  Høstkonferanse
2.  Kurs for kandidater/brukermedvirkere i kommune og fylkeskommune råd
3.  Samarbeidskurs, SAFO organisasjonene
4.  Brukerstyrt personlig assistanse konferanse (BPA)
5.  Ferie og fritid med rullestol
6.  Interessepolitisk arbeid i kommunen og fylkeskommunen
7.  Organisasjonskurs/styrekurs 
8.  Kommunikasjon og taleteknikk
9.  Kurs for ledere i lokallaget.

1. Høstkurs for lokallagene høsten 2022. (Høstkonferanse)
Tid: 26. – 27. august 2022
Sted: Scandic Hotell, Asker

Målgruppe: Lokallagsstyrene i NHF Øst (kommunelag og landsforeningslag).
Kursinnhold: Status fra region. Endringsprosessen – frem mot NHFs landsmøte 2023. 
Utvikling av egen organisasjon. Aktiviteter i lokallaget/landsforeningen. 
Påmeldingsfrist: 01. august 2022

2. Kurs for kandidater/ brukermedvirkere i kommunale og 
fylkeskommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
KURS AKERSHUS: 30. september – 01. oktober 2022
Sted: Thon hotell Arena - Lillestrøm. 

Påmeldingsfrist: 01. september 2022

KURS ØSTFOLD: 28. – 29. oktober 2022
Sted: Quality Hotell, Sarpsborg

Påmeldingsfrist: 01. oktober 2022
Målgruppe: Representanter og vararepresentanter i rådene og medlemmer i NHF Øst og SAFO Øst.  
(NFU, NHF og FNDB)
Kursinnhold: SAFO Øst ønsker å spille en aktiv rolle og tilby våre representanter god opplæring.  
Oppfølging, erfaringsutveksling og et godt fellesskap for representantene. Gjennomgang av loven, forskrift  
og veiledningen for arbeidet i rådet. Erfaringsutveksling om arbeidet i forskjellige kommuner. Arbeidet frem  
mot valget 2023. Regjeringen strategi og handlingsplan fram mot 2030. Dialog og samtaler.

NHF Øst kursplan for høsten 2022
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3. Samarbeidskurs, SAFO organisasjonene
NFU i Østfold og NHF Øst styret/Safo Øst styret

Tid: 14. – 15. Oktober 2022.
Sted: Quality Hotell, Sarpsborg

Målgruppe: SAFO Øst styret/NHF Øst og styret i NFU Østfold
Kursinnhold: Mål, muligheter og tiltak for økt SAFO-samarbeid i Øst
Påmeldingsfrist: 14. september 2022

4. BPA – kompetanse
Tid: 04. – 05. november 2022.
Sted: Thon hotell Arena - Lillestrøm

Målgruppe: Medlemmer i NHF Øst og SAFO Øst (NHF Øst - NFU – FNDB).
Kursinnhold: Rettigheter og utfordringer i dagens lovverk, Kommunenes plikt til samarbeid.  
Fritt brukervalg og konkurranse i markedet om å levere BPA tjenester til brukerne. Konsekvenser av  
kommunalt samarbeid om konsesjonsgrunnlag. Ankemuligheter på vedtak.
Påmeldingsfrist: 4. oktober 2022

5. Ferie og fritid med rullestol
Kursleder – Ragnhild S Hartviksen og Maren Huseby

Tid: 11. - 12. november 2022.
Sted: Quality Hotell, Sarpsborg

Målgruppe: NHF Øst og SAFO Øst ( NFU – NHF –FNDB). Åpent for deltakelse fra andre NHF/ SAFO regioner.
Kursinnhold: Bli inspirert til å reise eller komme ut på tur i rullestol. Charterturer og turer å legge opp  
på egen hånd. Turer i fjellet og i nærmiljøet. Hjelpemidler og håndtering av praktiske hindringer.  
Møte med ulike tur og feriearrangører.
Påmeldingsfrist: 11. oktober 2022

6. Interessepolitisk arbeid i kommunen og fylkeskommunen
Tid: 18. - 19. november 2022.
Sted: Scandic Hotell, Asker

Målgruppe: Medlemmer NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og FNDB). Åpent for deltakelse fra andre  
NHF/SAFO-regioner.
Kursinnhold: Tema fastsettes senere.
Påmeldingsfrist: 18. oktober 2022 

7. Kurs for ledere i lokallaget
Tid: Fastsettes når vi har nok interesserte om kurs

Målgruppa: Ledere og nestledere i lokallagene i NHF Øst.
Kursinnhold: Hvordan være leder og nestleder? Oppgaver og plikter?

Medlemsblad for NHF ØstMedlemsblad for NHF Øst
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Av HBF ØstfoldKURS SOM GÅR HELE ÅRET:
Lokallagene i NHF Øst kan søke om kurs i eget lokallag på inntil kr. 10.000,-.  
Kontakt for søknad om midler: Arild Karlsen, epost arild@karlsenpost.no eller tlf. 977 47 975 

8. Organisasjonskurs/styrekurs 
9. Kommunikasjon og taleteknikk

Følg med på http://oest.nhf.no/ for å holde deg oppdatert på det siste om våre kurs. Vi tar forbehold 
om at sted og innhold kan endres noe i tiden frem mot det enkelte kurs. Oppdatert informasjon vil 
alltid ligge på våre hjemmesider. Vi vil også sende ut oppdatert informasjon i løpet av året. 
Hvordan melde seg på kurs?
Ønsker du å melde deg på kurs som er presentert i kurskatalogen, tar du kontakt med styret i ditt 
lokallag/landsforening. Opplysninger og påmeldingsskjema til NHF Østs regionskontor –  
epost: oest.nhf@nhf.no.  

Hva er et kurs:
Et kurs er en opplæringsaktivitet som er avgrenset til et konkret tema. Et kurs kan vare fra en time 
til dager eller måneder. Kurs i regi av AOF er gjerne bygget opp som moduler hvor man kan delta på 
et grunnkurs som man selv kan velge å bygge videre på med nye kurs.

Tema for kurs kan være oppøvelse av ferdigheter eller spesialisering i fagområder. Kurs til  
likepersoner ligger i grenseland mellom de to overstående da kurs både gir opplæring i  
samtaleteknikk, samtidig som likepersonarbeid går som et eget fagområde i NHF,  
der man må ha kursbevis for å utøve.

Kurs som går hele året:
Lokallagene i NHF Øst kan søke om kurs i eget lokallag  på inntil kr. 10.000,-.  
Kontakt for søknad om midler: Arild Karlsen, epost arild@karlsenpost.no eller tlf. 977 47 975 
Datakurs: lokallag søker om kurs for eget lag og regionen skaffer lærer. 

Deltakeravgiften – hvem betaler?
For medlemmer i NHF Øst og SAFO Øst er egenandelen kr 250,- alle deltakere på kurs får  
vår pikeskjorte med logo – dette faktureres ditt lokallag hvis ikke annet er avtalt. 
Husk å få godkjenning til påmelding fra styret i ditt lokallag!

For andre medlemmer i andre regioner, er egenandelen kr 2.200,-.  

Husk og skriv opp hvor faktura skal sendes.  

AOF Østfold
Postadresse: Postboks 204, 1601 Fredrikstad 
Telefon: 691 30 410 
E-post: ostfold@aof.no 

Besøksadresse: 
Stortorvet 5-7, 1607 Fredrikstad 
St. Mariegt. 47, 1706 Sarpsborg 
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NHF’s hedersnål i sølv
For å hedre mange av våre tillitsvalgte så gikk det ut en invitasjon til feiring og 

tildeling av NHFs nål i sølv 25. september på Quality Hotel Entry Mastemyr.  

Det var 3 personer som ikke var tilstede under utdelingen, og det var  

blant annet Per Erik Løkkevik og Tone Lillestølen.

Tekst: Ann-Karin Pettersen 

Hedersnålen i sølv er NHF Øst sin høyeste utmerkelse. 
Norges Handikapforbunds hedersnål i sølv er innstiftet 
som uttrykk for den anerkjennelse forbundet ønsker å gi 
til enkeltpersoner i eller utenfor egen organisasjon som 
etter langvarig tjeneste eller på ekstraordinær måte har 
bidratt til å fremme funksjonshemmedes interesser i 
samsvar med NHFs formål og prinsipper.
NHF Sarpsborg inviterte til medlemsmøte og Tone 
Lillestølen var tilstede. Regionleder Arild Karlsen over-
rakte sølvnålen og diplom.

Regionleder Arild Karlsen og leder av NHF Sarpsborg 
Runar Tønnessen var hjemme hos Per Erik og hadde med 
seg snitter.

Her er begrunnelsen for sølvnål til Per Erik og Tone:
Per Erik Løkkevik – var nestleder i NHF Sarpsborg fra 
1998 til 2010. Hatt forskjellige verv i NHF Sarpsborg siden 
1997 og frem til 2010.
Satt i regionstyret til NHF Østfold – fra 2001 – 2002. 
Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS) Hovedstyre 
– leder 2004-2006, styremedlem 2003 – 2004. Representant 
i det kommunale rådet i Sarpsborg i mange år.
Per Erik var sterkt engasjert i å få bedret universell utfor-
mingen og tilgjengeligheten i Sarpsborg kommune og by.

Tone Lillestølen - Sekretær i NHF Sarpsborg 2012 – 2018. 
Økonomiansvarlig i LKB Østfold fra 2004-2006, tok over 
ledervervet i 2006 til 2013. Regionstyret i NHF Øst med for-
skjellige verv 2011 -2019. Likeperson LKB 2009-2015, og  
7 år i det kommunale rådet i Sarpsborg.

Per Erik Løkkevik Tone Lillestølen
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Det var 1. nestleder Sverre Bergenholdt som ønsket vel-
kommen og han ønsket Stein Wilmann, nestleder i region-
styret i NHF Oslofjord Vest og styremedlem i Sentralstyret 
til NHF velkommen på vårt årsmøte. Stein hilset årsmøtet 
både fra region Oslofjord Vest, og fra sentralstyret. 
Tidligere forbundsleder Arne Lein ledet oss gjennom års-
møteforhandlingene.
Det var fint å kunne avholde årsmøtet fysisk for fjorårets 
årsmøte ble gjennomført på Zoom grunnet pandemien. 
Det var gode innspill til det innkomne forslag fra region-
styret;

NHF Øst ønsker å bidra til å skape et nytt NHF –  
et NHF for fremtiden.
En landsomfattende og medlemsstyrt organisasjon som 
bygger videre på det gode arbeidet som NHF i 90 år har 
bak seg. NHF skal også i fremtiden løfte funksjonshem-
medes kamp for likestilling og deltakelse for alle. Det 
være seg på nasjonalt nivå som regionalt og lokalt. Ikke 
minst er viktig at NHF fortsatt har en aktiv stemme i våre 
kommuner. NHF Øst inviterer vårt årsmøte 2022 til å mar-
kere sin deltakelse i NHFs store organisasjonsprosess, 
sikre oss alle en sterk og bærekraftig organisasjon. 

NHFs Landsmøte 2023 skal fatte de endelige vedtak og 
NHF Øst skal være med, ta sitt ansvar.  NHF Øst årsmøte 
2022 pålegger derfor regionstyret om å invitere NHF Øst til 
en åpen – bred – fremtidsrettet diskusjon om NHF og vår 
fremtid på regionens høstkonferanse 2022. Her skal vi 

sammen legge grunnlaget for de krav – forventninger – 
innspill som vårt regionlag tar med seg mot Landsmøtet 
2023. Her «skal alle stener snus», sammen skal vi på en 
positiv og konstruktiv måte bidra til et levedyktig og sterkt 
NHF i mange år fremover.
Et enstemmig årsmøte vedtok: Årsmøte ber det nye regi-
onstyret invitere til en åpen – bred – fremtidsrettet disku-
sjon om NHF og vår fremtid på regionens høstkonferanse 
2022.
NHF for fremtiden blir et tema på årets høstkonferanse, 
og vi ser frem til mange gode innspill og medlemmenes 
ønske om hvordan fremtiden skal se ut for NHF.
Regionstyret i NHF Øst har følgende sammensetning etter 
årsmøte:

Leder  Arild Karlsen
1. nestleder – organisatorisk  Sverre Bergenholdt
2. nestleder – politisk  Ragnhild Skovly Hartviksen
Styremedlem Runar Tønnesen
Styremedlem  Jan Ivar Thorstensen
Styremedlem  Dagfinn Glad
Styremedlem  Maren Huseby
1. varamedlem  Saad Al-Jaderi
2. varamedlem Vibeke Otterlei Nervik
3. varamedlem  Hilde Sofie Nilsson

Sverre takket av styremedlem Elisabeth Wollebek og vara 
Anders Hauge Olsen som ikke fortsetter i regionstyret for 
et godt samarbeid.

I innlegget som omhandler stadig vanskeligere økono-
miske kår for funksjonshemmede never han bl.a. at vi for 
noen år siden mistet «fradragsposten i ligningen». På 
dette punkteter nok ikke den gode Sverre helt oppdatert. 
Rett nok finner vi ikke lenger post 3.5. 4 i skattemeldinga, 
men denne kan en skrive inn selv. På Skatteetatens nett-
sider finnes en orientering om hvordan dette særfradraget 
fremdeles kan brukes av noen berettigete personer: 
(https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-rik-
tig-skatt/familie-og-helse/sykdomsutgifter/)
«Bestemmelsen om særfradrag for store sykdomskostna-
der er opphevet fra og med inntektsåret 2012, men det er 
gitt overgangsregler som faser ut særfradraget og som vil 
gjelde inntil ny ordning er vedtatt. 
Særfradraget fases ut
Stortinget har vedtatt en overgangsregel om å fase ut sær-
fradraget for store sykdomskostnader som vil gjelde inntil 
ny ordning er vedtatt. Det betyr at overgangsreglene også 

gjelder for inntektsåret 2021. Reglene om utfasing inne-
bærer at dersom du har fått særfradrag for store syk-
domskostnader for inntektsårene 2010 og 2011, får du 
særfradraget også for inntektsårene 2012-2021 under for-
utsetning av at vilkårene for særfradrag er oppfylt.
For inntektsårene 2013-2021 skal særfradrag for store 
sykdomskostnader gis med 67 prosent av de fradrags-
berettigede kostnadene» Ekstrautgiftene må utgjøre minst 
kr 9180 pr.år (min tilføyelse)
Når dette leses har vel de fleste allerede levert skatte-
meldinga for 2021, men da reglene er midlertidige, kan de 
muligens gjelde også neste år.
F.o.m. skatteåret 2020 så Solbergregjeringa en mulighet 
til å snikinnføre en skatte- skjerpelses for funksjons-
hemmede: Nå skal skattefrie tilskudd som grunnstønad 
og hjelpestønad trekkes fra det fradragsberettigete 
beløpe t.  

Dag Hongve,Enebakk

Årsmøte i regionen

Kommentar til innlegg av Sverre Bergenholdt i Regionnytt 1/2022

Årsmøte fant sted lørdag 2. april og det var 28 delegater tilstede på Quality hotell Entry.
■  Tekst: Ann-Karin Pettersen
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Ragnhild Skovly Hartviksen var kursleder 

og gikk igjennom organisasjonsopp-

bygging, styrets ansvar og oppgaver  

og regulativ for tillitsvalgte.

Dag 2 var det datakurs v/ Anders Hauge Olsen.

Det ble bl.a. tatt opp forskjellige nedlastnings-
programmer, hvordan man sender og mottar epost, 
åpner vedlegg.

Etter lunsjen ble det tatt opp enkelte styresaker som 
var turer for medlemmene, der ble det diskutert hvor 
vi skulle og når vi skulle ta disse turene, diskuterte 
også litt om uteaktiviteter for medlemmene.

Rygge og Råde

NHF Rygge og Råde hadde 
styreseminar 29 og 30 mars

Ragnhild Skovly Hartviksen.
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       ORG. NR. 995 969 440 

 

PS. Husk grasrotandelen 

 

Leder HBF Østfold: Runar Tønnesen.  Tlf. 48263222       e-post: ostfold@hbf.no  Side 1 

 

 Bowling for HBF barn og ungdom. 
Da var det endelig mulighet for å gjennomføre en bowling dag 
for våre barn og ungdommer gjennomført, dette ble et meget 

vellykket arrangement selv om det har 
blitt flyttet et par ganger på grunn av 
covid-19 

Når alle var kommet frem ble vi 47 i tallet, og vi bowlet flere 
serier med veldig blandet resultat, men det viktigste er ikke å 
vinne, men å delta heter det. 

Når barn og unge litt etter litt ble ferdig med å bowle ble det 
tid for å kose oss med pizza og brus. Allerede før vi var 
ferdig å bowle var de ansatte rundt og tok opp bestilling på 
drikke, samtidig forsikret de seg om at de hadde fått med 
seg alle allergier og spesielle hensyn som måtte tas. 

Når vi satte oss ved bordene, begynte det å dukke opp pizza i 
forskjellige størrelser og med all mulig forskjellig topping. Når 
støynivået senker seg forstår vi raskt at dette var godt og både 
barn, unge HBFère koser seg. Det blir også en matbit på ledsagere 
eller foreldre også før det dukker opp slush til barn og unge. 

Vi passet på å dele ut handlenett som deltagerpremie til alle 
deltagere.  

Leder HBF Østfold: Runar Tønnesen. Tlf. 482 63 222  •  e-post: ostfold@hbf.no
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PS. Husk grasrotandelen 

Leder HBF Østfold: Runar Tønnesen.  Tlf. 48263222       e-post: ostfold@hbf.no  Side 1 

 Foreldrehelg nr1 2022 – Besøk fra Arendal  
 

Fredag til søndag i uke 9 klarte 
vi igjen å gjennomføre en 
foreldrehelg denne gangen helt 
uten restriksjoner. 
 
Vi brukte fredagen til oppstart 
av foreldrehelgen med litt info. 
Også denne gangen fikk covid19 laget litt krøll for oss, 
foreleserne på lørdag ble smittet og kunne ikke delta. 
Det ble en introduksjon av oss som var der, og vi fortalte litt fra 
årsmøtet og sammen setningen av det nye styret. 
Det ble også informert litt om økonomien til foreningen. 
 

Lørdag har vi vært så heldig at vi vil få besøk av 
Margrete Halvorsen som skal besøke oss for å 
bistå med gjennomføringen av påskeverkstedet 
26/3.  
Margrethe er også utdannet som spesialpedagog 
med videreutdanningen innen ASK, hun har 
jobbet som spesialpedagog både i barnehage, 
skole og på ressurssenter på sørlandet. 

Leder HBF Østfold: Runar Tønnesen. Tlf. 482 63 222  •  e-post: ostfold@hbf.no
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       ORG. NR. 995 969 440 

 

PS. Husk grasrotandelen 

Leder HBF Østfold: Runar Tønnesen.  Tlf. 48263222       e-post: ostfold@hbf.no  Side 2 

Etter informasjonen om påskeverksted inviterte hun til spørsmål 
fra salen og deltagerne hadde masse spørsmål og fikk 
forhåpentlig vis svar på alt de lurte på. 
 

Etter en matbit ble det klart 
for å jobbe med temaet 
«enklere hverdag med 
elektroniske søknader mot 
det offentlige». 
Vi introduserer temaet og 
får umiddelbart respons på 
at dette var et tema som det 
var behov for å snakke om. 

Her dukket det også opp flere ønsker om forklaringer på ulike 
steder man skal søke for å få hjelp. 
Det ble da informert om flere plasser der vi som 
foreldre/medlemmer kan søke om støtte og hjelp, men også at vi 
som likepersoner kan bistå med plasser å søke opp imot ønsket 
fra medlemmene.  
 
 
 
 Leder HBF Østfold: Runar Tønnesen. Tlf. 482 63 222 e-post: ostfold@hbf.no



Medlemsblad for NHF Øst

25

       ORG. NR. 995 969 440 

 

PS. Husk grasrotandelen 

Leder HBF Østfold: Runar Tønnesen.  Tlf. 48263222       e-post: ostfold@hbf.no  Side 2 

Etter informasjonen om påskeverksted inviterte hun til spørsmål 
fra salen og deltagerne hadde masse spørsmål og fikk 
forhåpentlig vis svar på alt de lurte på. 
 

Etter en matbit ble det klart 
for å jobbe med temaet 
«enklere hverdag med 
elektroniske søknader mot 
det offentlige». 
Vi introduserer temaet og 
får umiddelbart respons på 
at dette var et tema som det 
var behov for å snakke om. 

Her dukket det også opp flere ønsker om forklaringer på ulike 
steder man skal søke for å få hjelp. 
Det ble da informert om flere plasser der vi som 
foreldre/medlemmer kan søke om støtte og hjelp, men også at vi 
som likepersoner kan bistå med plasser å søke opp imot ønsket 
fra medlemmene.  
 
 
 
 

       ORG. NR. 995 969 440 

 

PS. Husk grasrotandelen 

Leder HBF Østfold: Runar Tønnesen.  Tlf. 48263222       e-post: ostfold@hbf.no  Side 3 

Under neste post på programmet 
likepersonsarbeid, sklir temaet 
sammen med forrige tema og vi 
snakker sammen om hvor man kan 
søke og hva man kan søke hjelp om. 
Her svarer likepersonene som er 
til stede på alle spørsmål som kommer på best mulig måte, men 
også de kunnskapsrike medlemmene våre bidrar med det de kan. 
Vi informerer samtidig om hvem som er likepersoner i foreningen 
med telefon nr. så de som ønsker kan ta kontakt med oss. 
 
Søndagen snakker vi om veien videre for foreningen her kommer 
det opp hva vi har planer om videre, men også spørsmål om 
deltagerne har noen ønske om aktiviteter som vi kan 
gjennomføre. 
Viken er som kjent på vei til å oppløses og med denne avgjørelsen 
trenger vi flere medlemmer som kan engasjere seg gjennom 
deltagelse i fylkeskommunale råd. 
 
 

Leder HBF Østfold: Runar Tønnesen. Tlf. 482 63 222 e-post: ostfold@hbf.no
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Nettec AS
Kolbotnvn. 36, 1410 Kolbotn

Tlf. 66 81 06 40   •   www.nettec.no

På veien for deg!

Ring 064 85

Gå inn på våre hjemmesider:

www.follotaxi.no  
for å laste ned appen.

Eller fi nn den i din app store:

Taxibestilling kan nå også gjøres 
med vår nye app.

064 85 /
64 85 68 68 

På veien for deg!
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Eller fi nn den i din app store:

Taxibestilling kan nå også gjøres 
med vår nye app.

På veien for deg!

Ring 064 85

Gå inn på våre hjemmesider:

www.follotaxi.no  
for å laste ned appen.

Eller fi nn den i din app store:

Taxibestilling kan nå også gjøres 
med vår nye app.

Tlf: 63 85 70 70
post@hsbank.no 

www.hsbank.no
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Søk skoleplass nå. 
Inntak frem til 1. oktober.

Har du lærevansker eller psykiske/fysiske utfordringer?

Trenger du ekstra oppfølging for å fullføre en 
videregående opplæring?

Vi gir elever fra hele Norge en unik mulighet i et
trygt miljø.

• Elektro og datateknologi

• Salg, service og reiseliv

• Informasjonsteknologi og 
medieproduksjon

• Påbygg til generell  
studiekompetanse

facebook.com/krokeidevgs

firmapost@krokeide.vgs.no

instagram.com/krokeide_vgs

www.krokeide.vgs.no

Vi hjelper 
deg 
å lykkes!
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HAB er en ISO-sertifisert anleggs-
entreprenør med hovedfokus  
på betong og grunnarbeid samt  
bygg virksomhet.

Øvre Skoledalen 12, 3482 Tofte

Sentralbord:
Mandag—fredag:
08.00—15.30

Kontoret:
Mandag—fredag:
08.00—15.30

Tlf. 32 79 20 00

VI GIR OSS ALDRI  
PÅ PRIS!

22

En stor takk  
til alle våre  
annonsører



29

Medlemsblad for NHF Øst

1954 Setskog • Tlf. 980 01 659
www.hfanlegg.no

Skala 1:30

Skala 1:30

Skala 1:30

Størrelse 150x65 mm

1

2

3

Størrelse 150x75 mm

Tlf: 47 61 12 00 - uteanlegg.no

uteanlegg.no 
Tlf: 47 61 12 00

Størrelse 150x65 mm F R O G N

AURSKOG-HØLAND

L Ø R E N S K O G

E N E B A K K

www.nitschke.no

A S K E R B Æ R U M

www.bakke-as.no

E I D S V O L L

www.saltosystems.no

https://jamoentreprenor.no/

Epost: vs@sandaas-fjell.no

 

www.heiaas-regnskap.no

www.okaba.no
Tlf: 46 91 62 36

COCA-COLA NORGE

G J E R D R U M

www.altiasfalt.no | T: 957 93 430

www.mrpukk.no | E-post: holand@mrpukk.no

Askerveien 50, 1384 Asker
Telefon: 40 00 23 32

www.privatmegleren.no/asker

Asker Taxi

RÅHOLT
Vi støtter NHF Eidsvoll

mob.: 90606680 

Wear Entrepren r A/S

Graving - Transport - R rlegging

E-mail: mo-wear@online.no 

www.pooltech.no
www.moelven.no/byggeogbo

                                                NANNESTAD
                                                                      Teiegården, 
                                                                      2030 Nannestad

Tlf. 63 99 72 50    Fax. 63 99 83 76
Åpent: 9 - 23  (9 - 21)

Støtter Norsk Handikapforbund

Tlf. 63 99 72 50
Åpent: 07-23 mandag-lørdag

N A N N E S T A D

Entreprenørselskapet Johs Granås AS
2030 Nannestad, Tlf.  63 99 99 10

firmapost@johsgranas.no

fasec.no

N E S
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Sentralbord: +47 77 75 27 00
firmapost@consto.no

Bølerveien 61, 2020 Skedsmokorset
Tlf: 67 17 30 00 | entreprenorservice.no

firmapost@entreprenorservice.no

N I T T E D A L

NITTEDAL
Stasjonsveien 69, 1482 Nittedal

Tlf: 67 07 21 61

www.oie-e.no

B. Anfinsen Eiendom AS
Elvegata 52

2003 Lillestrøm
Tlf. 911 22 266
baeiendom.no

S K E D S M O

Åsveien 3 , 1400 Ski
Tlf : 64 91 15 00 • www.skitaxi.no

Tlf: 03550 | firmapost@taxiromerike.no
taxiromerike.no

www.nrbygg.no

advonico.no

S K I

 

Grefsen Eiendom AS 

U L L E N S A K E R

S K E D S M O

V E S T B Y

O P P E G Å R D

LARMERUD RØRSERVICE AS
Tlf. 66 89 29 00

www.larmerud.no

a r k i t e k t e r   A S
 Tlf. 63 80 51 00 
 www.vindveggen.no

Industrivegen 30, 2069 Jessheim 
Tlf.: 67 21 02 03  •  www.layher.no

Flere muligheter.   Stillassystemet.

AKERSHUSGARTNEREN AS
Dyrskuveien 9
2040 Kløfta
Tlf: 97698108/97118457
Email: agartner@agartner.no
www.agartner.no

U L L E N S A K E R

24t – varebiler, lastebiler 
og kranbiler i alle størrelser 

Tlf 63 94 38 80
Industrivegen 22, 2069 Jessheim

Toyota Romerike AS
Postboks 163

2051 Jessheim
Tlf: 63 94 22 00

Vestbyveien 29, 1543 Vestby
Tel 64 98 30 40  •  www.vesas.no

Vestby Storsenter

www.alna.as

Å S

Myrveien 2, 1430 Ås
Tlf. 64 94 10 00  •  www.acdc.as

S Ø R U M
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AKERSHUS:

LARS Øst/Oslo (region NHF Oslo)
(Landsforeningen for Ryggmargskadde)
Leder: Ingrid Njerve 
Messepromenaden 3, 0279 Oslo 
e-post: ingrid.njerve@lars.no 

LFN Oslo og Akershus
(Landsforeningen for Nakkeskadde)
Leder: Åse Olsen
Nannestadveien 339, 2032 Maura
Tlf: 63 99 88 48/971 12 021
e-post: aas-ols@online.no
Hjemmeside: www.lfnakershus.no 

LFS Oslo og Akershus
(Landsforeningen for Slagrammede)
Leder: Esben Madsen 
Heggelibakken 71, 0374 Oslo
e-post: esbenmadsen54@gmail.com

NHF Bærum
Leder: Trude Skaseth 
Glassverkveien 85, 1363 Høvik 
e-post: trudeskaseth@gmail.com

NHF Eidsvoll
Leder: Aina Irene Søberg
Ludvikbakken 2, 2080 Eidsvoll
Tlf: 988 09 218 / 63 96 56 52
e-post: nhfeidsvoll@gmail.com /
esoeber@online.no
 
Enebakk (lokallag nedlagt)
Kontaktperson: Robert Fostaas
Potsboks 110, 1917 Ytre Enebakk
Tlf: 452 48 024
e-post: robedel6@gmail.com 

NHF Lillestrøm og omegn
Fung.leder: Tor Inge Møller
Lensm. Klevsvei 156 B, 2019 Skedsmokorset
Tlf. 901 29 005 
e-post: tomoller@hotmail.no 
(Leder Joakim Taaje
Tyrihansvegen 37, 2016 Frogner
Tlf. 951 31 663
e-post: joakim.taaje@gmail.com) 

NHF Lørenskog
nedlagt 30.6.2022

LFA Akershus/Oslo (region NHF Oslo)
(Landsforeningen for Amputerte)
Leder: Arve Birkeby
Lintjernveien 18, 2009 Fjerdingby
Tlf: 922 63 344
e-post: arge@altibox.no

HBF Akershus
(Handikappede Barns Foreldreforening)
Leder: Hjalti Helgason
Trollveien 2A, 1482 Nittedal
Tlf: 906 11 518
e-post: akershus@hbf.no 
(privat hjalti.helgason@hbf.no)

LFPS Akershus
(Landsforeningen for Polioskadde)
Sekretær: Helene Kjølstad
Framveien 9, 1472 Fjelhamar
Tlf: 97110207
e-post: post@lfps-akershus.no
Hjemmeside: http://lfps-akershus.no 
(privat: helene.kjolstad @gmail.com)

LKB Akershus
(Lf for Kvinner med Bekkenleddsmerter)
Leder: Mona Lundby
Rud terrasse 3 B, 2005 Rælingen
Tlf: 928 97 498
e-post: akershus@lkb.no 
(privat: mo.lundby@gmail.com )

Nittedal / Hakadal (lokallaget nedlagt)
Kontakt: regionskontoret NHF Øst

NHF Nes og Ullensaker
Leder: Liv Liberg
Gunnerudberget 2 A, 2162 Brårud
Tlf: 924 85 510 / 63 90 92 45
e-post: libergliv@gmail.com / gry.karterud@
online.no 

NHF Vestby/Ås
Leder: Arne Th. Bergersen 
Brevikbråtevn. 23, 1555 Son
Tlf: 64 95 92 89 / 970 60 259
e-post: atberger@online.no 

NHFU Øst (Østfold og Akershus)
(Norges Handikapforbunds Ungdom):
Leder: Maren Huseby 
Ullerudåsen 11A, 1447 Drøbak
Tlf: 417 61 685 
e-post: dmumarenh@gmail.com 

ØSTFOLD:

Kontakt for ALF Østfold
(Arbeidsmiljøskaddes Landsforening)
Kontaktperson Terje Holm
Lundeveien 53, 1816 Skiptvet
e-post: britholm1@gmail.com

LFA Østfold
(Landsforeningen For Amputerte)
Leder: Kari Jansen
Åsengvn. 7, 1793 Tistedal
Tlf: 69 19 23 69 / 480 74 125
e-post: kariaa.jansen@gmail.com

LFPS Østfold
(Landsforeningen For Polioskadde)
Leder: Ragnhild Skovly Hartviksen
Saltnesbekken 27, 1642 Saltnes
Tlf: 957 75546
e-post: post@lfps-ostfold.no /  
ragnhsk@online.no 
Hjemmeside: www.lfps-ostfold.no 

LKB Østfold
(Lf for Kvinner med Bekkenleddsmerter)
Leder: Ellen Merethe Knutsen
Dyrødveien 17, 1622 Gressvik 
e-post: ellen@whoknew.no 

NHF Fredrikstad
Leder: Jan Kenrick Glad Jackson
Åbyggevn. 5, 1636 Gamle Fredrikstad
Tlf: 454 53 468
e-post: kenrick@jackson.kz 

NHF Indre Østfold
Leder: Jostein Rygge
Mellomveien 11, 1820 Spydeberg
Tlf: 958 30 085
e-post: jr@nerdefabrikken.no 

NHF Moss og omegn
Leder: Dagfinn Glad 
Elgveien 26 A, 1534 Moss 
Tlf: 934 60 198
e-post:dagfinn.glad@mac.com 

Lokallag i Norges Handikapforbund Øst

HBF Østfold
(Handikappede Barns Foreldreforening)
Leder: Runar Tønnesen
Tlf.: 482 63 222
e-post: ostfold@hbf.no
Post: HBF Ø c/o Fredrik Fjeld Johansen, 
Syrinveien 3 A, 1636 Gamle Fredrikstad

LFN Østfold
(Landsforeningen For Nakkeskadde)
Leder: Jane Anita Jensen
Tråklestinget 29, 1537 Moss
Tlf: 69 25 95 75 / 995 94 760
e-post: j-anita@online.no 

LFS Østfold
(Landsforeningen For Slagrammede)
v/ Randi Overaa
Gamle Glombovei 1, 1678 Kråkerøy
Tlf: 69 34 03 24 / m. 476 58 350 
e-post: aoberg@getmail.no

NHF Halden / Aremark
Leder: Anne Karin Johansen  
e-post: ankjohan@online.no
Hjemmesider:  http://nhfhalden.no/
(privat: ankjohan@online.no)

NHF Lisleby
Anne Grethe Hansen
Emil Holters vei 10, 1619 Fredrikstad
Tlf: 971 08 203
Ingen e-post

NHF Rygge og Råde
Leder: Ragnhild S Hartviksen
Saltnesbekken 27, 1642 Saltnes
Tlf: 95 77 55 46
e-post: ragnhsk@online.no 

NHF Sarpsborg 
Leder: Runar Tønnesen
Tlf: 482 63 222
e-post: post@nhfsarpsborg.no, evt.  
runar.tonnesen@fotball.no
Hjemmeside: http://nhfsarpsborg.no/

Landsforeninger med medlemmer i  
NHF Øst, men uten egne lokallag:

NASPA 
(Norsk forening for Arvelig Spastisk  
Paraparese/Ataksi)
Leder: Jarle Sterner
Gneisveien 62, 1430 Ås
Tlf: 90 28 277
E-post: jsterner@online.no / naspa@nhf.no

AMC
(Landsforeningen for Arthrogryposis  
Multiplex Congenita)
Leder: Monica Haugen
Mobil: 41218357
E-post: leder@amc-foreningen.no
Hjemmeside: www.amc-foreningen.no 

Tilleggsinformasjon pr. 1.6.2022 om  
landsforeningsledere som er bosatt i Øst:
NASPA v/Jarle Sterner, Gneisveien 62,  
1430 Ås. Tlf: 90 28 277,  
e-post: jsterner@online.no 
LFS v/Roger Amundsen, Kongelholgutua 22 B, 
2380 Brumundal. Tlf.: 959 82 527. 
E-post: leder@slag.no



Retur: NHF Øst, Postboks 9219, Grønland – 0134 Oslo

F R E D R I K S T A D

Tlf. 69 84 69 00 • rorleggern@rm-as.no
www.rorleggernmysen.no H A L D E N

S K I P T V E T

M A R K E R

Jernbanegata 10, 1767 Halden
Tlf. 69 17 86 10

Jernbanegata 10, 1767 Halden
Tlf. 69 17 86 10

Funderud Antirust AS
Vi er best der det ruster mest!

Tlf: 69 89 89 89 | funderud@antirust.no
www.antirust.no

Hindret rust i 50 årHar hindret rust i over 50 år

Marker kommune
1870 Ørje

A S K I M

FREDRIKSTAD 
KOMMUNE
S T Ø T T E R  N H F ’ S
A R B E I D E

Advokatfirmaet Grindstad & Co
Tlf. 69 13 36 00 • www.grindstad.no

Murmester
Sigbjørn Smerthu AS

Askimveien 492, 1816 Skiptvet
Tlf. 970 07 546

www.asbank.no

E I D S B E R G

www.torpmek.com

F R E D R I K S T A D

Skiptvet Blikk AS
1816 Skiptvet, tlf. 69 80 82 44

S K I P T V E T

S A R P S B O R G


