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Lederens betraktninger
2013 var året der vi på mange felt høstet frukter av
langsiktig og godt arbeid. Året brakte oss en rekke
seire. Selv har jeg hatt mange stunder gjennom året
der jeg virkelig har vært stolt av å få lede en så flott
organisasjon som NHF Oslo – en organisasjon som
har fått til så mye!
Om det er noe 2013 har lært oss, så er det viktigheten av å bygge allianser og finne gode samarbeidspartnere. Vi har i løpet av året innkassert seire, som
hadde vært langt vanskeligere å oppnå om vi ikke
hadde tenkt allianser langt ut over egen organisasjon.
Jeg vil påstå at vi aldri har hatt så gode forbindelser
til andre organisasjoner for funksjonshemmede før.
I dag er det helt naturlig å tenke: «Kan vi samarbeide
med FFO om denne saken?». Det er en solid styrke
for våre felles saker – og ikke minst for medlemmene
våre.
Samtidig er vi blitt mye bedre på kommunikasjon og
synlighet. Oppgraderingen av stillingen som informasjonskonsulent til kommunikasjonsrådgiver er en
viktig del av grunnen.

•

Nedenfor vil jeg si litt om de sakene vi faktisk vant,
alene eller sammen med andre:
• Det er ikke ofte man kan kalle det at man ikke mister noe en seier, men i TT-saken i 2013 er det helt
riktig merkelapp. Byrådets forslag om å erstatte
dagens TT-fritidsreiser med en «penger på kort»løsning med ukjent beløp på kortet, ville medført
store geografiske forskjeller, færre turer og større
gap mellom de som kan bruke den vanlige kollektivtrafikken og de som må bruke TT. Ikke minst
kunne det ha ført til mye større sosial isolasjon
for de som er helt avhengige av ordningen. Iherdig
arbeid fra både NHF Oslo, Blindeforbundet, SAFO,
FFO, HBF, NFU og ikke minst rådet for funksjonshemmede – samt god støtte fra en, etter hvert,
samlet opposisjon på rådhuset, gjorde at saken endelig ble avvist i bystyret 25. september. I tillegg
ble det vedtatt at byrådet skulle komme tilbake
med løsninger som sikrer muligheten til å reise
over bygrensen, samt fritt brukervalg. Det siste er
spesielt viktig for de som har behov for spesialtransport bare deler av tiden.
• Da Regjeringen lanserte en landsomfattende ordning for arbeids- og utdanningsreiser (AU-reiser)
var dette et stort framskritt for funksjonshemmede over hele landet, bare ikke i Oslo. En svært stor
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•

•

•

del av Oslos brukere tilfredsstilte ikke de svært
snevre nasjonale kravene. Kommunen kom raskt til
at de måtte fortsette å tilby AU-reiser til dagsenterbrukere og mennesker på varig tilrettelagt
arbeid. Vi så klart at det fortsatt var mange brukere som ville få en forverret arbeids- og studiesituasjon. Er det noe vi ikke trenger er det ordninger
som gjør det vanskeligere for funksjonshemmede å
stå i arbeid. Vi etablerte den samme alliansen som
for fritidsreiser og jobbet knallhardt. Heldigvis fattet media interesse for saken. Østlandssendingen
dekket saken flere ganger, både på nett, TV og i
radio. Det samme gjorde flere andre medier. Både i
denne, og ovenstående sak er det grunn til å gi honnør til flere av politikerne på Rådhuset, spesielt
er det grunn til å fremheve SVs Marianne Borgen.
Sammen klarte vi å dra seieren i havn: 25 september vedtok bystyret at alle de som ikke inkluderes
i den statlige ordningen fortsatt skal få AU-reiser
fra Oslo kommune. Det er en beslutning som er
med på å gi samfunnet større arbeidsdeltagelse og
høyere skatteinntekter.
En av de store skamplettene i Oslos behandling av
blant andre funksjonshemmede har vært anbudsutsettelsen av enkeltpersoner. NHF er en av organisasjonen som har engasjert seg sterkt for å få
en slutt på denne uverdige praksisen. I forbindelse
med Lambda-forliket inngikk byrådet og SV en forpliktende avtale om avvikling av anbudsutsettelse
av enkeltpersoner.
I 2013 fikk NHF endelig plass i Ruters brukerråd.
Det gir oss en langt større mulighet til å komme inn
i sakene på et tidlig tidspunkt.
For to år siden klaget vi Q-park inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet på bakgrunn av
at de ikke hadde tilfredsstillende med HC-parkeringsplasser i sine anlegg. I 2013 kom den endelige
avgjørelsen. NHF vant saken og Q-park har nå lovet
å igangsette utbedringsarbeidet.
Regelen om at aktivitetshjelpemidler ikke skal gis
ut til funksjonshemmede over 26 år, har satt en effektiv stopper for trening og friluftsliv for mange
funksjonshemma. Når du må betale 50-80.000
kroner for et par sitski, mens naboen kan gå på
butikken og kjøpe en alpinpakke for noen tusenlapper blir det forskjell på folk. NHF Oslo satte fokus
på dette i vårens Osloforum. At de sentrale organisasjonene innledet et samarbeid med idretten var
sannsynligvis nøkkelen til å få fjernet aldersgrensen. Dessverre kan det nå se ut som om NAV klarer
å innskrenke mulighetene til en aktiv fritid.
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• At særfradraget ble kraftig redusert uten at man
fikk en tilsvarende økning i grunnstønaden, fikk
negative konsekvenser for levekårene til mange
funksjonshemmede. NHF Oslo er glade for at vi
fikk landsmøtet med på at dette skal være et
prioritert arbeidsområde for hele organisasjonen
de neste to årene.
• NHF Oslo er opptatt av at NHF skal være en levende og demokratisk organisasjon. Derfor er vi
glade for at vi vant kampvoteringen om landsmøteperiode. NHFs landsmøte skal fortsatt finne sted
hvert andre år.
• Vi kommer ikke unna at helse- og rehabilitering er
svært viktig for at mange av våre medlemmer skal
fungere best mulig i samfunn, arbeid og dagligliv.
Derfor er det gledelig at et viktigheten av sammenhengende helsetilbud med vekt på forebygging,
diagnostisering, habilitering og rehabilitering, nå er
en del av vår ideologiske plattform.
• Gjennom brukermedvirkning og likemannsarbeid
har NHF Oslo og lokallagene fortsatt å bidra til at
det skal være lettere å være funksjonshemmet i
Oslo.
• Med ansettelsen av en egen kommunikasjonsrådgiver har NHF Oslo blitt en tydeligere organisasjon
– og fått mer medieomtale. Ida C. Freng er på alle
måter et viktig tilskudd til en solid administrasjon.
Også i år har et av mine største privilegier vært å
få dele ut NHF sine hedersbevisninger på vegne av
NHF Oslo. Høsten 2013 ble NHF sin sølvnål tildelt
Knut-Owe Karlsen. Han har gjort en betydelig innsats
over mange år i organisasjonen, både som regionstyremedlem og som styreleder på Høyenhall. Men
mest av alt er han den som gang etter gang har stått,
og fortsatt står, i lokallag og landsforeningslag og
snakket om stønader, pensjon, særfradrag. Jeg vet at
for mange medlemmer har Knut-Owe betydd en stor
forskjell. For det fortjener han vår honnør.
Til slutt er det tid for å rette en stor takk til alle som
har gjort en innsats for NHF Oslo i 2013, uavhengig
av om dere sitter i råd, brukerutvalg, region-, lokallags- og landsforeningslagsstyrer, ulike andre styrer,
utvalg, komitéer og grupper, er ansatte, likemenn eller engasjert i enkeltsaker. Dere gjør en stor og viktig
jobb og mye er blitt bedre nettopp på grunn av dere.
Til slutt en takk til alle dere som har gitt oss innspill i
løpet av året. Fortsett med det, dette er viktig i vårt
videre arbeid.

NHF Oslo - Årsmelding 2013

5

Norges Handikapforbund Oslo
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INTERESSEPOLITISK ARBEID
For å oppnå NHFs visjon og NHF Oslos mål om et
likeverdig og likestilt Oslo stilles det store krav til
politikken som blir ført i hovedstaden. For å få gjennomslag for våre saker er det nødvendig med god
kontakt med både kommunen og politikere. NHF Oslo
vedtok en rammeplan for 2012-2013. På bakgrunn av
denne ble det utarbeidet en tiltaksplan med konkrete
tiltak for året 2013.
NHF Oslo har hatt et godt samarbeid med hele det
politiske spekteret i bystyret. Andre organisasjoner,
ulike etater og bydeler er også viktige samarbeidspartnere. Dette er helt grunnleggende for at vi skal nå
frem i vårt interessepolitiske arbeid.

Oslo-budsjettet 2014
Oslo-budsjettet legger føringer for mange av de
tjenester som gis til befolkningen. Det er derfor
viktig for NHF Oslo å følge arbeidet med budsjettet nøye. NHF Oslo har levert budsjettkommentarer
til alle fem komiteer i bystyret. Videre har vi vært
på deputasjoner i Finanskomiteen, Helse- og sosialkomiteen og Samferdsels- og miljøkomiteen. I
forbindelse med deputasjonene leverte vi forslag til
budsjettkorrigeringer og verbalvedtak på følgende
saker: TT-ordningen, universelt utformet reisekjede,
reversering av kuttene i bydelenes økonomi, reversering av kuttene til frivillige organisasjoner, samt
funksjonshemmedes mulighet for tilgang til arbeidslivet. Særlig bekymringsfullt i 2014-budsjettet var de
store kuttene til bydelene, spesielt siden det vil være
økende kutt også de kommende årene. NHF Oslo utarbeidet et eget hefte med alle våre kommentarer til
både internt og ekstern bruk i arbeidet med budsjettet. Heftet er viktig både for å utarbeide egne dokumenter til hver deputasjon, men også for å engasjere
og informere tillitsvalgte i råd og utvalg der NHF er
representert.

len i vår aksjon. Mye tyder på at dette var et fornuftig
grep.
Vi arrangerte så valgmøte med debatt 27. august,
i samarbeid med SAFO Oslo, FFO Oslo, Rådet for
Funksjonshemmede og NHFU. Det var over 80 deltakere på møtet i Sagene samfunnshus. Tema for møtet
var økonomiske levekår for funksjonshemmede,
brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og arbeid/IAavtalen. God deltakelse, god debatt, men vi er skuffet over at partiene ikke synes funksjonshemmede er
viktige nok til å stille med reelle stortingskandidater
i en valgdebatt.
4. september hadde vi stand ved Nationaltheatret
stasjon. Også dette et meget vellykket arrangement, der både administrasjonen og ikke minst hele
regionstyret deltok i løpet av dagen. Det ble delt ut
masse informasjon til både velgere og politikere- heriblant Erna Solberg. Regionleder Magnhild Sørbotten
oppsøkte samtlige av partienes valgstander og delte
ut vår informasjonsbrosjyre. Mer om denne finnes
under emnet kommunikasjon. Mange viste interesse
for våre saker og synspunkter.

Stortingsvalget 2013
Et valgår er spennende og innebærer ekstra aktivitet
for NHF Oslo. Vi startet tidlig med en e-post/SMS
aksjon til partienes landsmøter på våren. NHF sentralt hadde lagt opp til en aksjon med tema tidsfrister for universell utforming av skolebygg. Vi valgte å
bygge på denne, men føyde til fjerning av 26-årsrege-

Gudrun Jære Hoel og Oddvar Skogsletten.
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Bolig
Etter at de nye byggforskriftene (TEK10) kom i 2010
har OBOS og Selvaag bolig gjort sitt beste for å overbevise politikere, media og befolkningen generelt om
at dette blir mange hundre tusen kroner dyrere. Tallene er motbevist av flere faginstanser, bl.a. SINTEF
Byggforsk, som fastslår at det kan dreie seg om opp
til 40.000 for de aller minste leilighetene. En stor
byggaktør som Skanska Bolig slår fast at det ikke blir
dyrere, men bedre. Oslo kommune reviderte i 2013
sin bolignorm for indre by og det er fortsatt slik at de
aller minste leilighetene ikke skal bygges i indre by.
OBOS og Selvaag bygg kaller gjerne tilgjengelighetskravene i leiligheter rullestoltilpassing. Alternativt
blir det omtalt som universell utforming, selv om det
ikke er krav til universell utforming inne i leiligheter/
boliger. Det er ingen tvil om de to byggaktørene har
fått etablert sine påstander som en «sannhet» i media, befolkning og store deler av det politiske miljø.
De har også klart å etablere inntrykket av rullestolbrukere som syndebukker.
På bakgrunn av dette arrangerte NHF Oslo, Osloforum 12. november med tema: «Fremtidens bolig – ditt
hjem?» Møtet var godt besøkt og temperaturen var
høy. Vi hadde fått til et solid panel med stortingspolitikere, leder av kommunalkomiteen Helge Andrè
Njåstad (Frp), APs boligpolitiske talskvinne Stine
Renate Håheim, seniorrådgiver hos LDO Eli Knøsen,
regiondirektør i Husbanken Guri Bergo, direktør Martin Mæland i OBOS og Tove Linnea Brandvik fra NHFs
sentralstyre. I tillegg var det en rekke aktive debattanter i salen. Det gjenstår å se hva som vil skje med
kravene i TEK10.
NHF Oslo har også vært opptatt av de mer praktiske
problemstillinger rundt tilrettelegging av boliger. Det
er informert i Quarten om muligheter for bistand og
tilskuddsordninger ved etablering av ny samt ombygging av bolig.

UNIVERSELL UTFORMING
Universell utforming har gjennom de seneste år vært
NHF sitt hovedsatsingsområde, og har også i 2013
vært et av hovedtemaene for NHF Oslo. Beklageligvis
ser vi utvikling som bør bekymre oss noe. Som man
leser i forrige kapittel, har universell utforming i noen
kretser falt i miskreditt på bakgrunn av utspillene
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fra blant annet OBOS og Selvaag Bolig. Universell utforming er i ferd med å bli synonymt med funksjonshemming, og som påstås å bli en økonomisk byrde for
samfunnet. Dette må vi jobbe imot både internt og
eksternt. Universell utforming handler om at samfunnet skal være for alle.
Uansett står Oslo foran store utfordringer for å
utvikle byen slik at den blir universelt utformet.
Positivt er det at Oslos politikere og fagfolk spiller
på lag med NHF for å gjøre Oslo universell utformet.
Likevel har NHF Oslo fortsatt en jobb å gjøre. Flere
enn før henvender seg for å få informasjon om hvordan man kan planlegge bedre for fremtiden. NHF Oslo
ønsker også framover å bidra til økt bevissthet om
universell utforming, og fylle begrepet med konkret
innhold.
Plan- og bygningsloven med forskrifter
De nye byggereglene (TEK10) har fungert i vel tre år.
Allerede nå ligger det forslag om å justere og forenkle forskriftene. Dette vil sannsynligvis gi seg utslag
i endringer til kravene om universell utforming av
boligkomplekser og tilgjengelighet i boliger/ leiligheter. Vi kan anta at kravene til tilgjengelige boliger blir
endret. Plan- og bygningsloven med forskrifter er det
viktigste verktøyet samfunnet har til å styre samfunnsutviklingen, så her er det viktig at NHF følger
utviklingen med argusøyne og spiller inn sine krav.
Plan- og bygningsetaten
Plan- og bygningsetatens strategisk plan for universell utforming har nå virket i vel tre år, og vi ser nå
konkrete resultater av planen. Spesielt gjelder det
planarbeidet til kommunen.
Etter vårt syn er plan- og bygningsetatens strategiplan den kanskje viktigste planen som etableres av
kommunale etater. Dette fordi det er plan- og bygningsetaten som forvalter plan- og bygningsloven
med forskrifter. Plan- og bygningsloven omfatter,
med få unntak, alt av byggearbeider i Norge. Kunnskap om universell utforming, og strategi for gjennomføring av etatens saksbehandling, er derfor
essensiell for utviklingen av et universell utformet
samfunn. Vi følger opp plan- og bygningsetatens arbeid også i 2014.

NHF Oslo - Årsmelding 2013

Bjørvikautbyggingen
En av Oslos mest travle byggeplasser er Bjørvika. I
2013 er Munch-museet kommet på banen igjen etter
at denne utbyggingen har vært lagt på is.
Skolebygg
Skoler har vært et satsningsområde for NHF Oslo. Vi
har i løpet av året vært involvert i flere store byggeprosjekter, både nybygg og oppgradering av eksisterende bygningsmasse. Her kan blant annet nevnes;
• Morellbakken skole
• Haugenstua skole
• Gamle Løren skole
• Vestgrensa skole
• ILA skole
I tillegg har vi hatt møter med Undervisningsbygg.
Vår jobb har vært å kvalitetssikre kravene til universell utforming. Det kan også nevnes at Undervisningsbygg har laget sine egne kravspesifikasjoner
når det gjelder universell utforming av skolebygg. Vi
tillater oss i denne sammenheng å være ubeskjedne
nok til å nevne at vi har vært med på å utvikle disse
spesifikasjonene.
Prosjektet Levende Oslo
Prosjektet Levende Oslo fortsetter i 2014. Levende
Oslo har som hovedmål å oppgradere gater og plasser
i sentrum av Oslo til universell standard. Karl Johans
gate og Kvadraturen, samt den fysiske sammenbindingen mellom disse, er to sentrale prosjekter, men
også andre gater i sentrum av Oslo er planlagt utført
de nærmeste årene. NHF Oslo er representert i Funksjonsutvalget for Levende Oslo.

løsninger og eventuell heving av fortausnivå. I 2013
er det foretatt en kartlegging av bygningsmassen. På
bakgrunn av denne kartleggingen er det foreslått fire
pilotprosjekter der atkomst til bygningsmassen skal
utbedres. Pilotprosjektene er på skissestadiet, og
blir videre bearbeidet i 2014. NHF Oslo er representert i prosjektgruppen som er underlagt prosjektet
Levende Oslo. Arbeidene fortsetter i 2014.
HC-prosjektet
Handikapprosjektet er et annet av Oslo kommunes
mange prosjekter som NHF Oslo deltar i. Formålet
med prosjektet er å fordele penger til oppgradering
av kommunale bygg og uteområder. I 2013 har
prosjektet fordelt cirka 10 millioner kroner.
Eldorado bokhandel
I forbindelse med storsatsningen Eldorado bokhandel i Torggata, Nordens største bokhandel, ble NHF
Oslo kontaktet i arbeidet med å gjøre bygget tilgjengelig. NHF Oslo avviste utviklerens anmodning om å
kun bygge en rullestolheis, med det resultat at to ble
montert. Det er nå god tilgang mellom alle planene i
bokhandelen. Utvikler har i oppfølgingsbefaring også
gitt uttrykk for at han nå er svært fornøyd med de to
heisene, da disse også benyttes av kunder med barnevogn, samt at det letter innvendig varetransport.

Bylivsundersøkelsen
Oslo kommune har igangsatt et nytt prosjekt som
har fått navnet «Bylivsundersøkelsen». Prosjektet er
underlagt «Levende Oslo». Prosjektet har som formål
å skape forbedringer i byrommet, herunder gjøre
byen mer tilgjengelig og attraktiv for brukerne. NHF
Oslo deltar i prosjektet. I 2013 har det vært avholdt
et seminar.
Karl Johan-prosjektet
I 2011 ble det igangsatt et nytt Karl Johan-prosjekt.
Prosjektet går ut på å gjøre bygningsmassen på Karl
Johan tilgjengelig, med blant annet forslag om rampe-
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Bygget for øvrig er ikke universelt utformet, men har
god tilgjengelighet så langt dette har latt seg gjennomføre i et gammelt bygg.
Andre bygg og uteområder
Når det gjelder andre bygg og uteområder vil omtale
av alle disse gjøre årsmeldingen for lang. Flere enn
før henvender seg for å få informasjon om hvordan
man kan planlegge bedre for fremtidens bygg og uteområder. Her blir vi kontaktet om råd når det gjelder
alt fra små detaljer til store byggverk. Dette gjelder
bygg og uteområder der vi selv tar initiativ til undersøkelse eller blir kontaktet av byggherrer og arkitekter.
Saksbehandling av reguleringsplaner
og utbygninger
Kontoret mottar cirka 70-80 plansaker til behandling i løpet av året. Som strategi ønsker vi å ha større
fokus på rene utbyggingssaker, der vi kan komme inn
på et tidlig stadium i prosjekteringen av det enkelte
byggverk. Fortsatt vil vi følge opp den enkelte plansak for å vurdere om det er behov for å uttale oss,
samtidig som vi prioriterer økt fokus på byggesaker.
Veiledning og eksterne møter
Veiledning og eksterne møter tar opp mye tid i
tilgjengelighetsarbeidet. Imidlertid ser vi at dette
arbeidet er nødvendig, og gir gode resultater. Møtepartnere er alt fra enkeltpersoner til store offentlige
etater og private bedrifter. Mange ønsker oss som
konsulenter på prosjekter da man anser oss for å ha
god kompetanse på universell utforming. Vi har også
en avtale med NHF Øst om å gi veiledning i saker i region Øst. For øvrig blir kontoret kontaktet for råd og
veiledning fra alle kanter av landet, og fra de enkelte
NHF-regioner. Plan- og bygningsetatene er også blitt
en bruker av vår kompetanse på universell utforming.
I tillegg holder vi foredrag om universell utforming,
om plan- og bygningsloven og om byggeforskriftene.

SAMFERDSEL
Samferdsel en viktig sektor for oppnåelse av full
deltagelse og likestilling. I Oslo er fortsatt ingen av
transportmidlene fullt ut universelt utformet, verken tilgjengelighet til holdeplasser, holdeplassene
eller selve transportmiddelet. Samferdselsetaten
la i 2008 fram sin egen handlingsplan for universell
utforming, for perioden 2009 – 2012. Denne hand-
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lingsplanen følger vi opp gjennom brukermøter og
prosjekter. Blant annet er vi med i Bymiljøetatens
brukerråd (tidligere samferdselsetatens brukerråd),
der det avholdes jevnlige fagmøter mellom Bymiljøetaten og brukerorganisasjonene.
I 2012 la Ruter frem en ny strategisk plan (K2012 –
Ruters strategiske kollektivtrafikkplan) for kollektivtrafikken. Her har vi gitt våre første innspill. I januar
2013 har vi deltatt på et seminar vedrørende K2012.
Planen vil bearbeides videre i 2014, og NHF Oslo vil
følge opp dette arbeidet.
I tillegg har Ruter opprettet et eget brukerråd der vi
er med og har holdt to foredrag. Det ene om universell utforming, og det andre om metrostandard i kollektivtrafikken.
Fordi kollektivtrafikk blir et viktig satsningsområde
for NHF Oslo i årene som kommer valgte vi å foreta
en studietur til København i november 2013 for å
observere kollektivtrafikken i en annen nordisk hovedstad som vi kan sammenlikne oss med. Valget falt
på København fordi man her satser stort på den nye
metroen.
Trikk
Arbeidene med å forbedre trikken som et transportmiddel for alle, går sin gang. Vi kan vel fastslå at arbeidene går sakte fremover. Enkelte holdeplasser er
oppgradert, men utskiftingstakten av gamle trikker
går tregt. Vi har fulgt opp trikken i 2013 og vil fortsette arbeidet i 2014.
Buss
De fleste bussene i Oslo har nå laventré og rampe,
men den avsatte plassen til rullestoler er liten og
sjåførene mangler ofte opplæring i bruk av rampene.
Oppgraderingen av holdeplassene går stort sett i
riktig retning, men arbeidet går svært sakte. Det er
viktig å følge opp utviklingen i årene som kommer.
Oppfølgingen på dette området er krevende fordi
det er mange aktører involvert. Selv om en del positivt har skjedd de siste årene er det fortsatt bare et
mindretall av bussholdeplassene som tilfredsstiller
kravene til universell utforming. Arbeidet følges opp
i 2014.
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T-bane
T-banen skal de nærmeste årene skifte ut hele
vognparken sin. Vi har ved flere anledninger påpekt
svakheten med de nye vognene, deriblant åpning av
dørene. Dette er lovt rettet på uten at noe har skjedd
for å forbedre forholdene.
Perrongene og atkomsten er også et område vi arbeider med. I forbindelse med de nye vognene og at Oslo
kommune har signalisert metrostandard på T-banen,
må vi fortsatt arbeide intensivt mot T-banedivisjonen, blant annet med oppgradering av perrongene.
Dette gjelder både høydeforskjellen mellom perrong
og vogn, og avstand mellom perrong og vogn. For oss
er det vanskelig å forstå at ikke T-banedivisjonen klarer å ha samme høyde på perrong og vogn, og redusere gapet mellom perrong og vogn. Vi har også foretatt
befaring og kartlegging av oppgraderte stasjoner
uten at disse er blitt bedre med hensyn til universell utforming. Vi fortsetter oppfølgingsarbeidene
i 2014. Denne saken har vi også fokusert sterkt på i
budsjettdeputasjonene i finanskomiteen og samferdsels- og miljøkomiteen.
OL/PL 2022
I forbindelse med at Oslo søker OL/Paralympiske
leker i 2022 har NHF Oslo ønsket å bruke søkeprosessen til å fremme krav knyttet til en universelt utformet reisekjede og utforming av idrettsanleggene.
NHF Oslo har ikke tatt stilling for eller i mot OL/Pa-

ralympics, men har i budsjettarbeidet mot kommunen
pekt på at dersom et slikt arrangement skal gjennomføres i 2022 må kravene til utbygging og rehabilitering av reisekjedene skjerpes betraktelig.
Parkering
NHF Oslo er blitt kontaktet av enkeltpersoner som
har fått parkeringsbøter på plasser drevet av private
parkeringsselskaper. Ved nærmere undersøkelser
viser det seg at parkeringsselskapene har brutt eget
parkeringsreglement ved flere saker. I andre saker
har parkeringsautomaten vært utilgjengelig, ved at
betjeningsknappene sitter for høyt eller har vært
opphøyd med til dels store nivåforskjeller.
Vi holder kontakten med Bymiljøetaten (tidligere
Trafikketaten) for et fortsatt samarbeid om parkeringsforholdene i Oslo. I 2013 har etaten avholdt to
aksjonsuker der vi i ettertid har hatt evalueringsmøter. De offentlige parkeringsforholdene synes å være
greie. Problemet er de private parkeringsplassene
ved offentlig tilgjengelige bygg. Her er det stadig store problemer. Dette samarbeidet fortsetter i 2014.
Vi har også anmeldt en sak til Likestillingsombudet
vedrørende Q-park og deler av deres parkeringsanlegg. Etter anmeldelsen har vi hatt møter med ledelsen i Q-park, der vi har presisert kravene til parkeringsanlegg. Q-park har tatt dette på alvor og igangsatt utbedringsarbeider. I 2013 er det falt endelig
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avgjørelse i saken der NHF Oslo fikk medhold, og
Q-park må oppgradere sine anlegg i Oslo. Selskapet
valgte å ikke ta saken videre til Diskriminerings- og
likestillingsnemnda.
Transporttjenesten for funksjonshemmede
(TT-ordningen)
Fra 1.1.2013 steg egenandelene på TT med over 30
prosent. Dette skapte sterke reaksjoner. NHF Oslo
hadde allerede i november 2012 advart mot den
sterke økningen, men det var et samstemmig bystyre
som vedtok økningen. Samtidig fikk også studenter
egenandelstak på sine reiser til studiested. Dette gav
studenter innsparinger på inntil 8000 kroner. Kravet
om egenandelstak for studenter ble reist av NHF
Oslo i 2011 og vi er godt fornøyd med å ha fått gjennomslag i denne saken. Fra årsskiftet startet også ny
kontraktsperiode for transportørene. Det var en del
problemer i starten, men mye av problemene gikk seg
til raskt.
NHF Oslo har også i 2013 deltatt aktivt i Oslo kommunes TT-prosjekt. Regionleder Magnhild Sørbotten har vært fast medlem i referansegruppen, med
interessepolitisk konsulent som personlig vararepresentant. Mot slutten av året overtok NHF Oslos Bjørn
Hansen plassen som rådet for funksjonshemmede har
i prosjektets styringsgruppe.
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ikke delte. Bydelsrepresentanter hadde angivelig uttalt at TT-brukere var «alt for godt vant». Det ble også
påstått at det er god universell utforming på kollektivnettet – noe som er direkte feil. Brukerorganisasjonene mente at rapporten inneholdt så mange feil,
mangler og diskriminerende holdninger, at vi vanskelig
så at denne kunne legges til grunn for videre beslutninger. NHF Oslos regionleder skrev derfor et kommenterende dokument til rapporten, som samtlige
brukerorganisasjoner sluttet seg til.
Samtidig ble det klart at når den statlige arbeids- og
utdanningsreiseordningen etableres, vil den bare
dekke et fåtall av de som har tilsvarende i regi av
Oslo kommune. Byrådet ønsket å beholde AU-reiser
for dagsenterbrukere og mennesker på varig tilrettelagt arbeid, mens mennesker som har fått tilskudd
til HC-tilpasset bil, har grunnstønad for transport eller er 100 prosent uføre ville bli stående utenfor. For
den siste gruppen ville det bety at deres muligheter
til å jobbe litt, og dermed beholde tilknytningen til
arbeidslivet, ville være stengt. Oslo er en by som er
basert på at folk skal reise kollektivt og parkeringsplasser er mangelvare. For de med HC-tilpasset bil
ville det bety at arbeidsdeltagelse ble vanskeligere.
Media fattet interesse for problemstillingen og både
Aftenposten/OsloBy og NRK Østlandssendingen hadde flere oppslag på saken, både på nett, radio og TV.

På tampen av 2012 kom byrådsavdelingen med forslag om å legge om TT fritidsreiser fra 150/70 turer i
året til en «penger på kort»-løsning som den man har
i eksempelvis Akershus. NHF Oslo reagerte kraftig
på dette og sammen med andre brukerorganisasjoner
skrev vi en felles uttalelse der vi avviste ordningen
fordi vi mener den vil gi; færre turer, store geografiske forskjeller, fare for sosial isolasjon, større gap
mellom ordinær kollektivtrafikk og TT-tilbudet og
usikkerhet om fremtidig tilbud. På tross av motstanden fra alle brukerorganisasjoner fortsatte byrådsavdelingen med den samme innstillingen til ny fritidsreiseordning.

Det er ingen tvil om at TT-ordningen slik vi har kjent
den var klart truet og at vi kunne risikere en ordning
som var ekstremt mye dårligere for svært mange.
Samarbeidet som brukerorganisasjonene hadde i denne saken var derfor tett, og det ble bedrevet utstrakt
politisk påvirkning.

I forbindelse med forslaget om å overføre TT-ordningen fra Velferdsetaten til Ruter, hadde byrådsavdelingen fått Rambøll til å lage en rapport. Rapporten
var blant annet basert på intervjuer med representanter for brukerorganisasjonene, Ruter og bydelene.
Brukerorganisasjonene var tatt til inntekt for syn de

Det så lenge ut til at det kunne være politisk flertall
for endringen. Etter Lambda-avtalen mellom byrådspartiene og SV ble imidlertid FrP langt tydeligere på
at de ikke ønsket å gi støtte forslaget fra byrådet. Behandlingstidspunkt i komiteen og i bystyret ble derfor
utsatt gang på gang. 25 september kom saken til rea-

I slutten av april var samtlige brukerorganisasjoner, rådet for funksjonshemmede, rådet for eldre og
byråden invitert til høringsmøte i Samferdsels- og
miljøkomiteen. Brukerorganisasjonene og rådet for
funksjonshemmede var samstemte, mens eldrerådet
ikke tok stilling.
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litetsbehandling i bystyret. Forslaget falt mot stemmene fra H, V og Krf. I tillegg ble kommunen pålagt
å opprettholde AU-reiser for alle som faller utenfor
den statlige AU-reiseordningen, finne ordninger for
TT over bygrensen og fritt brukervalg.
I forbindelse med budsjettbehandlingen påpekte NHF
Oslo viktigheten av å følge opp vedtakene, blant annet ved å innføre fritt brukervalg mellom stor og liten
bil – noe vi mener kan gi innsparinger. Vi ba også om
at prisene for TT og ordinære kollektivreiser i løpet
av planperioden blir like.
NHF Oslo har i løpet av året også hatt møter med Pasientreiser for å gi innspill til deres anbud på spesialbiltransport. Likeledes har vi hatt møter med utdanningsetaten om skolekjøringen.

Arbeid
Regjeringen la i 2011 fram den lenge varslede jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne.
Hovedmålgruppen for regjeringens strategi er unge
under 30 år som har behov for arbeidsrettet bistand
for å komme i jobb. Strategien viser at regjeringen
anerkjenner og er bevisst på sammenhengen mellom universell utforming/tilgjengelighet i bygg og
kollektivtrafikken og det å kunne være i jobb. Videre
vektlegges viktige NHF-saker som assistanse og
hjelpemidler.
For NHF Oslo stod arbeid i fokus også i 2013. Vår
strategi har vært å vise betydningen av BPA, funksjonsassistanse og tilgjengelig transport som forutsetning for arbeidsdeltakelse. Vi har hatt fokus på
Oslo kommunes oppfølging av IA-avtalen, og i arbeidet med Oslo-budsjettet peker vi på at denne i liten
grad følges opp. NHF Oslo ønsker nå å se resultater
av byrådets innsats for å øke andelen mennesker med
nedsatt funksjonsevne i arbeid. Det legges opp til en
økning i antall traineeplasser og det er positivt. NHF
Oslo vil fortsette å følge opp kommunens arbeid på
området, og jobbe for at Oslo kommune også følger
regjeringens strategi.
NHF Oslo er svært bekymret for at de store kuttene
i tilskudd til bydelene vil slå negativt ut på arbeidsdeltagelse blant funksjonshemmede. Vi så at kuttene gikk ut over ergoterapitjenesten – og dermed
hjelpemiddeltilpassingen. Likeledes fikk vi beskjed

om kutt i tildelingen av BPA. Begge er tjenester av
stor viktighet for å beholde og øke arbeidsdeltagelsen. NHF Oslo vil følge denne situasjonen nøye også i
årene fremover.

Levekår
Mange medlemmer har sagt at de følte seg sviktet
av organisasjonen i forbindelse med at særfradraget
for store sykdomsutgifter skal fases ut. Interessen
har vært svært stor i medlemsmassen. NHF Oslo
har derfor satt økonomiske levekår på dagsordenen.
dette var også hovedtema på NHF Oslo sin vårkonferanse i april. Engasjementet der viste hvor viktig
dette spørsmålet er for funksjonshemmede. Etter en
innledning av forbundsleder Arne Lein etterfulgt av
to forskere fra Statistisk sentralbyrå, slapp politikere fra sju av de sentrale partiene til, og ikke minst
aktive deltakere i salen. I avslutningen av møtet ble
det klart at det var behov for å gjøre en skikkelig undersøkelse på hvilke og hvor store ekstrakostnader
funksjonshemmede har på grunn av funksjonsnedsettelsen. Det viste seg etter hvert at LFPS hadde de
samme planene. Det ble derfor besluttet at vi skulle
samarbeide om prosjektet. Forarbeidet til prosjektet
hvor tillitsvalgte har en aktiv og sentral rolle startet i
2013, men vil gjennomføres i 2014.
NHF Oslo ville også ha økonomiske levekår med i
rammeplanen for hele organisasjonen og kom med
forslag om dette til landsmøtet. Hovedfokus er at det
er grunnstønaden som må økes og utvides. Forslaget
fikk bred tilslutning og ble vedtatt.

Skole og utdanning
NHF Oslo har i 2013 gjennomført en nasjonal kartlegging av hvordan kommuner organiserer opplæring
for elever med funksjonsnedsettelser i grunnskolen.
Kartleggingen er finansiert med midler fra Utdanningsdirektoratet og er publisert i rapporten; «Hvorfor blir det sånn?» Osloskolen er i en særstilling i
forhold til hvordan denne opplæringen organiseres.
På landsbasis er det mindre spesialundervisning i
større bykommuner, men Oslo har åtte egne spesialskoler og har egne byomfattende spesialgrupper ved
39 av skolene i kommunen. Rapporten er formidlet
til en rekke aktuelle samarbeidspartnere og interesseorganisasjoner. I arbeidet med kartleggingen har
vi samarbeidet med Utdanningsdirektoratet, Utdanningsforbundet/bladet Utdanning, NFU (Norsk
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Forbund for Utviklingshemmede) og NHF region
Innlandet. Temaet inkludering, tilpasset opplæring og
spesialundervisning har også vært tatt opp i Quarten. NHF Oslo sitter dessuten i Statped Sør-Øst sitt
brukerråd. Dette er en arena som er sentral i forhold
til disse aktuelle saksområdene.
NHF Oslo har også deltatt aktivt i utforming av SAFOs strategi for inkluderende opplæring. En gruppe
med daglig leder i SAFO, juridisk rådgiver i NFU og
interessepolitisk konsulent i Oslo har utarbeidet
strategien i samarbeid med fungerende leder i SAFO.
Samarbeidet i SAFO på skoleområdet er bra. De tre
SAFO organisasjonene har funnet et felles utgangspunkt til tross for noe ulikt ståsted. SAFO sentralt
har også startet arbeidet med å legge til rette for
informasjonsutveksling og samarbeid mellom representantene i de ulike Statpedene.

Hjelpemiddelområdet
Lilli-Ann Stensdal har representert NHF Oslo i
brukerutvalget for Hjelpemiddelsentralen Oslo og
Akershus, og Inger Lise Kristiansen var vara. Regionkontoret har gått aktivt ut og bedt om innspill fra
medlemmer om hvordan de opplever hjelpemiddelsentralen, og videreformidlet disse innspillene til
Lilli-Ann. Dette samarbeidet har fungert godt. Det
er etablert faste formøter før hvert møte i brukerrådet. Her møter også Geir Eriksen fra NHF Øst. Det
spilles nå inn saker skriftlig til brukerrådet slik at en
kan få svar på disse på selve møtet. Det er også lagt

opp til erfaringsutveksling og samarbeid om saker
med NHFs nasjonale nettverk. Samarbeidet med NHF
sentralt er godt, og flere saker som er viktige for NHF
Oslo har vært tatt opp i det sentrale brukerrådet for
NAV.
Fortsatt er det slik at brukerrådet NAV hjelpemiddelsentral Oslo ikke har eget mandat, men Lilli-Ann
Stensdal sitter i en gruppe som arbeider med dette.
Viktige saker som har vært oppe i 2013 er brukerpass; ordningen fungerer dårlig i Oslo og det arbeides
for at ordningen skal bidra til en bedre og mer effektiv formidling. Lange ventetider er et tilbakevendende problem. Ergoterapitjenesten i bydelene er
mange steder en flaskehals. Etter at en rekke basishjelpemidler ikke lenger ble finansiert over folketrygden, har dette vært en sak NHF har fulgt nøye.
Basishjelpemidler som for eksempel spesialbestikk
vil koste opp mot 1000 kroner for et sett. Mange
funksjonshemmede vil ha behov for flere typer basishjelpemidler og den økonomiske belastningen vil øke.
En ny finansieringsordning for basishjelpemidler er
imidlertid kommet på plass, men vi er fortsatt usikre
på hvordan denne vil virke. Det vi vet er at den ikke er
like god som tidligere rettighetsfestede ordningen.
Kampen for aktivitets- og fritidshjelpemidler
(26-årsregelen) har vært en egen viktig sak og
satsingsområde i 2013. Kampen har dreid seg om å
fjerne den øvre aldersgrensen for slike hjelpemidler.
Saken er av nasjonal karakter og NHF sentralt har

Fra Osloforum om 26-årsregelen.
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sammen med andre funksjonshemmedes organisasjoner drevet saken mot sentrale myndigheter. NHF Oslo
har støttet og spilt aktivt med i denne prosessen.
Osloforum i februar hadde 26-årsregelen som tema.
26-årsregelen var også tema på vårkonferansen. NHF
Oslo sitt årsmøte fulgte opp med en egen uttalelse.
I løpet av valgkampen signaliserte de borgerlige
partiene en mer positiv holdning til å gjøre noe med
26-årsregelen. Det ble nylig etablert en ny ordning
som skal åpne opp også for trenings- og aktivitetshjelpemidler også for funksjonshemmede over 26 år.
Det er fortsatt usikkert hvor godt ordningen vil fungere, hva som dekkes og i hvor stor grad. Likevel må
dette sees som en seier.

LOVER OG KONVENSJONER
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven trådte i
kraft 1. januar 2009. NHF Oslo har brukt loven i vårt
arbeid for et mer tilgjengelig samfunn, med likestilling og likeverd for alle. Vi har informert om viktige
prinsipielle uttalelser fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) i medlemsbladet Quarten, på
hjemmesiden vår og på Facebook.
3. juni 2013 ratifiserte Stortinget FN konvensjonen
for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).
Med denne ratifiseringen har funksjonshemmede fått
et styrket diskrimineringsvern. Norge er forpliktet
til å bekjempe diskriminering og fremme deltakelse
på lik linje med andre på alle samfunnsområder. Det
gjenstår en del ved at konvensjonen må implementeres i eksisterende lovverk og forvaltningspraksis.
Norge har heller ikke ratifisert tilleggsprotokollen så
dette blir en kamp videre. Med DTL og FN-konvensjonen har vi fått redskaper vi bruker både i forhold
til argumentasjon mot offentlige myndigheter, men
også i praktisk arbeid med konkrete saker. NHF Oslo
har etablert et godt samarbeid og kommunikasjon
med Likestillings- og diskrimineringsombudet. Vi har
dialog omkring saker og vurderer kontinuerlig om
saker skal meldes til ombudet.

Brukerstyrt Personlig Assistanse
(BPA)
BPA har vært et aktuelt tema i 2013. NHF Oslo har
bidratt i forhold til arbeidet med rettighetsfesting
av BPA, men også i forhold til hvordan Oslo kommune
praktiserer ordningen. Det er fortsatt uklart hvordan
BPA ordningen vil bli etter rettighetsfestingen. Vi har

hele tiden fulgt utviklingen og informert våre medlemmer om status i forhold til sakens gang og gjeldende rettighet. I Oslo kommune er praksis ulik fra
bydel til bydel. Enkelte bydeler innvilger ikke ny BPA
grunnet økonomi. Det er arbeidet med BPA i forhold
til Oslo-budsjettet og i flere oppslag i Quarten. Vi har
lagt vekt på betydningen av BPA i forhold til muligheten for å leve et aktivt og likeverdig liv med særlig
vekt på muligheten for deltakelse i arbeidslivet.

Helse og rehabilitering
Tilbudet til helsetjenester og rehabilitering for våre
medlemmer er viktig og har nå kommet inn i vår rammeplan. Samhandlingsreformen innebærer særlige utfordringer her. Kommunen får flere oppgaver
innen rehabilitering, og pasienter kommer raskere
og tidligere tilbake til kommunen etter behandling i
spesialisthelsetjenesten. Dette uten at det nødvendigvis følger økonomiske midler med. Ser vi dette i
sammenheng med kuttene i bydelenes rammer har vi
en stor utfordring. I arbeidet med bydelsbudsjettene
ser vi kutt i antall sykehjemsplasser og i hjemmetjenestene. Vi følger denne utviklingen nøye og har god
nytte av våre brukermedvirkere i de ulike helseforetakene.

Likemannsarbeid i bydelene
NHF Oslo har avsatte midler til likemannsarbeid i
Oslo. Midlene ble tildelt av Oslo kommune og har i de
senere år ikke vært benyttet, dette i påvente av en ny
offensiv for likemannsarbeidet i Oslo.
I 2011 ble NHF Oslo sitt likemannsarbeid reorganisert og det ble satt fokus på hele området. Dette har
blant annet medført en økt satsing i 2013, både inn
mot bydelene og mot våre landsforeningslag. Som
man vil kunne lese senere i årsmeldingen har det funnet sted en rekke aktiviteter i forhold til likemannsarbeidet.
NHF Oslo har også bidratt som en aktiv medspiller i å
utvikle likemannsarbeidet i fellesskap med NHF-regionene i Oslofjord Vest, Innlandet og Øst. Dette har
gitt mange nyttige tilbakemeldinger og ny og bredere
erfaring.
Midlene er viktige for en fremtidig sterk satsing på
likemannsarbeid. NHF Oslo har i 2013 ikke benyttet
seg av midlene.
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ORGANISASJON
Årsmøtet
NHF Oslos 63. årsmøte ble avholdt lørdag 20. april på
Scandic Hotell Fornebu. Det var rundt 25 delegater
til stede. I forbindelse med årsmøtet ble temaet «Et
Oslo for alle» satt på dagsorden.
Årsmøtet ble hilst av generalsekretær Arnstein
Grendahl og NFUs Harald Korsgaard. Grendahl la i sin
hilsen spesielt vekt på regionens arbeid med Osloforum, samt solidariteten region Oslo har vist andre
regionlag i året som gikk. Korsgaard la vekt på det
gode samarbeidet som har vært, med ønske om det
samme i fremtiden.
Uttalelser
Årsmøtet vedtok fire uttalelser om viktige saker for
NHF Oslo. TT-ordningen er en aktuell sak også i år,
og årsmøtet vedtok å gi to separate uttalelser om
denne. En i forhold til arbeids- og utdanningsreiser og
en om fritidsreisene. I tillegg ble det vedtatt en uttalelse om 26-årsregelen og en om økonomiske levekår
for mennesker med funksjonsnedsettelser. Årsmøtet behandlet for øvrig de mer tradisjonelle sakene
som årsmelding, regnskap, rammeprogram og valg av
regionstyret.

landsmøteperiode, samt deltakelse fra våre ansatte i
sentralstyret. NHF Oslo hadde i tillegg fremmet forslag om en lovendring som ville gi de ansatte en plass
i sentralstyret. Forslaget fikk flertall, men ikke de 2/3
som kreves for lovendringer. NHF delte ut Hedersprisen til Norges Idrettsforbund ved idrettspresident
Børre Rognlien for idrettens fokus på idrett for alle.

HEDER og UTMERKELSER
Lokallagsprisen «Ny giv»
På årsmøtet ble NHF Alna tildelt «Ny giv prisen».
Prisen tildeles det lag som på en særlig måte har vist
nytenkning og gitt inspirasjon til andre samt at man
ser en klar nytteverdi av lagets arbeid. Styret hadde
flere gode kandidater å velge mellom og er stolt av
den aktiviteten som flere av våre lokallag har vist i
praksis.
Styrets begrunnelse for å tildele NHF Alna prisen for
2013 var blant annet:
Laget har i flere år utmerket seg ikke bare med et
stort og betydelige arbeid innad mot egne medlemmer, men laget har også iverksatt tiltak på tvers av
bydelene og trukket inn flere andre av NHFs lokallag i

Landsmøtet 2013
7.-9. juni 2013 fant NHFs landsmøte 2013 sted på
Gardermoen. NHF Oslo stilte med en stor delegasjon. Delegater var: Magnhild Sørbotten, Gudrun
Jære Hoel, Roger W. Holland og Oddvar Skogsletten
samt Snefrid Bergum. De to sistnevnte var delegater
under deler av landsmøtet. Thomas Eide og Knut Owe
Karlsen var opprinnelig oppnevnt som delegater, men
måtte melde forfall.
Utover delegatene var Sverre Bergenholdt, Jørgen
Foss, Rune G. Huvenes og Ida C. Freng med som
observatører.
NHF Oslos delegater tok aktivt del i landsmøteforhandlingene og hadde fremmet en rekke forslag til
NHFs prinsipprogram og rammeplan til årets landsmøte som i stor grad fikk medhold i forhandlingene.
Magnhild Sørbotten ledet redaksjonskomiteen for
prinsipprogram og rammeplan. Av andre saker NHF
Oslo hadde satt på dagsorden var fortsatt 2 års
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Gerd Fjeldberg og Teddy Kjendlie, NHF Alna.
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NHF Oslos årsmøte april 2013.

arbeidet. Laget står ikke minst for nytenkning når det
gjelder kontakt med eget bydelsråd og å knytte det
politiske arbeidet i bydelen inn mot eget lokallag.
NHFs nål i sølv
Dette er NHF Oslos høyeste utmerkelse til våre tillitsvalgte. NHF ved sentralstyret kan tildele våre
tillitsvalgte NHFs nål i gull og 6 medlemmer fra NHF
Oslo er så langt hedret på denne måte. NHFs regioner
og landsforeningslag kan som sin høyeste utmerkelse
tildele våre tillitsvalgte NHFs nål i sølv. 23 av NHF
Oslos medlemmer har så langt mottatt denne heder
for lang og særdeles aktiv og samfunnsnyttig innsats.
På juleavslutningen i desember 2013 ble Knut-Owe
Karlsen (HBF Oslo) tildelt sølvnålen. Knut-Owe har en
lang og allsidig fartstid bak seg i NHF Oslo. Han har
vært mangeårig medlem av regionstyret, styreleder
på Høyenhall AS, i en periode også daglig leder samme sted. Han har også hatt ulike verv innen HBF Oslo,
og har vært en ettertraktet foredragsholder innenfor
temaene særfradrag, stønader, trygd og pensjon.
NHF Oslo gratulerer alle årets prisvinnere!

MEDLEMSUTVIKLING
NHF Oslo hadde per 31.12.2013, 1406 betalende
medlemmer. Dette representerer en nedgang på 213
medlemmer siden 31.12.2012. NHF Oslo har om lag
10 prosent av NHFs totale medlemsmasse.
I 2013 har NHF Oslo inngått en avtale med NHF Øst
om omfordeling av medlemmer i Landsforeningen for
Slagrammede. Dette har medført til at regionen har
mistet om lag 170 medlemmer som følge av dette.

Regionen har hatt fokus på medlemsverving, blant
annet ved å være mer synlige ute i bybildet, være
synlige under diverse arrangementer og ved lokale
bydelsdager. Dessverre ser det ikke ut til at dette
har økt antall medlemmer. Det er også slik at en god
del av medlemsmassen er godt voksne, og avgår av
naturlige årsaker.

REGIONSTYRET
Regionstyret har hatt 10 styremøter, 3 arbeidsutvalgsmøter samt en styrekonferanse og behandlet
107 saker. Regionkontorleder har vært sekretær for
styret og fulgt opp styrets vedtak. Regionstyret har
blant annet arbeidet med følgende interessepolitiske
saker; TT-ordningen i Oslo, stortingsvalget 2013,
Oslo-budsjettet for 2014, universell utforming av
reisekjeden, tilgjengelige boliger, BPA, økonomiske
levekår, 26-årsregelen og idrett for funksjonshemmede, OL/PL 2022 i Oslo, NAV – hjelpemiddelformidling, Q-Park - parkering for funksjonshemmede, og
ulike høringsuttalelser.
Regionstyret har hatt diskusjoner rundt NHF sin
fremtid og politiske veivalg. Styret reiste derfor flere
saker til landsmøtet. Regionstyret har også ved flere
anledninger vurdert egen regional organisasjon, blant
annet ansvar/arbeidsfordeling tillitsvalgte/administrasjon, rammeplan 2013/2014, tiltaksplan 2014,
arbeidsformer innad i styret, Osloforum, egen ledersamling, medlemsrekruttering og satsing på våre
lokallag. Forholdet til SAFO, SAFO Oslo og SAFO SørØst har også vært oppe til behandling flere ganger
innen styret. Styret har ikke minst satt «NHF Oslo og
fremtiden» på dagsorden. Hva blir vår rolle fremover,
hvilken strategi og oppgaver skal prioriteres og ikke
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minst hvordan bør vi sette sammen morgendagens
administrasjon for å nå disse målene.

Oslos medlemsmasse. LFPS Oslo er det desidert
største lokallaget i Oslo.

I 2013 har også styret måtte vie mye oppmerksomhet på Høyenhall og avviklingen her. En annen stor
sak er dialogen med våre samarbeidspartnere rundt
fremtidig bruk av vår eiendom/tomt Folke Bernadottes v. 4 (utskilles fra nr. 2). Vaset -vannskaden i 2012
er heller ikke en avsluttet sak.

Lokallagenes økonomi

Arbeidet med utgifts/inntektskontroll, kapitalavkastning, budsjettkontroll og andre saker innenfor
området egen økonomi er også fulgt opp i 2013.
NHF Oslos arbeidsutvalg (AU) ble revitalisert i 2011.
Administrative og organisatoriske saker er delegert
fra regionstyret til AU. I 2013 har AU gjennomført 3
møter.

LOKALLAGENE
Ved utgangen av året var det 15 lokallag i NHF Oslo;
seks bydelslag, syv landsforeningslag, NHFU Oslo
og Handikaplaget Aktiv. I tillegg har NHF Oslo fem
lokallag under administrasjon. Regionen arbeider for
å gi medlemmene lokallagstilbud i hele byen. Per i dag
så gir NHF Sagene medlemstilbud for medlemmer i
Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen. Vi arbeider for at flere medlemmer i Groruddalen skal få
et lokallagstilbud. Dette betyr likevel at medlemmer
over hele byen har tilbud om lokale medlemstilbud
eller mer diagnoserettete tilbud gjennom sitt landsforeningslag.
Bydelslagene
Bydelslagene arbeider ulikt. Noen har et interessepolitisk fokus, andre arrangerer turer og sosiale kvelder.
Felles for de fleste bydelslagene er likevel at de opplever utfordringer med å rekruttere nye tillitsvalgte.
Vi ser likevel at lagene utvikler seg og samarbeider i
større grad en tidligere. Dette gjør også at oppmøtet
på medlemsmøtene øker.
Landsforeningslagene
Landsforeningenes virksomhet dreier seg først og
fremst om likemannsarbeid og informasjon om diagnose og behandlingsformer overfor fagpersoner,
myndigheter og opinion. Tradisjonelt har landsforeningene stått for det meste av rekrutteringen til NHF
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Lokallagenes økonomi varierer sterkt. Noen klarer
ikke å bruke opp alle midlene sine på grunn av for lavt
aktivitetsnivå, men de fleste er avhengig av å finne
stadig nye inntektskilder for å holde aktivitetsnivået
oppe.
Landsforeningslagene fikk i 2013 en økning i Helse
Sør-Øst-midlene, og NHF Oslo prøver å bidra til en
bedring av den økonomiske situasjonen ved tildeling
av driftstilskudd til lag som har svak økonomi, og ved
å hjelpe lagene med å søke offentlig tilskudd. NHF
Oslo mottok også i 2013 en gave som bidro sterkt til
å opprettholde en del aktivitet hos lagene.
Flere av lagene mottar bingoinntekter. I tillegg har en
del lag søkt om å bli grasrotmottakere. Det arbeides
kontinuerlig med å finne nye inntektskilder som gjør
at man kan opprettholde aktiviteten.

Rådet for funksjonshemmede i Oslo
Det sentrale rådet for funksjonshemmede i Oslo er et
rådgivende organ for både byrådet og bystyret i Oslo
kommune. NHF Oslo er i perioden 2011 – 2015 representert ved Bjørn Hansen og som vara Henrik Mæland. Hansen sitter også i arbeidsutvalget som er rådets indre organ. Rådet jobber med saker som byråd
og bystyre setter på dagsorden. Rådet gir høringssvar samt at de selv setter egne saker på dagsorden.
Rådet har vedtatt et eget arbeidsprogram hvor de
viktigste områdene i arbeidet er:
• Universell utforming
• Innføring av DTL
• Psykisk helse
• Transport
• Barn og ungdom i forhold til skole og arbeid
• Boligtiltak for funksjonshemmede
Rådet møtes fire til fem ganger i året, mens arbeidsutvalget møtes én gang per måned. Rådet jobber tett
opp mot bydelsrådene for funksjonshemmede og
inviterer til samling én til to ganger i året. I 2013 har
boligsituasjonen i Oslo hatt særskilt fokus.
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• Lagenes time, kort informasjon fra lagene våre om
deres hverdag og utfordringer. Her ble samtidig
lagene utfordret på samarbeid på tvers av lags- og
bydelsgrenser.
• Politisk status, med diskusjon om organisasjonens
fremtid. NHF Oslos rammeplan ble gjennomgått og
forankret i ledersamlingen.
• Økonomiske levekår for funksjonshemmede.
• NHF Oslo og vår fremtidige kommunikasjon internt
og eksternt.
Osloforum
Dette er ment som et tilbud til alle NHF Oslos medlemmer uavhengig av aktivitetsnivå, tillitsverv og lokallagstilknytning. Det skal være en sosial møteplass
for våre medlemmer med en interessepolitisk plattform. I 2013 fikk Osloforumene ny drakt og fokuset
på samarbeidspartnere, og temaer som spenner viere
utover vår egen organisasjon ble satt på dagsorden.

Eli Grimsby, OL-selskapet.

SAMLINGER OG KURS
NHF Oslo organiserte i 2013 samlinger og kurs for
medlemmer og tillitsvalgte. Både interessepolitiske
og organisatoriske problemstillinger ble tatt opp,
med varierende oppmøte.
Ledersamling
Fra 11. til 13. oktober ble NHF Oslos ledersamling for
lokallagsledere, brukerrepresentanter, styret og administrasjon avholdt. 8 lokallag, flere råds / brukerrepresentanter var representert og samlingen favnet
38 deltakere. Ledersamlingen er en årlig møteplass
og et viktig forum hvor regionstyret og administrasjonen møter våre lokallag og tillitsvalgte for øvrig.
Samlingen ble arrangert på Soria Moria konferansesenter og hotell i Oslo. Ledersamlingen 2013 hadde
samme overordnede tema som i 2012 «Lokalt engasjement, deltakelse og påvirkning».
Temaene denne gang var;
• OL/Paralympics 2022, innledning ved direktør
for OL-selskapet Eli Grimsby NHF Oslo tar ikke
standpunkt for/eller mot OL/PL i Oslo 2022. Men
ønsker å påvirke mest mulig for å sikre universell
utforming av anlegg og reisekjeden.

Osloforum ble i 2013 arrangert to ganger med svært
godt oppmøte. Møtene ble avholdt på henholdsvis
Hotell 33 og Sagene samfunnshus. Møtet som ble
avholdt våren 2013 hadde temaet «Idrett og funksjonshemmede» og ble arrangert i samarbeid med
Norges Idrettsforbund. Her deltok statssekretær i
Kulturdepartementet, idrettsbyråden i Oslo, samt
Oslo Idrettskrets og Olympiatoppen. Målet med møtet var å sette funksjonshemmedes situasjon i Idretten på kartet, og regelen om at mennesker over 26 år
ikke får tilgang på hjelpemidler for å kunne drive med
idrett.

OBOS-direktør Martin Mæland.
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OsloForum høsten 2013 ble arrangert på Sagene
Samfunnshus med tema «En bolig for alle?». Hvordan
skal vi bygge en by med plass til alle? På møtet deltok
direktøren i OBOS, lederen av kommunalkomiteen på
stortinget, samt en representant fra opposisjonen,
husbanken, likestillingsombudet mfl. Møtet banet
vei for en ny debatt om hvordan vi skal sikre at vi
kan bygge en by som har plass til alle, og hvor du skal
kunne ha et hjem, og ikke minst kunne få velge hvor
du vil bo, uansett funksjonsnedsettelse eller ei.
RFF-opplæring og Oslo-budsjettet
Regionen har i samarbeid med SAFO Oslo arrangert
samling for alle brukerrepresentantene i rådene for
funksjonshemmede på Soria Moria Hotell i Oslo.
Samlingen var et arbeid for å styrke kompetansen til
brukermedvirkerne i råd og utvalg satt ned av Oslo
Kommune. Det var fokus på budsjettarbeidet i Oslo
Kommune, samt erfaringsutveksling for representantene.

Samarbeid og allianser
NHF Oslo legger stor vekt på å bygge allianser og
legge opp til samarbeid med ulike organisasjoner og
interessegrupper. Vi ser at dette er en måte å jobbe
på som blir viktigere og viktigere for å få gjennomslag for våre saker. Å være en medspiller i forhold til
Oslo kommune og de ulike, aktuelle etatene er også
viktig for oss. Denne formen for samarbeid synes
blant annet gjennom vår deltakelse i råd, tjenestene
tilgjengelighetskonsulenten vår bidrar med i byggesaker et cetera.
Internt
I 2013 ble det ble tatt initiativ til et tettere og bedre
samarbeid mellom regionene i NHF og mellom regionene og øvrige organisasjonsledd. Dette gjelder
både på prosjektbasis, i forhold til medlemsblader og
andre aktiviteter som kursing og gjennomføring av
større arrangement.
Eksternt samarbeid
Det er naturlig for oss å samarbeide med SAFO organisasjonene, NFU og FNDB, men vi har også hatt et
nært samarbeid med Rådet for funksjonshemmede,
med NHFU og med FFO i Oslo. Blindeforbundet i Oslo
er en naturlig samarbeidspart særlig når det gjelder
TT saker, men også på andre områder.
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Helse SørØst
NHF Oslo spiller en aktiv og sentral rolle i samarbeidet innen NHFs regioner i Helse SørØst (HSØ) -området. Her er Sverre Bergenholdt delegert ansvaret
som koordinator, blant annet i forhold til våre regioners fellessøknad på HSØ-midler. I dette samarbeidet inngår også koordinatorrollen overfor HSØ /
SAFO SørØst. Her er Jørgen Foss NHF Oslos deltaker.
SAFO Sør-Øst
(SAFO består av NHF, Norsk forbund for utviklingshemmede og Foreningen Norges døvblinde)
NHF Oslo er en del av SAFO Sør-Øst som dekker
Helse Sør-Øst sitt område. SAFO Sør-Øst arbeider
særskilt med brukeroppnevning innenfor Helse SørØst. NHF Oslo har vært representert på SAFO SørØst
sitt årsmøte og den årlige vår- og høstkonferansen.
Sverre Bergenholdt er per 31.12.2013 leder av SAFO
Sør-Øst.
Innen SAFO og de tilsluttede medlemsorganisasjoner startet i 2012 en diskusjon om SAFO sin rolle og
organisering, ikke minst i forhold til medlemsorganisasjonenes rolle og innflytelse. Diskusjonen har fortsatt gjennom hele 2013-året og en foreløpig rapport
vil bli fremlagt på SAFO sin konferanse i januar 2014.
NHF Oslo har i 2013 avgitt høringssvar om SAFO sin
fremtid til NHF sentralt.
NAV-Hjelpemiddelsentralen
NHF Oslo får et redaksjonelt bidrag til sitt medlemsblad Quarten 4 ganger i året fra NAV-Hjelpemiddelsentral ved Bente Kaldheim. Det foregår også ide- og
informasjonsutveksling i forbindelse med ytterligere
saker, samt dekning av arrangement som «Brukernes
Dag».
Ombud
NHF Oslo har etablert et godt samarbeid med Pasient- og brukerombudet i Oslo. Vi har minimum to
faste møter i året og har elles en god kontakt. Pasient- og brukerombudet er naturlig nok en viktig
allianse i forhold til rettigheter og tilgang til tjenester i kommunen. En annen viktig samarbeidspart er
Likestillingsombudet (LDO). Vi har nær kontakt med
LDO, som blant annet stilte på Osloforum om bolig.
Ombudet vil være en svært viktig allianse og samarbeidspartner framover.
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Utdanningsdirektoratet
I arbeidet med rapporten; «Hvorfor blir det sånn?»
- om hvordan kommuner organiserer opplæring for
elever med funksjonsnedsettelser, var Utdanningsdirektoratet en samarbeidspart ut over at de også
finansierte rapporten.
Stolthetsparaden
Stolthetsparaden gikk av stabelen lørdag 15. juni
i Oslo. Årets parade samlet flere tusen deltagere i
selve opptoget, nettopptoget, og på andre måter.
Årets deltagere gikk i tog i Oslo sentrum. Paraden ble
for tredje gang arrangert sammen med allianse-partnerne i Mitt Liv-kampanjen; ULOBA, Norges Handikapforbund og Norsk Forbund for Utviklings-hemmede. Likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen delte
ut Stolthetsprisen som i 2013 gikk til Mamma BPA
i Norge Bente Skansgård som dessverre gikk bort
senere samme år etter lengre tids sykdom.
Dansk Handikapforbund
Regionen har vært på studietur i København for å
kartlegge kollektivtrafikken. Oslo har en lang vei
å gå når det gjelder å gjøre reisekjeden universelt
utformet. Det ble også tid for besøk hos vår søsterorganisasjon Dansk Handikapforbund. Vi hadde fokus
på hovedstadsproblematikk og tok med oss innspill
hjem til Norge. Vi fikk også en omvisning i det som
betegnes som verdens mest tilgjengelige bygg.
Skeiv Ungdom
Diskriminering på tvers av funksjonsnedsettelse og
kjønn er en situasjon vi som organisasjoner ønsker å

sette på dagsorden. Det ble derfor i 2013 startet opp
et samarbeid mellom organisasjonene for å bidra til
felles forståelse mellom diskrimineringsgruppene.
Det ble også arbeidet i forhold til HatPrat på nettet.
Ingen Hindring
NHF Oslo har i 2013 inngått en samarbeidsavtale med
ungdomsbedriften Ingen Hindring som setter fokus
på gode holdninger i ung alder. Samarbeidet går ut på
at NHF Oslo bidrar med faglig kompetanse og kunne
bistå Ingen Hindring i forhold til deres arbeid. De promoterer organisasjonen vår gjennom sitt arbeid.
Ol/PL 2022
Oslo kommune har opprettet en egen OL/PL—etat:
«OL/PL Oslo 2022». I denne sammenheng NHF Oslo
overfor OL/PL-administrasjonen spilt inn ulike synspunkter / premisser ikke minst i forhold til universell
utforming av bygg/anlegg, reisekjeden og i forhold til
varige verdier og etterbruk.
Idretten
Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) og Ridderrennets venner sammen med idretten er også en viktig
samarbeidspartner for NHF Oslo. Under ridderrennet
2013 (50 års jubileum) var NHF Oslo representert på
ulike måter, blant annet deltok vi aktivt på ulike seminarer.
Uloba
Uloba startet i 2013 med veiledning av utvalgte musikkfestivaler i forhold til best mulig tilgjengelighet.
NHF Oslo ved kommunikasjonsrådgiver og tilgjenge-
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lighetskonsulent har bistått Uloba i dette arbeidet.
Samarbeidet fortsetter i 2014, men utarbeiding av
en egen festivalveileder, der NHF Oslo lever/informerer om anbefalte kravspesifikasjoner/utforming av
festivalens kjerneområder.
AOF
AOF (Arbeidernes opplysningsforbund) er en viktig
samarbeidspartner i forhold til opplæring og kursing av medlemmer og tillitsvalgte. NHF Oslo har et
formalisert samarbeid med AOF Oslo. AOF i Oslo har
naturlig vært en samarbeidspartner når de gjelder
skolering og kurs. Da denne avdelingen en tid har ligget nede har dette samarbeidet haltet. Vi har i 2013
hatt kontakt med AOF sentralt som har ivaretatt et
minimum av bistand. Mot slutten av året ble det imidlertid klart at det ble etablert en ny AOF avdeling for
Oslo og Akershus. Vi tok da umiddelbart kontakt og
håper at samarbeidet framover vil falle på plass.

Kommunikasjonsarbeidet
God kommunikasjonsflyt mellom tillitsvalgte, lokallag og administrasjon er en forutsetning for en samlet organisasjon med et helhetlig og tydelig budskap
utad, som igjen er en forutsetning for interessepolitisk gjennomslag. Det å møtes ansikt til ansikt på
kurs og samlinger er viktig i denne forbindelse, men
også god kommunikasjon med medlemsmassen generelt og oppmerksomhet i mediene er viktige aspekt.
NHF Oslo har oppgradert den tidligere informasjonskonsulentstillingen til kommunikasjonsrådgiver.
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Ida C. Freng ble ansatt i denne posisjonen og tiltrådte
8. april 2013.
Internkommunikasjon
I 2013 har internkommunikasjon primært foregått
via epost. Det ble sendt ut en utgave av nyhetsbrevet «Brevsprekken». NHF sentralt har imidlertid gått
til anskaffelse av et nytt program for nyhetsbrev, og
disse vil bli igangsatt fra 2014. Nyhetsbrevene inneholder organisatorisk, interessepolitisk og praktisk
informasjon. Organisasjonskonsulenten og vår interessepolitiske konsulent har også jevnlig kontakt
med våre tillitsvalgte og brukerrepresentanter i de
forskjellige rådene og utvalgene. Vi bruker også en
del ressurser på å ta i mot henvendelser og videreformidle kontakt til både Helse- og sosialombudet og
Likestillings- og diskrimineringsombudet.
Nettsiden
Nettsiden oppdateres jevnlig med aktuelle nyhetssaker og aktivitetskalender, i tillegg til informasjon
om universell utforming, medlemsfordeler og interessepolitisk stoff. Nettsiden blir markedsført i Quarten
og linket til i sosiale medier. I tillegg publiserer vi en
del av hovedkontorets saker på vår nettside i relevante sammenhenger. I 2013 har hovedfokuset vært
informasjon av mer generell og varig karakter enn
nyhetssaker, da disse heller er blitt publisert på vår
facebook-side.
Tradisjonelle medier
Regionkontoret arbeidet i 2013 opp mot både lokal
og nasjonal presse. Av konkrete oppslag kan nevnes
en helside i Dagbladet angående Q-Park-saken i begynnelsen av sommeren, samt oppslag på OsloBy sin
nettside om samme sak da det ble klart at Q-Park ikke
anket saken. Kort tid etter valget hadde NHF Oslos
regionleder Magnhild Sørbotten et leserbrev til bypolitikerne på trykk på OsloBy sine kommentarsider i
papirutgaven. Da det ble klart at NHF Oslo måtte slå
Høyenhall konkurs ble det også noen oppslag om dette i lokalpressen på Ringerike. Videre har vi figurert i
medieoppslag om Norges Banks bruk av HC-plasser
(fordi deres biler er definert som utrykningskjøretøy),
i en sak i Osloby om den foreslåtte penger-på-kort
løsningen i TT-saken, et nettoppslag i NRK Østlandssendingen om samme sak, et nettoppslag i NRK Østlandssendingen om den nye regjeringens omfordeling
av samferdselsmidler, samt 2-3 radiointervjuer og et
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TV-innslag i Østlandssendingen primo april der regionleder Magnhild Sørbotten var kveldens gjest.
Quarten
NHF Oslos medlemsblad Christiania Quarten er hovedkanalen for informasjon til alle medlemmer, og
kom i sin 30. årgang ut fire ganger. Hovedmålet med
Quarten er å vise det interessepolitiske arbeidet NHF
Oslo gjør, i tillegg til å informere om viktige Oslosaker som berører våre medlemmer. Layoutmessig har utviklingen vi startet i 2012 blitt videreført i
2013. Vi ønsker store og gode bilder, samt at bladet
ikke skal være for preget av referater. Hvis vi ser
på de fire forsidene i 2012, ser vi at Quarten dekker
varierte områder, med interessepolitikk som det klart
viktigste.
Facebook
Facebook-sider hjelper bedrifter, organisasjoner og
merkevarer med å dele hendelsene deres og komme
i kontakt med folk. Ved utgangen av 2013 hadde vi
i 296 som følger oss her, en økning på 135 fra året
før. Facebook brukes til å spre informasjon om våre
arrangementer, få innspill fra medlemmer, samt få ut
informasjon om ting som rører seg innen politikken
på vårt område. Terskelen for å legge ut saker er lav. I
gjennomsnitt legges en sak/kommentar/link ut annenhver dag. Både kommunikasjonsrådgiveren, organisasjonskonsulenten og regionlederen er administratorer
for siden. Kommunikasjonsrådgiveren tar ansvaret for
å overvåke Facebooksiden og aktiviteten der også på
kveldstid og i helgene, for å sikre at uønsket stoff ikke
blir lagt ut i vårt navn. Vi lager også egne arrangementer og reklamerer for disse i forbindelse med arrangementer, eksempelvis ved debattmøtene OsloForum.
Under ledersamlingen høsten 2013 var sosiale medier
et hovedtema. Det ble konkludert med at det er behov
for kursing i hvordan Facebook kan brukes av og for
lokallagene og deres tillitsvalgte. Dette vil bli fulgt
opp med kurs i 2014.
Twitter
Twitter er en mikrobloggingtjeneste som lar brukerne
sende og lese andre brukeres tekstbaserte meldinger
bestående av inntil 140 tegn. I august 2011 opprettet
NHF Oslo en twitterkonto for interessepolitisk konsulent, @IngunnNHFOslo. Denne ble gjort om til
@JorgenNHFOslo. Regionleder Magnhild Sørbotten
har en egen Twvitterkonto, og tvitrer om aktuelle

saker, sprer informasjon om våre arrangementer, og
får tips om nye saker og ny forskning. Kommunikasjonsrådgiver Ida C. Freng har en privat konto der det
klart kommer frem at hun jobber i NHF, men at eventuelle tweets står for egen regning. Gjennom denne
kontoen holder hun et øye med hva som rører seg i
nettsamfunnet som har interesse for NHF Oslo.
Pressemeldinger/informasjonsmateriell
Kommunikasjonsrådgiver Ida C. Freng utarbeidet i
samarbeid med regionleder teksten til en egen brosjyre der vi så nærmere på hva de politiske partiene
hadde i sine programmer angående funksjonshemmede til valget høsten 2013. Organisasjonskonsulent
Jørgen Foss sto for layouten. Brosjyren ble spredd på
vår stand før valget, og den ble også formidlet og flittig brukt innad i egen organisasjon.
Det er ved flere anledninger laget pressemeldinger
som er spredd til lokal og nasjonal presse. Pressemeldingen om LDOs avgjørelse i Q-Parksaken ble plukket
opp av Dagbladet. I forbindelse med årsmøte-uttalelsene ble det også sendt ut pressemeldinger, samt i
forbindelse med «Ny Giv»-prisen og etter Munch-avtalens stans av anbudsutsettelse av enkeltpersoner.
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ADMINISTRASJON
Administrasjon – Personalliste
Navn

Omfang

Stillingstype

Periode

Sverre Bergenholdt
Jørgen Foss
Ann Tove Giil
Karoline Heier
Ida C. Freng
Birger Nymo
Terje Pettersen

1/1 stilling
1/1 stilling
1/2 stilling
1/1 stilling
1/1 stilling
1/1 stilling
1/2-engasjement

Regionkontorleder
Organisasjonskonsulent
Kontorsekretær
Informasjonssekretær
Kommunikasjonsrådgiver
Tilgjengelighetskonsulent
Kontormedarbeider

01.01. – 31.12.
01.01. – 31.12.
01.01. – 31.12.
01.01. – 15.01.
08.04. – 31.12
01.01. – 31.12.
01.01. – 31.12.

NHF Oslo sysselsatte ved årets utgang 7 personer
i hel- og deltidsstillinger. Administrasjonen er sammensatt slik at den gjenspeiler de hovedoppgaver
som NHF står overfor. NHF Oslo ivaretar på denne
måten både sin oppgave som pådriver og opinionsdanner, og som serviceorgan for våre medlemmer og
lokallag.
2013 har vært et spennende år for administrasjonen
i NHF Oslo. Ulike tiltak er iverksatt for å heve kontorets samlede kompetanse, søke forsterket teamfølelse og ikke minst øke samspillet mellom styret
og administrasjonen. NHF Oslos administrasjon har
over flere år gjennomført ukentlige kontormøter for
alle ansatte. I 2013 ble innført «konsulenttreff» hvor
kontorets 4 rådgivere/konsulenter utvikler et faglig fellesskap. Det er videre gjennomført 2 særskilte
samlinger for administrasjonen i 2013.
Det har vært arbeidet aktivt og målrettet med å få til
et best mulig arbeidsmiljø og dette arbeidet er pågående.
I 2013 mottok kontoret rundt 300 skriftlige henvendelser. I tillegg kommer henvendelser via telefon og
e-post.
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Det tilstrebes likestilling mellom kjønnene når det
gjelder ansettelser, lønns- og arbeidsbetingelser
og ved sammensetning av styret og utvalg. Per
31.12.2013 er to av seks ansatte kvinner. Fire av ti
styremedlemmer/varamedlemmer er kvinner.
NHF Oslo har per utgangen av året seks ansatte,
herav flere med funksjonsnedsettelse.
Organisasjonen arbeider aktivt, målrettet og planmessig for likestilling innenfor virksomheten. Ved
rekruttering, både internt og eksternt prioriteres
personlige kvalifikasjoner, men personer med funksjonsnedsettelser oppfordres til å søke og blir også
prioritert dersom kvalifikasjonene likestilles.
Sykefraværet er det samme som i 2012. Dette er
vesentlig mindre enn for tidligere år, 5,0 prosent mot
9,8 prosent i 2011. For 2013 er dette 0,77 prosent
korttidsfravær og 4,23 prosent langtidsfravær. Intet
av fraværet er relatert til eget arbeidsmiljø.
NHF Oslo disponerer lokaler i 2. etasje i Folke Bernadottes vei 2 på Kringsjå. Kontorlokalene er på i alt
300 kvm, og benyttes også en del av lokallagene.

NHF Oslo - Årsmelding 2013

MEDLEMSSERVICE

ØKONOMI

LIKEMANNSARBEID
Sentralstyret i NHF har vedtatt en likemannsstrategi
som skal være med å løfte likemannsarbeidet i NHF.
I regionsammenheng har dette betydd at regionen
har fått et større ansvar i å koordinere likemannsarbeidet som skjer rundt i lokallagene i NHF Oslo. Det
er nedsatt et likemannsutvalg i regionen, og blitt arrangert samlinger for likemenn i året som har gått. Likemannsarbeidet har i all hovedsak foregått gjennom
landsforeningslagene, og mange av dem har lagt ned
mye arbeid på dette området. Regionkontoret har
vært behjelpelig med å legge til rette for arbeidet, og
har utbetalt tilskudd til likemannsarbeid.
Regionene på Østlandet har gått sammen for å arbeide sammen for å kunne gi en bedre likemannstjeneste
for medlemmene. Konkret har dette i 2013 resultert i
3 kurs som regionene sammen har arbeidet om. Dette
arbeidet vil bli arbeidet videre med i 2013.
Det ble drevet likemannsarbeid i følgende syv landsforeningslag: Landsforeningen for polioskadde Oslo,
Landsforeningen for ryggmargsskadde Øst/Oslo,
Landsforeningen for kvinner med bekkenløsningsplager Oslo, Handikappede barns foreldreforening
Oslo, Arbeidsmiljøskaddes landsforening Oslo,
Landsforeningen for nakkeskadde Oslo, Landsforeningen for amputerte Oslo/Akershus.
Kontoret og likemannsutvalg har også deltatt på
likemannsamlinger arrangert av NHF sentralt i året
som har gått. NHF Oslo har i samarbeid med de andre
regionene på Østlandet arrangert kurs i samtalepedagogikk, RIGMOR og rettigheter.

NHF Oslo har en solid økonomi med god kontroll på
både driftsutgifter og inntekter. Det er en utfordring
at vi med vårt høye aktivitetsnivå i stor grad er avhengig av finansinntekter knyttet til kursutviklingen
på vår kapitalportefølje. Videre fikk vi 2013 en særskilt utfordring på grunn av konkursen i Høyenhall AS.
Her tapte NHF Oslo en større del av vår egenkapital,
noe som igjen medfører en langt strammere økonomisk ramme for årene som kommer. Dette er en situasjon som styret følger meget nøye og det er en sterk
vilje for å sikre oss handlingsrom også i fremtiden. I
første rekke er det viktig å få solgt tomten FB-vei 4
og dermed frigjort den kapital som dette innebærer.
NHF Oslo driver ikke med forurensende virksomhet.

ÅRSRESULTAT
Årsresultatet for 2013 viser et underskudd på kr.
13.616.386,-. Dette fremkommer som følge av at
konkursen på Høyenhall AS ga et tap på 13.744.046
kroner. I forhold til NHF Oslos egen drift/aktivitet
i 2013 inkludert avkastning på NHF Oslos kapitalportefølje viser dette et driftsregnskap i balanse.
Som følge av konkursen på Høyenhall måtte NHF
Oslo avskrive alle sine tilgodehavende til institusjonen, det vil si 11.329.946 kroner. Inkludert i dette er
100.000 kroner i tapt aksjekapital.
I tillegg har NHF Oslo et kausjonistsansvar overfor
Høyenhall AS og deres lån i Hønefoss Sparebank og
må i 2014 dekke deler av dette. Slik det i dag ser ut
vil et slikt tap beløpe seg til rundt 2,3 millioner kroner.
Rent driftsmessig viser regnskapet for 2013 at NHF
Oslo fortsatt har grunnlag for fremtidig drift og aktivitet. Underskuddet føres til tidligere opparbeidet
egenkapital, som per 31.12.2013 utgjør 29.827.442
kroner.
NHF Oslo tar til etterretning at vi i 2013 fikk et stort
ekstraordinært underskudd. Dette til tross forutsetningen for fortsatt drift legges til grunn for årsregnskapet, men NHF Oslo må ta høyde for at finansmarkedet også i fremtiden vil kunne svinge og medføre
faktiske tap. Videre at redusert egenkapital/kapitalportefølje i fremtiden vil kunne medføre noe mindre
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finansinntekter. Det arbeides derfor aktivt med å øke
kapitalgrunnlaget slik at fullverdig drift raskest mulig
kan sikres fremover.
Solidaritetstilskudd NHF 2013
I 2013 bevilget NHF Oslo solidaritetstilskudd til NHF
sentralt med 400.000 kroner. Dette er et tilskudd
som ikke minst sikrer regionene og som bidrar til at
NHF er en mer helhetlig organisasjon. NHF Oslo vår
barn- og ungdomsstiftelse har bidratt med 50.000
kroner til NHFs talentutviklingsprosjekt. NHF Oslo
har fått mye positiv tilbakemelding fordi vi gjennom
slik bistand tar ansvar og viser solidaritet med organisasjonen for øvrig.

KAPITALFORVALTNING

SAFO Sør-Øst
SAFO Sør-Øst tildeler drifts- og aktivitetsmidler til
SAFO regionene som ikke mottar tilskudd fra eget
fylke. For 2013 er NHF Oslo tildelt 18.000 kroner
som driftstilskudd/sekretariat for SAFO Oslo.

NHF Oslo har plassert et større beløp i fond som blir
forvaltet av DnB NOR. Det er lagt etiske kriterier til
grunn og plasseringen er bokført til markedsverdi per
31.12.2013. Bokført gevinst er 3.385.550 kroner og
per 31.12.-2013 viser NHF Oslo sin kapitalplassering
19.568.687 kroner

Likemannsmidler
NHF Oslo har for 2013 mottatt 48.713 kroner som
likemannsmidler. Disse midlene er fordelt på ulike
lokallag til dekning for likemannstiltak lokalt, samt til
dekning av utgifter til likemannsutvalget.

OFFENTLIGE TILSKUDD
Mottatte offentlige tilskudd utgjør en viktig del av
driftsgrunnlaget for NHF Oslo. Totalt er det mottatt
1.139.372 kroner i offentlig tilskudd i 2013.
Oslo kommune
NHF Oslo mottok 300.000 kroner i driftstilskudd og
305.000 kroner i grunnstøtte fra Helse- og velferdsetaten. Tilskuddet brukes på en lang rekke ulike tiltak,
blant annet NHF Oslos tilgjengelighetsarbeid, utvikling av egen organisasjon og interessepolitisk arbeid
for øvrig.
Fra Helse- og velferdsetaten fikk vi i 2002 et prosjekttilskudd til likemannsprosjekt. Midlene er de
siste år ikke benyttet, men i 2011/13 har NHF/NHF
Oslo vitalisert sitt likemannsarbeid og flere nye og
spennende tiltak er startet opp/planlagt fremover. De
avsatte midlene er tenkt benyttet til dette arbeidet.
Statlige tilskudd
NHF Oslo mottok 34.152 kroner i midler til lokale velferdstiltak som en del av driftstilskuddet fra Barne-,
ungdoms, og familiedirektoratet via NHF. Tilskuddet
blir dessverre mindre og mindre for hvert år og er i
2013 tildelt lokallagene som driftstilskudd.
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Helse Sør-Øst
I 2013 mottok NHF Oslo 467.659 kroner i drifts- og
aktivitetstilskudd inkl. sekretariatsbistand for NHFregionene fra Helse Sør-Øst. Av mottatte tilskudd har
NHF Oslos landsforeninger mottatt 100.000 kroner
til egen drift og ulike helserelaterte aktiviteter. I tillegg har NHF-regionene innenfor HSØ-området mottatt 265.000 kroner til felles samhandlingsprosjekt,
herav er 145.417 kroner overført til 2014. Dette er
også midler som i stor grad er benyttet av NHF Oslo.

VO-midler
Tidligere har NHF Oslo mottatt særskilte VO-midler.
For 2012/2013 er av ulike grunner, blant annet det
forhold at AOF Oslo gikk i konkurs ikke mottatt noen
slike VO-midler.

SALGS- OG LEIEINNTEKTER
Leieinntektene på 831.960 koner stammer fra utleie
av leiligheter med 541.260 kroner og for barnehagen
i FB2 med. 290.700kroner. Leieinntekten fra Vaset
er 77.075 kroner inkludert noe refusjon av vask etter
bruk. Leieinntekten på Vaset er stabil, men dekker
ikke de faktiske kostnader. Pt. viser Vaset et underskudd på 81.929 kroner inkludert 17.139 kroner i
nytt inventar og anskaffelser.
Annonsesalg i Quarten og på nettsiden utgjør
159.349kr, hvorav Quarten utgjør 146.819 kroner og
nettannonsene 12.530 kroner. Annonseinntektene i
Quarten dekker ikke de faktiske kostnader for bladet
og nettannonseinntektene er også synkende. Bladet
har et underskudd på 111.556 kroner og underskuddet øker år for år. Slik subsidiering av Quarten kan
dog forsvares ved at bladet er en viktig informasjonskanal til alle våre medlemmer og de vi ellers samarbeider med. Den store utfordringen her er knyttet til
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synkende annonseinntekt og det er et klart mål for
NHF Oslo å øke annonseinntektene i 2014.
I 2010 ble den siste av NHF Oslos kiosker avviklet.
I 2013 er kun 1 av våre kiosker tilbake rent oppgjørsmessig. Det er vanskelig å få inn gjelden og i
2012/2013 er ikke mottatt noen form for oppgjør.
NHF Oslo har bedt om fortgang i saken. Pr. 31.12.2012 har NHF Oslo fortsatt til gode 214.030 kroner,
hvor 100.000 kroner er sikret i eget gjeldsbrev.

INNTEKTSBRINGENDE TILTAK
NHF Oslos viktigste tiltak for inntektsbringende arbeid i 2013, er kalendersalg til våre medlemmer med
66.802 kroner og NHF bingo med 322.343 kroner
Bingoinntektene var til og med 2011 på i overkant av
1 million i inntekter, her har vi derfor fått en vesentlig reduksjon i 2012/2013. I 2014 vil for øvrig kalenderinntektene falle bort, da dette i sin helhet blir et
sentralt NHF opplegg. I tillegg kommer ulike andre
inntekter som momsrefusjon for 2013 på 275.594
kroner. Summen av slike inntekter (inntektsbringende tiltak og refusjoner) for NHF Oslo er for 2013 på
947.748 kroner.
Testasjoner og gaver
I 2013 har NHF Oslo mottatt en særskilt gave på
50.000 kroner. Gaven er særskilt øremerket lokal aktivitet og er i sin helhet delt ut videre til noen av våre
lokallag. Dette etter en forutgående informasjon og
søknad fra aktuelle lag. NHF Oslo takker for gaven og
mener at midlene er kommet godt med og er innfor
de rammer som er gitt for gaven,

LEGATER
NHF Oslo har et barne- og ungdomsfond, en egen
stiftelse. Per 31.12.2013 har stiftelsen en samlet
kapital på 985.934,96 kroner I 2013 ble det gitt kr.
50.000 til NHFs talentutviklingsprogram (TUP).

EIENDOMMER
Høyenhall
Høyenhall Bo- og rehabiliteringssted, samt «Feriehjemmet» beliggende i Hole kommune, var et aksjeselskap som var 100 prosent eid av NHF Oslo. Det
er avholdt generalforsamling i 2013 hvor Magnhild
Sørbotten representerte NHF Oslo. På generalforsamlingen ble besluttet å begjære opphører. Tidligere

styremedlem i NHF Oslo, Knut-Owe Karlsen var ved
opphørstidspunkt styreleder.
Styret besto av to representanter fra de ansatte ved
Høyenhall og tre fra NHF Oslo. Det har vært avholdt
regelmessige styremøter inntil konkursen.
Høyenhall AS hadde over flere år vært driftet med betydelig underskudd, for 2012 var dette på 4.231.522
kroner. NHF Oslo som eneeier har både i historisk
sammenheng og for de senere år følt et betydelig ansvar, også overfor beboerne på Høyenhall. Ved
opphørstidspunktet bodde det sju langtidsbeboere
på Høyenhall. Institusjonen kunne huse 22 beboere.
29 personer var ansatt på hel- eller deltid, til sammen
19 årsverk.
Pr. 31.12.-.2012 var langtidsgjelden på Høyenhall AS
henholdsvis 13.227.000 kroner til Hønefoss Sparebank og 11.229.946 kroner til NHF Oslo . Dertil kom
krav fra KPL (pensjonstrekk) og en del andre forpliktelser.
NHF Oslo valget i første omgang å søke etter ny(e)
eiere og vi fikk to interessenter. En som ikke fremmet noe konkret tilbud, men ville vente og se. Den
andre interessenten ville overta all gjeld i Hønefoss
Sparebank (kr.13.227.000). I tillegg ville de overta
4.773.000 kroner av gjelden til NHF Oslo. Denne
skulle imidlertid gjøres rente- og avdragsfri i fem år.
Etter dette nedbetales gjelden med 50 prosent av
eventuelle overskudd, men uten rentebelastning. NHF
Oslo skulle også delta i promotering av Høyenhall
AS som rehabiliteringssted. NHF Oslos regionstyre
takket nei til tilbudet, men kom med et mottilbud.
Stenimed svarte i april med et dårligere tilbud. Dette
mente styret i Høyenhall var for dårlig.
Med kun sju beboere med langtidsavtale og store
pensjonskostnader, var det ingen annen utvei enn å
begjære opphør. Styret i Høyenhall innstilte på oppbud og generalforsamlingen bekreftet dette.
Etter konkursen ble Høyenhall AS overtatt av Stenimed og driftes i dag videre. Dette medførte at alle
beboere med langtidsavtale ble sikret videre opphold
og at den kompetansen som fantes på Høyenhall ble
ført videre. For NHF Oslo betydde dette rent økonomisk at vårt tilgodehavende hos Høyenhall AS er tapt
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(11.229.946 kroner). Videre må NHF Oslo innfri deler
av kausjonsforpliktelsen overfor Hønefoss Sparebank, på 3.745.350 kroner. Når inntekten etter salget
av «feriehjemstomta» er medregnet ble det endelige
tapet på rundt 2,3 millioner kroner som blir dekket
inn fra NHF Oslos kapitalportefølje og betalt i 2014.
Konkursen i Høyenhall AS ble kostbart for NHF Oslo.
Samtidig vet vi at løsningen bidro til at beboerne fikk
beholde sitt bo- og rehabiliteringstilbud. Bostyret ga
da også NHF Oslo honnør for å ha bidratt til en god
løsning.
Folke Bernadottes vei 2 (FB2)
I Sameiet FB2 eide NHF Oslo to nærings- og ni boligseksjoner ved årets utgang. Det er avholdt årsmøte i
Sameiet FB2 hvor Manghild Sørbotten representerte
NHF Oslo. På møtet ble Roger Walter Holland fra NHF
Oslos regionstyre gjenvalgt som styremedlem.
Folke Bernadottes vei 4 (utskilt fra FB2)
NHF Oslo besluttet i 2011 at NHF Oslo skulle søke
Oslo kommune om å skille ut tomten (FB4 er dagens
garasjetomt). Etter en åpen utlysning ble det Naturbetong AS som fikk oppdraget med å søke dette
realisert. I samarbeid med arkitektfirmaet ARCASA
AS er dette fulgt opp og NHF Oslo regner med innen
sommeren 2014 å kunne fremme forslag om regulering/byggemelding.
NHF Oslo har overfor beboere og styret i FB2 søkt å
gi kontinuerlig informasjon i forhold til fremdriften
av FB4. I 2013 har NHF Oslo gitt informasjon på sameiet FB2 sitt årsmøte samt i eget møte med og notat
til styret den 16.8.2013. Styret for sameiet har valgt
å tilkjennegi sine bekymringer til Oslo kommune, uten
å ta de opp med NHF Oslo. NHF Oslo hadde ønsket at
disse ble tatt opp med oss, slik at vi sammen kunne
funnet løsninger. NHF Oslo vil derfor jobbe videre for
å få en god dialog med både styre, sameiere og beboere i FB2.
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Kontorene til NHF Oslo
Kontorene ble i 2009 pusset opp og rehabilitert. Kontoret fungerer godt som arbeidsplass og sekretariat
for NHF Oslo. Regionstyret og andre deler av NHF
Oslo sin organisasjon avholder sine møter her.
Vaset
NHF Oslo eier feriestedet Nordviste på Vaset i Vestre Slidre kommune. Besøkstallet er noe lavt, men
stabilt, og i første rekke egne medlemmer. Mest utleie hadde vi februar, mars, juli, august og september.
Det er stort sett de samme som leier år etter år.
NHF Oslo har det daglige ansvaret for Vaset og utleieaktiviteten. Sverre Bergenholdt er bindeledd mellom styret og Vasetkomiteen. Ann Tove Giil står for
utleien, mens Birger Nymo følger opp det bygningstekniske og eiendomsforvaltningen.
Vasetkomiteen er viktig, ikke minst for å følge opp og
ivareta Nordviste. Karin Hveding er kontaktperson og
er sammen med øvrige medlemmer av Vasetkomiteen
en viktig ressurs for at vi fortsatt kan beholde stedet. De har i løpet av 2013 vært oppe på Nordviste
noen ganger og ryddet og ordnet i og rundt hyttene.
Det har blitt kjøpt en del nytt blant annet: utemøbler,
pledd og panner, nye panelovner og ny oppvaskmaskin til hovedhuset. Til annekset ble det kjøpt kjøleskap med fryseskap på toppen.
Vaset fremstår som et meget hyggelig og fint feriested for våre medlemmer og leietakere for øvrig.
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POLITISK LEDELSE OG REPRESENTASJON
REGIONSTYRE OG ARBEIDSUTVALG

EGEN ORGANISASJON (NHF OSLO)

Regionstyret hadde før årsmøtet 20.04.13 følgende
sammensetning:
Magnhild Sørbotten, regionleder
Thomas Eide, nestleder
Knut-Owe Karlsen
Roger Walter Holland
Mari Storstein
Gudrun Jære Hoel
Karstein Kristensen
Varamedlemmer:
Oddvar Skogsletten
Hans Jørn Næss
Turid Monsen
Jan-Egil Aasterud, NHFU Oslo, observatør i styret

NHF Oslo – medlemskontaktprosjektet
Jørgen Foss, koordinator
Terje Pettersen, administrativ oppfølging
Thomas Eide, regionstyret

Regionstyret fikk etter årsmøtet 20.4.13 følgende
sammensetning:
Magnhild Sørbotten, regionleder
Thomas Eide, nestleder
Roger Walter Holland
Gudrun Jære Hoel
Karstein Kristensen
Oddvar Skogsletten
Geir Werner
Varamedlemmer:
Snefrid Bergum
Hans Jørn Næss
Elisabeth Wilhelmsen

Likemannsutvalget
Jørgen Foss, koordinator og sekretær
Thomas Eide
Turid Monsen

Arbeidsutvalget har per 31.12.13 følgende
sammensetning:
Magnhild Sørbotten, leder
Thomas Eide, medlem
Roger Walter Holland, medlem
Oddvar Skogsletten, varamedlem

Vasetkomiteen
Karin Hveding, kontaktperson
Elsa Oterhals
Turid Monsen
Oddvar Skogsletten
Igor Ziemolozynski
Sverre Bergenholdt, sekretær
Quartens redaksjonsutvalg (pt. stilt i bero)

Ambassadører i skoleverket NHF Oslo
Jørgen Foss, koordinator
Hassan Waarie, leder
Reidar Sundby, medlem
Reidun Lien, medlem
Ane Gustavsen, medlem
Thomas Eide, representant fra RS
Prosjektet «Er kulturen for alle?»
Jørgen Foss, koordinator
Jan-Egil Asterud, NHFU Oslo/RS
NHF Oslos Barne- og ungdomsstiftelse
NHF Oslos AU er stiftelsens styre

Valgkomiteen årsmøtet 2014
På årsmøtet 2013 ble følgende valgt som valgkomite
for årsmøtet 2014:
Elsa Oterhals, leder
Reidar Sundby, medlem
Arild Engen, medlem
Mari Storstein, 1. varamedlem
Ole Kr. Iversen, 2. varamedlem
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NHF OG NHFs REGIONER

KOMMUNALE OG ANDRE OFFENTLIGE
ORGANER

NHFs sentralstyre og arbeidsutvalg
Henrik Mæland er sentralstyremedlem
NHF ledergruppa
Sverre Bergenholdt, som representant for regionene
NHFs Talentutviklingsprogram (TUP)
Rune G. Huvenes, koordinator
Silje J. Husum, deltaker
Samarbeidet med NHF-regionene (4-regioner)
Magnhild Sørbotten, regionleder
Sverre Bergenholdt, regionkontorleder
3 – 4 medlemmer oppnevnes fra sak til sak
Hjelpemiddelmessen Øst 2014
Sverre Bergenholdt, leder styringsgruppa
Oddvar Skogsletten, medlem styringsgruppa
PULS-koordinator NHF
Birger Nymo
NHF skoleprosjekt
Rune G. Huvenes, prosjektkoordinator
Interne oppdrag for NHF
Ad hoc-utvalget ”Fram mot landsmøtet 2013”
Magnhild Sørbotten, leder
NHFs AMU-utvalg
Sverre Bergenholdt, medlem
Stolthetsparaden 2013
Jørgen Foss, NHFs representant

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i
Oslo 2011 - 2015
Bjørn Hansen, rådsmedlem
Henrik Mæland, varamedlem
Rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne
i bydelene 2011 – 2015
Alna – Inger Lise Kristiansen
Bjerke - Morten Thune
Frogner - Bjørn Hansen, Oddvar Skogsletten (vara)
Gamle Oslo - Merete Jenssen, Ørjan Grut og
Aril Ringerike (vara)
Grorud - Jan Martinussen, Roy Nordahl (vara)
Grünerløkka - Roger Walter Holland (leder)
og Bente Bråthen
Nordre Aker – Espen Gilbert (vara)
Nordstrand - Irene Grønaas (nestleder)
Sagene - Kjell Arnulf Mikalsen
St. Hanshaugen – Gudrun Jære Hoel (nestleder)
Stovner - Thor Hansen (leder), Bjørg Pedersen (vara)
Søndre Nordstrand - Hassan Waarie, Hilde Seip (vara)
Ullern – Steinar Hammerstad
Vestre Aker - Reidar Sundby (leder) og
Elisabeth Wilhelmsen (nestleder)
Østensjø – Mona Elisabeth Rønning
Prosjektet «Levende Oslo»
Birger Nymo, medlem
Ida C. Freng, medlem
Rune G. Huvenes, vara
Brukerråd, Bymiljøetaten (tidligere
Samferdselsetaten)
Birger Nymo, medlem
Oddvar Skogsletten, varamedlem
Prosjektet «Karl Johansgt»
Birger Nymo, medlem
Prosjekt «Kulturbygg Bjørvika»
Birger Nymo, medlem
Handikapprosjektet
Birger Nymo, representant
Oddvar Skogsletten, vara
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Referansegruppa for TT-prosjektet Oslo kommune
2011/2013
Magnhild Sørbotten, representant
Bylivsundersøkelsen Oslo kommune
Birger Nymo, representant
Rune G. Huvenes, representant
Ida C. Freng, vararepresentant

ANDRE ORGANISASJONER
Styret i Sameiet FB2
Roger Walter Holland, medlem
Styret i Høyenhall AS (frem til avviklingen)
Knut-Owe Karlsen, styreleder
Per Hovden, medlem
Randi Halden Larsen, medlem
Inger Lise Delingsby, medlem

NAV Oslo brukerutvalg
Bjørn Hansen, representant SAFO Oslo
Turid Monsen, varamedlem SAFO Oslo
Brukerutvalg for NAV Hjelpemiddelsentral Oslo
og Akershus
Lilli-Ann Stensdal, representant SAFO Oslo
Inger Lise Kristiansen, varamedlem SAFO Oslo
Brukerutvalget ved Oslo Universitetssykehus
Lilli-Ann Stensdal, brukerrepresentant SAFO
Brukerrådet Sunnaas Sykehus
Thomas Eide, brukerrepresentant SAFO
Karstein Kristensen, brukerrepresentant SAFO
Helse Sør-Øst – Fagrådet for nyfødt medisin,
fødsels- og svangerskapsomsorg
Lilli-Ann Stensdal, brukerrepresentant SAFO
Utdanningsdirektoratets råd for likeverdig
utdanning (URLU) 2012/2014
Magnhild Sørbotten, varamedlem

SAFO Sør-Øst
Sverre Bergenholdt, leder (representant fra NHF
Oslo)
SAFO Oslo
Magnhild Sørbotten, nestleder
Roger Walter Holland, medlem
Oddvar Skogsletten, varamedlem
Jørgen Foss, sekretær og koordinator
AOF Oslo
Jørgen Foss, NHF Oslo representant
Beitostølen Helsesportsenter
Sverre Bergenholdt, nestleder
Trygderetten
Sverre Bergenholdt, meddommer

Statped Sør-Øst (brukerråd)
Rune G. Huvenes, medlem
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LOKALLAGENES DRIFT OG AKTIVITET
LFPS Oslo (polioskadde)
Leder per 31.12.13: Randi Halden Larsen
Antall medlemmer: 275
Aktivitet:
Laget har avholdt fire medlemsmøter i år. Laget har
fokus på sosiale aktiviteter, og medlemsmøtene er
svært populære blant medlemmene. Et av medlemsmøtene hadde tema «Polioundersøkelsen» og ble
presentert av prosjektleder Lillian Festvåg. Laget har
et godt samarbeid med Odd Fellow Logen. Laget har
en aktiv likemannstjeneste med mange likemannsgrupper gående til enhver tid. Laget deltar aktivt i
NHF Oslo sitt arbeid, og er representert på de fleste
møter regionen inviterer til. Økonomien i laget er god.

NHFU Oslo
Leder per 31.12.13: Mathias Slettholm
Antall medlemmer: 31
Aktivitet:
Laget har i 2013 besøkt festivalen Norwegian Wood,
målet med besøkene er å rette fokus på tilgjengelighet ved Oslofestivalen, samtidig som det er en
sosial aktivitet for lagets medlemmer. Laget har også
arrangert fotballtur for lagets medlemmer. NHFU
Oslo var aktive i forhold til NHF Oslos valgmøte og
stilte mannsterke opp under arrangementet. Lagets
leder holdt også innledning. Videre har det vært flere
sosiale aktiviteter gjennom året, blant annet teaterbesøk.

Handikaplaget Aktiv
Leder per 31.12.13: Ole Kr. Iversen
Antall medlemmer: 103
Aktivitet:
Laget har avholdt fem medlemsmøter i tillegg til årsmøte i 2013. Møtene har vært svært godt besøkte,
og har en viktig sosial ramme. Utover dette har det
vært arrangert en høsttur til Kiel, rekeaften, høstfest
og julebord . Laget dekker hele Oslo og er NHF Oslos
eldste lokallag. Ellers fortsetter planleggingen av
lagets 80-års jubileum i 2015. Laget har også et
fadderbarn i India, som de følger opp.

NHF Stovner
Leder per 31.12.13: Marit Johansen
Antall medlemmer: 43
Aktivitet:
Laget har ikke vært i ordinær drift gjennom 2013.
Dette vil si at laget ikke har klart å gjennomføre årsmøte. NHF Oslo har igjennom året jobbet for at laget
kan samarbeide med andre lokallag i Groruddalen
uten at dette har lyktes i 2013. Laget har likevel noen
svært engasjerte representanter i rådet for funksjonshemmede i bydelen.

LKB Oslo (kvinner med bekkenløsningsplager)
Leder per 31.12.13: Evelyn Baklund
Antall medlemmer: 91
Aktivitet:
Laget driver aktivt likemannsarbeid og deltok på LKB
sentralt sin mestringshelg. Laget arrangerte også 8
bekkenyogakurs (vinter, vår og høst) og 2 vannyogakurs. Bekkenyogakursene er svært populære slik at
man har å måtte øke til 2 kursdager per uke. Felles
for disse aktivitetene er fokuset på avspenning og
lære å leve med en kronisk sykdom. Laget har sine
faste medlemstreff på dagtid 4 ganger i året, samt et
kveldstreff. I tillegg har laget blant annet kanefart og
badelandstur for hele familien. Disse treffene gir familiene anledning til å treffes og utveksle erfaringer.
De har også et samarbeid med LKB Akershus
sin kontaktperson.
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NHF Sagene
Leder per 31.12.13: Roger Walter Holland
Antall medlemmer: 59
Aktivitet:
Laget har arrangert både sosiale og interessepolitiske medlemsmøter. De har også i 2013 hatt tett
samarbeid med NHF Alna og NHF Ullern. Rekeaften
på Solvik Camping hadde lagene sammen. 10 desember hadde laget julemøte med julemat I tillegg er
lokallaget en aktiv medspiller i bydelen i forhold til
universell utforming. Laget jobber også aktivt opp
mot bydelens politikere, administrasjon og rådet for
funksjonshemmede. På oppdrag fra Bydel St. Hanshaugen ble tilgjengeligheten til St. Hanshaugens
parker kartlagt sommer 2013.
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LFN Oslo (nakkeskadde)
Leder per 31.12.13: Turid Monsen
Antall medlemmer: 70
Aktivitet:
Laget har drevet aktiv medlemspleie kombinert med
faglig innhold gjennom å leie Bølerbadet og gi medlemmene mulighet til å bade i varmtvannsbasseng.
Denne aktiviteten er viktig for diagnosegruppen.
Laget driver et kontinuerlig likemannsarbeid. Videre
har laget hatt diverse sosiale aktiviteter for medlemmene gjennom året. Laget samarbeider godt med
LFN Akershus. Dette resulterte i at man i juni 2013
arrangerte mestringskurs for lagenes medlemmer.
Laget har også vært ute i felten og jobbet med rekrutering og informasjon om diagnosen.
LFS Oslo (slagrammede)
Leder per 31.12.13: Under administrasjon
Det ble i 2013 avholdt et medlemsmøte i laget hvor
det var representanter fra LFS sentralt, LFS Akershus og fra regionskontoret. Målet var å revitalisere
laget. Laget bestemte seg for å inngå et samarbeid
med LFS Akershus for å sikre at laget er i aktivitet.
Det ble samtidig bestemt at laget skal ligge under
NHF Øst.
NHF Alna
Leder per 31.12.13: Søren Kjendlie
Antall medlemmer: 111
NHF Alna har videreført og videreutviklet medlemsarrangementene i 2013, samtidig som det politiske
arbeidet er satt inn i en mer systematisk ramme.
Følgende arrangementer er gjennomført i 2013:
Årsmøte, seks styremøter, medlemsmøter, rekefest
Solvik camping, tur til København, tur til Chania på
Kreta, valgstand på Tveita og Furuset, tur til Charlottenberg. Laget har vært aktive i råd og utvalg. Lokallagets økonomi har vært stabil og god i 2013.

LARS Øst/Oslo (ryggmargsskadde)
Leder per 31.12.13: Marianne Graham Hjelmen
Antall medlemmer: 216
Aktivitet:
Laget har arrangert 2 medlemsmøter på Sunnaas
sykehus med tema reiser. Det er i etterkant vært
rom for sosialt samvær i laget. Det er blitt arrangert
Museumsbesøk, samt omvisning på skimuseet i Holmenkollen og med påfølgende tur til topps i utsiktstårnet for de som ønsket det. Laget har et aktivt
likemannsarbeide. Et styremedlem er brukerkonsulent på Catosenteret. Videre er laget sterkt inne
i forhold til brukerrepresentasjon. Det er arrangert
Østlandssamling med tema Stønad til-, og tilpasning
av bil. Det er også arrangert spinalseminar med tema
komplikasjoner etter ryggmargsskader og behandling
av disse samt om studier på effekter av ulike alternative behandlingsformer. Laget har også aktivt deltatt
i samarbeid med Sunnaas i forbindelse med oppstart
av treningspoliklinikk på Aker helsearena.
NHF Ullern
Leder per 31.12.13: Steinar Hammerstad
Antall medlemmer: 28
Aktivitet:
Laget har hatt en betydelig oppgang i medlemsaktivitet i 2013. Dette skyldes ett tett og nært samarbeid med flere lokallag i Oslo. Det er blitt arrangert
medlemsmøter av både sosial og interessepolitisk
art gjennom året. Temaer som samhandlingsreformen
har stått på dagsorden gjennom året. Det er også
blitt arrangert julebord og rekeaften for medlemmene. Laget er også aktive i forhold til rådet for funksjonshemmede i bydelen.
ALF Oslo (arbeidsmiljøskadde)
Leder per 31.12.13: Geir Werner
Antall medlemmer: 32
Aktivitet:
Har hatt moderat medlemsaktivitet i 2013. Men har
vært aktive i forhold til den interessepolitiske debatten og har hatt flere forskjellige pressesaker på
trykk. Laget har arrangert 18 kafétreff for medlemmene.
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NHF Bjerke
Leder per 31.12.13: Morten Thune
Antall medlemmer: 37
Aktivitet:
Laget har avholdt medlemsrelatert aktivitet av høy
kvalitet i året som har gått. Laget har arrangert
medlemstur til Kiel samt en hyggelig helg på Oset
Høyfjellshotell. Videre har laget arrangert
julemøte på Linne hotell. Laget har utfordringer i forhold til en aldrende medlemsmasse men har gjennom
året bestemt seg for at aktiviteten skal være av god
kvalitet, og at det derfor blir færre møter, men da
med en sterkere andel deltagere.

LFA Oslo/Akershus (amputerte)
Leder per 31.12.13: Per Hovden
Antall medlemmer: 108
Aktivitet:
LFA Oslo/Akershus driver et aktivt likemannsarbeid
på Aker sykehus, Akershus universitetssykehus og
FRAM Helserehab. Laget arbeider for å komme inn
på Bærum sykehus samt Radiumhospitalet. Laget har
arrangert sosiale aktiviteter som julemøte, pubtur og
Høstfest med svært godt oppmøte. Videre har laget
arrangert kurset « Et meningsfullt liv med amputasjon» som var svært vellykket. Laget har Gå-skole en
gang i uken.

NHF Vestre Aker
Leder per 31.12.13: Elsa Oterhals
Antall medlemmer: 75
Aktivitet:
Laget har arrangert flere sosiale møteplasser for
medlemmene. Her kan nevnes sommertreff på Finnerud med grilling og Desembertreff. Laget er driver
et aktivt interessepolitisk arbeid gjennom rådet for
funksjonshemmede. Sentralt på dagsorden står universell utforming. Laget har både leder og nestleder
i rådet. Laget har et tett samarbeid med bydelens
frivillig- og nærmiljøsenter, Hovstua hvor de arrangerer møtene sine.

HBF Oslo (handikappedes barns foreldreforening)
Leder per 31.12.13: Rolf Eie
Antall medlemmer: 83
Aktivitet:
Laget har et godt samarbeid med flere bydelslag
samt HBF Akershus, og medlemmene har fått deltatt på hverandres sosiale arrangementer. HBF Oslo
har i 2013 jobbet i all hovedsak med interessepolitiske saker. Lagets ene styremedlem er også politisk
oppnevnt i det sentrale rådet for funksjonshemmede
og kan gjennom dette organet fremme en del viktige saker for laget. Laget har vært en sentral aktør i
TT-saken i Oslo kommune i året som har gått. Mye av
lagets tid har gått med til dette arbeidet.
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