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Lederens betraktninger
Grundigheit gir resultat!
2014 har vore eit år prega av at vi jobbar endå meir
grundig, endå meir langsiktig – og vi ser allereie resultata av det. Eg er endå meir stolt over å få lede ein så
flott organisasjon som NHF Oslo i dag, enn eg var for
eit år sidan – ein organisasjon som verkeleg har gjennomføringsevne!
Alliansar gir meir
Alliansar med andre organisasjonar og grupper som
meiner det same som oss er essensielt for å få gjennomslag. Dei siste åra har NHF, Handikappede barns
foreldreforening (HBF) og Samarbeidsforumet av
funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) hatt eit
tett samarbeid med Blindeforbundet, FFO og Norsk
Forbund for utviklingshemmede (NFU) i TT-saka, slik
også i 2014. Det har gitt gode resultat. Blant anna
fekk vi gjennomslag for at det også skulle stillast
strenge krav til norskkunnskap og geografikunnskap
hos kjørekontoransatte. Vi fikk gjennomslag for krav
om flåtestyring og at TT-brukarar skal kunne skifte
mellom spesialbil og vanleg drosje. Dei to siste punkta
har potensiale til å gi både bedre kvalitet og lavare
kostnader, likevel har vi kjempa for det sidan 2011.
I 2014 utvida vi dette samarbeidet til også å omfatte
budsjettarbeidet. NHF og fire av dei andre organisasjonane ba om felles deputasjon hos Byutviklingskomiteen for å snakke om kor viktig ein universelt
utforma by og reisekjede er. Det var uvanleg lydhøre
og spørrande komitémedlemmer som møtte oss. At
tilsynelatande konkurrerande organisasjoner går så
klart ut saman blir lagt merke til og gir saka vår betydeleg større tyngde.
Trappa til arbeidslivet
Han tenkte nok ikkje på rullestolbrukarane, arbeidsministeren, då han omtalte omlegginga av arbeidsmiljølova som ei trapp inn til arbeidslivet - for dei som har
vanskar med å komme inn. Forslaget om auka adgang
til midlertidige stillingar, vil etter all forskning ikkje
gi fleire i faste stillingar, verken funksjonshemma eller andre, men det vil gi fleire i midlertidig og færre i
fast jobb. Det er alvorleg når vi som gruppe blir brukt
som påskudd for forslag som verken tjener oss eller
andre. Då er det viktig å sei ifrå, men det er også viktig
å ha dei arenaene som gjer at det vi seier blir hørt.
Utan at vi hadde hatt dei kontaktene vi har i LO Oslo,
er det langt mindre sannsynleg at eg hadde fått stå
på Youngstorget i september, og fortelle nokre tusen
tilhøyrarar kva som faktisk gir fleire funksjonshemma
i jobb. Det var mange av dei oppmøtte som lærte at
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mange funksjonshemma barn ikkje eingong kjem inn på
nærskolen sin, men blir henvist til spesialskolar som gir
dei dårlegare odds for å komme i arbeid. Derfor er retten til å kunne få gå på eigen nærskole, slik som andre
barn kan, noko vi har hatt stort fokus på i møter med
fleire av Oslo sine politikarar.
Å vere der det skjer
Ønsker vi gjennomslag er det nettopp det vi må. Etter
mange års arbeid har vår tilgjengelighetsrådgiver no
ein posisjon der han deltar i fleire av dei utvalga som
har påvirkningskraft på det praktiske arbeidet med
universell utforming i byen vår. Det gir resultat.
Då kommunen inviterte til høringsmøte om bademeldinga, var NHF einaste organisasjon som møtte.
Idrettskretsen var tydelege på at dei ønska seg 25-metersbasseng og opplæringsbasseng i alle bydelar. Etter
mitt innlegg, sa Oslo Idrettskrets til Østlandssendingen
at 25-metersbasseng og varmebasseng i kvar bydel var
det dei ville ha.
Å bruke muligheitene
NHF Oslo engasjerte seg aldri i debatten for/ mot OL
og Paralympics i Oslo. Derimot sto det klart for oss
at eit Paralympics i Oslo der store deler av T-banen
er utilgjengeleg for rullestolbrukarar ikkje var ei god
løysing. Vi har derfor jobba tett mot Oslo2022 for å få
mest mulig universell utforming inn i planane. I februar
fekk vi også innvilga møte med kulturminister Thorhild
Widwey, der vi påpeikte at om regjeringa sa ja til statsgaranti for OL/PL, måtte dei også stille krav til universell utforming av anlegg og reisekjede. Det er viktig at
dei som har myndigheit til å stille krav, stiller dei riktige
krava. Derfor har vi også satt oss ned med samferdselsbyråd Guri Melby for å sjå på kva som trengst for at
alle kan bruke Oslos miljøvennlege kollektivnett.
2015 er kommunevalgår. Det betyr at dei politiske
partia har brukt mykje tid og krefter på å etablere nye
kommunevalgsprogram. NHF Oslo har hatt møter med
samtlege bystyreparti for å gi våre innspel til korleis vi
saman kan skape ein by som inkluderer alle – også mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Ungdommeleg engasjement
NHF Oslo sin administrasjon blir stadig yngre. Derfor
er det kanskje ikkje så rart at vi også fikk NHF sin aller
yngste regionkontorleder. Jørgen Foss tok fatt på jobben i haust, med eit strålande engasjement, nye idéar
og måtar å sjå ting på, mengder med erfaring frå andre
organisasjonar, men også frå vår eigen. Jørgen har alle
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muligheiter til å lykkest og han er svært velkommen
i sin nye jobb.
Det er ei stor glede å konstatere at det også er aukande engasjement i NHFU Oslo. Kronikk, underskriftskampanje og kartlegging av Oslo sine festivalar er viktige ting ungdomsorganisasjonen har levert det siste
året. Dessutan deltar heile tre unge jenter frå Oslo på
NHF sitt talentutviklingsprosjekt. Det lovar godt for
framtida til NHF Oslo.
Ikkje berre glede, men også sorg har satt sitt preg på
ungdomsmiljøet dette året. Dessverre døde NHFU
Oslo sin unge leder Mariam Akkouh etter kort tids
sjukdom i sommar. Det var eit stort tap for organisasjonen, men endå meir for alle som var glad i Mariam.
Vi lyser fred over hennar minne.
Takkast dei som takkast bør
Utruleg nok har Sverre Bergenholdt runda pensjonsalderen. Derfor avslutta han si mangeårige karriere som
regionkontorleder i NHF seinhausten 2014. Sverre
hadde som eit av sine mål å få eit meir politisk styrt
NHF Oslo. Det klarte han. Han har hatt ei klokkartru
på dialog. Det har gitt resultat. Sverre har så definitivt
satt solide spor etter seg i dei åra han har vore i NHF
Oslo. Det har verkeleg vore eit privilegium å få jobbe
tett med han i mine år som regionleder og det er all
grunn for oss alle til å takke han for innsatsen!
Også i år har eit av mine største privilegium vore å få
dele ut NHF sitt hedersbevis på vegne av NHF Oslo.
I haust fekk Laila Knutsen frå poliolaget (LFPS) NHF
si sølvnål. Ho har vore aktiv i poliolaget i årevis og
representerer på mange måter grasrota i organisasjonen, dei som drar lasset, men ikkje stikk seg fram.
Det er ingen tvil om at Laila fortente vår honnør.
Til slutt er det tid for å rette ei stor takk til alle som
har gjort ein innsats for NHF Oslo i 2014: Til deg som
sit i råd, brukerutvalg, regionstyre, lokallagsstyre,
landsforeningslagstyre, utvalg, komitéer og grupper. Til deg som er ansatt, likeperson eller engasjert
i enkeltsaker. Til deg som har gitt oss alle dei viktige
innspela og ”her trykker skoen”-rapportane. Det er når
vi legg all denne innsatsen saman at vi verkeleg får dei
gode resultata! La oss fortsette med det, ja gjere det
enda bedre også i åra framover.
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NHF OSLOS REGIONSTYRE
Vi takker alle for et godt samarbeid i 2014!

Magnhild Sørbotten /s/
Regionleder

Thomas Eide /s/
Nestleder

Roger W. Holland /s/
Styremedlem

Gudrun Jære Hoel /s/
Styremedlem

Karstein Kristensen /s/
Styremedlem

Oddvar Skogsletten /s/
Styremedlem

Geir Werner /s/
Styremedlem

Sverre Bergenholdt /s/
Regionkontorleder
1.1. - 31.10.14

Jørgen Foss /s/
Regionkontorleder
1.11. - 31.12.14
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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. På bakgrunn av
utarbeidet rammeplan for NHF Oslo er det laget en
virksomhetsplan med konkrete tiltak. Organisasjonens aktiviteter er prioritert ut i fra denne, men også
saker som dukker opp gjennom året innlemmes i
arbeidet.
NHF Oslo har et tett og godt samarbeid med hele det
politiske spekteret i bystyret. Ulike etater og bydeler er også viktige samarbeidspartnere. Dette er helt
grunnleggende for at vi skal nå frem i vårt interessepolitiske arbeid. Vi legger også aktivt opp til et
samarbeid med andre funksjonshemmedes organisasjoner, samt organisasjoner som deler vårt interessepolitiske grunnsyn i forhold til likeverd og likestilling
i samfunnet.

Oslo-budsjettet
Oslo-budsjettet legger føringer for mange av
de tjenester som gis til befolkningen. Det er
derfor viktig for NHF Oslo å arbeide for å sikre de
kommunale tjenester som gis til våre medlemmer.
Tidlig på året leverte vi inn våre ønsker til
2015-budsjettet til byrådspartiene og byrådene. Vi
hadde størst fokus på bydelsøkonomi og tilgjengelig
reisekjede. I etterkant ble vi invitert til et møte med
eldrebyråd Aud Kvalbein. I år som tidligere har vi fulgt
arbeidet med budsjettet nøye. NHF Oslo har levert

budsjettkommentarer til alle fem komiteer i bystyret.
Videre har vi vært på deputasjoner i Finanskomiteen,
i Helse- og sosialkomiteen og i Samferdselsog miljøkomiteen. Sammen med SAFO, FFO,
Blindeforbundet og NFU hadde vi en egen deputasjon
hos Byutviklingskomiteen, der vi kun fokuserte på
universell utforming av byen og kollektivnettet. I
forbindelse med årets budsjett ble for øvrig følgende
saker prioritert: universelt utformet reisekjede,
TT-ordningen, kuttene i bydelenes økonomi, samt
funksjonshemmedes mulighet for tilgang til
arbeidslivet. Særlig bekymringsfullt i årets budsjett
er de store kuttene i bydelenes budsjetter, ettersom
kuttene nå skjer årlig i budsjettene og det skisseres
ytterligere og enda større kutt i årene som kommer.
NHF Oslo utarbeider et eget hefte med alle våre
innspill 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.

Kommunevalget 2015
Arbeidet med kommunevalget i 2015 starter for NHF
Oslo allerede i 2014. Planer for arbeidet med valget
er utarbeidet. Byrådspartienes programmer for valgperioden 2011 – 2014 har vært grunnlag for innspill
til partienes arbeid med nye programmer for perioden 2015 – 2019. Det er levert skriftlig innspill med
programformuleringer og det har vært møter med
programkomiteer, eller leder for programkomiteene,
i alle partiene.

Felles deputasjon: Under budsjettarbeidet samarbeidet NHF Oslo med flere andre.
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Tilgjengelighetsrådgiver Birger Nymo på Kongshavn videregående skole.

UNIVERSELL UTFORMING
Universell utforming har gjennom de seneste år vært
NHF sitt hovedsatsingsområde, og har også i 2014
vært et av hovedtemaene for NHF Oslo. Universell
utforming er for oss kanskje det viktigste virkemidlet
for å skape et samfunn for alle. At universell utforming som prinsipp blir en del av lover, forskrifter og
planer er en stor seier for oss. 2014 viste imidlertid
at en rett ikke er vunnet en gang for alle.
Byggenæringen ved sterke aktører som Selvaag Bygg
og OBOS, samt deler av det politiske landskapet
har arbeidet for enklere byggeregler. I denne sammenheng har universell utforming og tilgjengelighet
nærmest blitt synonymt med spesialordninger for
rullestolbrukere og framstilles som en økonomisk
byrde for samfunnet.
Plan- og bygningsloven med forskrifter
De nye byggereglene (Tek 10) har fungert i vel fire år.
Kommunaldepartementer ved Jan Tore Sanner sendte
i 2014 Tek 10, (Teknisk forskrift) ut på høring med
intensjoner om å justere og forenkle forskriftene.
Blant annet svekkede krav om universell utforming
og tilgjengelighet til mindre leiligheter. Plan- og bygningsloven med forskrifter et svært viktig verktøy
for samfunnet til å styre samfunnsutviklingen. NHF
Oslo sendte høringssvar på forskriftsendringene.

8

Plan- og bygningsetaten
Plan- og bygningsetatens strategiske plan for universell utforming har 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
essensielt for utviklingen av et universelt utformet
samfunn. Vi følger opp plan- og bygningsetatens
arbeid også i 2014. Det er gledelig at det er vedtatt
retningslinjer for oppfølging av universell utforming i
kommunen.
Oslo står foran store utfordringer for å utvikle byen
slik at den blir universelt utformet. I forhold til offentlige målsettinger om en universelt utformet by
innen 2025, er en imidlertid ikke i rute. NHF Oslo
presser på for at universell utforming skal prioriteres
også i budsjettmessig sammenheng, ikke bare i fine
planer.
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Positivt er det likevel at Oslos politikere og fagfolk
spiller på lag med NHF for å gjøre Oslo universelt utformet. NHF Oslo har altså 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.
Skolebygg
Skoler har vært et satsningsområde for NHF Oslo.
Vårt påvirkningsarbeid har vært med på å bidra til
at Oslo kommune har satt av 12,7 milliarder i sitt
budsjett frem til 2017, til nybygg og oppgradering av
eksisterende skolebygg. Vi har i løpet av året vært
involvert i flere store byggeprosjekter, her kan blant
annet nevnes;
• Blindern videregående skole
• Bjørnsletta skole
• Hasle skole
• Kongshavn videregående 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.
Høringer
NHF Oslo har levert høringssvar i en rekke saker gjennom året. Her kan blant annet nevnes:
• NHF Oslo har, som eneste organisasjon for funksjonshemmede, deltatt på høringskonferanse om
byrådets bademelding. Der har vi presisert behovet
for varmtvannsbasseng og tilgjengelighet til badeog svømmeanleggene, noe vi også påpekte i vårt
skriftlige høringssvar.
• Høringsbrev angående revidering av kommuneplan
for Oslo, der vi har anmerket at den planlagte fortettingen i indre by og knutepunkter ikke må gå på
bekostning av boareal/bokvalitet.
• Høringssvar på Oslo kommunes handlingsplan for
universell utforming.
• Høringssvar på «Universell utforming – felles
prinsipper for universell utforming i Oslo kommune

mot 2025.» Dokumentet skal være førende for alle
planlegging i kommunen.
• Høringssvar angående endringene i TEK10 er også
levert i 2014.
• Regionen er involvert som høringsinstans i forbindelse med at det arbeides med ny markaplan.
Levende Oslo
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.
Prosjektet Levende Oslo fortsetter i 2015. Fokus i
2014 lå blant annet på Karl Johans gate. Her er det
foretatt en grundig kartlegging av inngangsparti på
samtlige publikumsbygg, og man har plukket ut fem
byggverk som skal danne pilotprosjekter for resten
av publikumsbyggene. Utover dette bidrar regionen
aktivt med følgende områder i Levende Oslo:
• Kvadraturen
• Torggata er ferdigstilt.
• Markveien på Grünerløkka.
• Det arbeides med planer for flere gater.
Regionens representanter i Levende Oslo deltok på
en studietur med utvalget i år. Den gikk til København,
og her ble byutvikling og ikke minst universell utforming satt på dagsorden.
Bylivsundersøkelsen
NHF Oslo deltok, som medlemmer av Levende Oslo,
i arbeidet med Bylivsundersøkelsen i 2012-2014.
Tilsvarende undersøkelser ble gjort i 1987 og i 1998.
Undersøkelsen ble avsluttet og presentert 21. mars
2014. Ved å undersøke byrommene og bylivet, har
man nå fått mye informasjon om status og utviklingsmulighetene i Oslo sentrum. Prosjektet hadde som
formål å skape forbedringer i byrommet, herunder
gjøre byen mer tilgjengelig og attraktiv for brukerne.
I den aktuelle undersøkelsen 2012-14 står det blant
annet: «[…]Utover dette blir det viktig å fokusere
på bærekraftige transportformer, blant annet ved å
legge til rette for gående og syklister, og å etablere
enda bedre vilkår for kollektivtrafikken.» Det er særlig her NHF Oslo har bidratt, men sin kompetanse på
universell utforming.
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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 rampeløsninger og eventuell heving av fortausnivå. I 2014
ble et forslag om utbedring av stigningshøyden og atkomsten til og inni en rekke forretninger presentert
for prosjektgruppen, der NHF Oslo er representert
i kraft av sin deltakelse i Levende Oslo. Arbeidene
fortsetter i 2015.
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. HC–prosjektet
fordeler tilskudd til mindre prosjekter, ofte er det
snakk om en toppfinansiering, - til kommunale bygg,
skoler, barnehager, eldreinstitusjoner osv.

Festivalguide
NHF Oslo har bidratt med kompetanse på universell
utforming i forbindelse med en festivalguide/
veileder som Uloba har tatt initiativ til. Tanken er
at guiden skal gi festivalarrangører inspirasjon og
konkrete råd om hvordan de kan gjøre sin festival
mest mulig tilgjengelig for mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Som et ledd i arbeidet deltok
representanter fra NHFU Oslo på en befaring under
Øya-festivalen dette året, og leverte en rapport til
festivalledelsen.
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 arkitek-

Etter innspill fra NHFU Oslo sikret Øyafestivalen et eget område for rullestolkjørere midt i det naturlige amfiet.
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ter. Nytt for 2014 var at regionen er involvert som
høringsinstans i forbindelse med ny markaplan.
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, eksempelvis:
• Foretatt befaring på Rotnesbeitet omsorgsboliger
i Nittedal.
• Foretatt befaring på Huseby Senior Residens på
Skedsmokorset i Skedsmo kommune.
Mange ønsker oss som konsulenter på prosjekter da
man anser oss for å ha god kompetanse på universell
utforming. Det er også mange henvendelser fra enkeltpersoner på telefon og e-post. Dette kan gjelde
ombygging av bolig, parkeringsforhold i borettslag
etc. 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 handlingsplanen 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.

Universell utforming
Universell utforming av kollektivtrafikken har vært
et fokusområde i 2014. Regionen har gitt budsjettinnspill til samferdselsbyråden, eldrebyråden,
finansbyråden og leder i finanskomiteen om å prioritere universelt utformet reisekjede i neste års
budsjett. I etterkant av dette var NHF Oslo invitert til
møte med eldrebyråden, der vi utdypet saken. Problemstillingen var dessuten hovedfokus under vårt
møte med kulturminister Thorhild Widvey under et
møte I anledning OL/PL2022.
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. NHF Oslo hadde et møte med samferdselsbyråd Guri Melby i 2014, der vi understreket viktigheten av universelt utformet reisekjede, samt tilbød
vår kompetanse i forbindelse med anskaffelse av nye
trikker. Blant annet ble det satt fokus på at den enkleste og billigste måten å oppnå universelt utformet
reisekjede for trikken, er å sette krav til det allerede
i anbudsprosessen, noe vi opplevde å få gehør for.
Regionen ble i høst dessuten kontaktet av en trikketilbyder som søkte innspill fra NHF Oslo i forhold til
tilgjengelighet og universell utforming av sine trikker.
Arbeidet fortsetter i 2015.
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. Vi får av og til
henvendelser fra funksjonshemmede som opplever
at bussjåfører ikke vil ta dem med, og vi følger da
opp disse problemene i de rette instansene. Arbeidet
følges opp i 2015.
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Miljøpartiet De Grønnes partileder Rasmus Hansson,
samferdselsbyråd Guri Melby, leder i samferdsels- og
miljøkomiteen Marianne Borgen, samt flere andre
fremstående politikere. Møtet ble åpnet med en
appell fra førsteamanuensis ved Markedshøyskolen
Erling Dokk Holm, for en fullsatt sal.

Tilgjengelighetsrådgiver Birger Nymo sjekker Kolsåsbanen.

T-banen
Vi har i 2014 hatt fokus på kollektivtrafikken
generelt, og ikke minst t-banen spesielt. Manglende
tilgjengelighet på t-banen er blitt påpekt i
budsjettinnspill, møter med byråder og minister,
samt på kronikkplass i Aftenposten. Hovedproblemet
er fremdeles avstand/høydeforskjell mellom vogn
og perrong. Det ble i 2014 foretatt en befaring på
de tre oppgraderte stasjonene på Kolsåsbanen, og
det viste seg at heller ikke her innfris kravene til
universell utforming. Arbeidet fortsetter i 2015.
Vi ser imidlertid at langvarig påvirkningsarbeid
begynner å gi håndfaste resultater- NHF Oslos
tilgjengelighetsrådgiver er blitt involvert i Lørenbanen allerede fra oppstarten med planarbeidet, og
vi håper at dette vil gi oss muligheten til å sørge for
at i alle fall de helt nye stasjonene innfrir dagens krav.
Oslo Funker
Det var naturlig å la kollektivtrafikk bli tema på et
av våre halvårlige debattmøter. Arrangementet har
tidligere vært kjent som «Osloforum», men NHF
Oslo valgte i 2014 å gjennomføre en rebranding av
konseptet. Nå heter debattmøtet «Oslo Funker»,
og er fremdeles tenkt som et åpent debattmøte,
der vi søker å engasjere også utenfor egen
organisasjon. Tidenes første «Oslo Funker» ble en
suksess i så måte. Vi knyttet universell utforming
opp til miljøaspektet, og lyktes i å tiltrekke oss
et svært spennende panel, med blant andre
12

OL/PL2022
Da statsgarantien falt bort høsten 2014 trakk Oslo
kommune sin søknad om å arrangere OL/Paralympiske leker i 2022. NHF Oslo arbeidet helt frem til denne
avgjørelsen ble fattet med å påvirke planleggingsprosessen innen prosjektet. NHF Oslos fokus var at
dersom man skulle arrangere et OL/PL i Oslo måtte
man sikre at anlegg og reisekjede kunne brukes av
alle. Organisasjonen tok ikke standpunkt for eller
imot OL/PL, men jobbet for at våre interessepolitiske
saker skulle bli hørt i saken dersom søknaden hadde
blitt en realitet. Vi hadde tidlig på året et svært godt
møte med kulturminister Thorhild Widvey i anledning
saken.
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 2014 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 2015.
Seieren i fjorårets sak om Q-Park (som NHF Oslo klaget inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet,
og fikk medhold) bruker vi videre som argument i nye
saker. Avgjørelsen kan skape presedens og gjøre det
enklere og mindre tidkrevende å vinne frem i tilsvarende saker i fremtiden.
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Transportordningen for forflytningshemmede (TT)
NHF Oslo har også i 2014 deltatt aktivt i Oslo kommunes TT-prosjekt. Regionleder Magnhild Sørbotten har
vært fast medlem i referansegruppen, med interessepolitisk rådgiver som personlig vararepresentant.
NHF Oslos Bjørn Hansen representerer Rådet for
funksjonshemmede i prosjektets styringsgruppe.
Etter at vi på mange måter vant kampen om fritidsreisene høsten 2015, får brukere fortsatt 150 eller
70 reiser pr. år. En annen konsekvens av å ikke innføre
penger på kort var at det måtte sendes ut ny anbudsinnbydelse på kjørekontor og korttjeneste. Velferdsetaten tok allerede tidlig på året kontakt med brukerorganisasjonene for å få mest mulig innspill til den
forestående anbudsprosessen. Igjen sto brukerorganisasjonene samlet om et svar der vi bl.a. ba om:
• Strenge krav til norskkunnskaper (tilsvarende
Bergens-test).
• Strenge krav til geografikunnskaper (tilsvarende
kjentmannsprøven).
• At samkjøring ikke skal medføre mer enn 20 min.
forlenget reisetid.
• Fleksibelt og effektivt bestillingssystem med webbestilling, egen bestiller-app og bekreftelse på
SMS uavhengig av bestillingsmåte.
• Muligheter til å alternere mellom spesialbil og liten
bil.

• Innhenting av referanser fra brukerorganisasjoner.
• Bedre sikring av personopplysninger.
• Flåtestyring av kjøretøyer.
Med unntak av punktet om referanser ble alt dette
tatt med videre i anbudet.
Statlige arbeids- og utdanningsreiser
Fra 1.9.2014 skulle staten overta ansvaret for arbeids- og utdanningsreiser (AU-reiser). I og med at
reglene for hvem som kunne delta i denne ordningen
var svært snevre var vår bekymring i utgangspunktet
stor. Heldigvis vedtok bystyret høsten 2013 å dekke
opp for de som ikke fikk delta i den nasjonale ordningen. NHF Oslo har likevel jobbet hardt for å sikre
oss at den statlige ordningen ble så god som mulig.
Sammen med SAFO sentralt har vi deltatt i møte med
departementet, vi har spilt inn vårt syn til NHF sentralt og vi skrev sammen med SAFO Oslo og HBF Oslo
et høringssvar på høringen om statlige AU-reiser. Der
påpekte vi at den statlige AU-reiseordningen ville
fått negative konsekvenser for arbeidsdeltagelsen
blant funksjonshemmede i Oslo, om ikke Oslo bystyre
hadde tatt ansvar for å videreføre ordningen for de
mange som ekskluderes fra den statlige ordningen
(mennesker på varig tilrettelagt arbeid, mennesker
som har fått tilskudd til HC-bil, mennesker på uføretrygd og mennesker med grunnstønad til transport).

Oslo Funker: Abdullah Alsabeegh (a) og Phuoc Tan Le (LFPS Oslo).
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Vi ba også om at disse gruppene måtte inkluderes i
den permanente statlige ordningen. Likeledes var vi
kritiske til Stortingets beslutning om å legge egenandelen på ti prosent mer enn kollektivtakst, uten å ha
egenandelstak.
Etter innføringen har det vist seg at NAV sine AUreiser har fungert meget bra. Våre medlemmer med
HC-bil har likevel fått AU-reiser. Egenandelene har
vært tilpasset hva månedskort ville kostet for de
som reiser ofte. Egenandelen har også tatt hensyn til
hvem som ellers ville fått honnørrabatt.
En konsekvens av dette er at vi nå ser at de som jobber daglig og har en god inntekt betaler 8 kroner pr
reise, mens de som er på varig tilrettelagt arbeid, og
forblir i Oslos kommunale AU-reiseordning fortsatt
betaler en egenandel som gjør at de kan måtte jobbe
tre til fire timer for å tjene inn reisen til og fra jobb.
Dette paradokset har vi tatt opp med komiteene i
forbindelse med budsjettet for 2015.
TT-forskriften
I lang tid har det vært planlagt en revidering av TTforskriften. Utkastet ble lagt frem i august og allerede få dager senere hadde brukerorganisasjonene
etablert et felles svar som ble lagt ved i høringsrunden. Vi ba bl.a. om:
• At samkjøring skal være underordnet fremkommelighet.
• At barn under seks år også kan få TT til vanlig barnehage, aktiviteter med BPA og støttekontakt.
• At reiser over bygrensen utvides til Oppegård, Bærum, Nittedal, Lørenskog, Nesodden og Skedsmo,
og kan foretas for en tredjedel av reisene uten at
man må søke på forhånd.
• At TT-kortet kan gis for ti år.
• At det ikke skilles på rullestolbrukere som må ha
spesialbil og de som klarer seg med lav bil.
• At det ikke skal bli kvartalsvis tildeling av reiser.
• At ”gående” over 67 år skal ha like mange reiser
som andre over 67 innen 2019.
• At faste reiser må kunne brukes også til dagsentre
som drives av andre enn kommunen.
• Samkjøring skal ikke medføre mer enn 20 min ekstra i bil og reisetidspunkt skal ikke avvike mer enn
fem min fra bestilt tid.
• Innføring av reisegaranti etter 30 minutters venting.
• Barn som reiser med TT fra aktivitetsskole skal
kunne ta med seg en til to venner i bilen.
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I oktober sendte NHF Oslo, SAFO Oslo, HBF Oslo og
NFU Oslo et felles høringssvar der vi sto fast på det
alle organisasjonen var blitt enige om. I tillegg påpekte vi det urimelige i at de som har faste reiser i
Oslo kommune nå betaler betydelig mer enn de som
får det fra NAV, innsparingsmulighetene i lettere
alternering mellom stor og liten bil, og ikke minst innsparingsmulighetene i bedre koordinering mellom TT,
skolereiser og pasientreiser.

Arbeid
Arbeid har stått sentralt i vårt arbeid i 2014. Det er
beklagelig å observere at arbeidslivsstatstikken er
stabil over år i forhold til at sysselsettingsgraden for
mennesker med funksjonsnedsettelser fortsatt er
lav. Vår strategi har vært å vise hvordan ulike virkemidler vil fremme deltakelsen til mennesker med
funksjonsnedsettelser i arbeidslivet. BPA, funksjonsassistanse, tilrettelegging av arbeidsplass og tilgjengelig transport er eksempler på forutsetninger for
arbeidsdeltakelse.
NHF Oslo 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. Oslo kommune legger opp til en videreføring
av ordningen med traineeplasser og det er positivt,
men som vi peker på, ikke tilstrekkelig. NHF Oslo vil
fortsette å følge opp kommunens arbeid på området,
og jobbe for at Oslo kommune også følger regjeringens strategi. NHF Oslo har også tatt et første skritt
i retning av å etablere kontakt med arbeidslivets parter i Oslo, NHO, Virke og LO, med ønske om et samarbeid for å øke sysselsettingen for våre medlemmer
som ikke er i jobb, men som ønsker å komme inn i
arbeidslivet. NHF Oslo har vist et betydelig engasjement i forhold til myndighetenes forslag om endringer i arbeidsmiljøloven og særlig da forslaget om
midlertidige ansettelser. Magnhild Sørbotten, leder i
NHF Oslo holdt appell på Youngstorget 23. september, på en markering mot endringene i arbeidsmiljøloven. Appellen fikk svært god mottakelse blant de
2500 oppmøtte. En kronikkversjon av appellen er
senere trykket i Klassekampen. Arbeid har vært tema
i flere nummer av Quarten. NHF Oslo legger stor vekt
på å legge forskning, faglige begrunnelser og statistikk til grunn for våre innspill og synspunkter.
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Skole og utdanning
Lik rett til utdanning herunder retten til å gå på sin
nærskole er en viktig sak for NHF Oslo. Vi har løftet
fram dette området i flere sammenhenger. I forbindelse med Oslo budsjettet, i forbindelse med behandling av Skolebehovsplanen for 2014 – 2024,
samt Ressursfordeling til grunnskolen. NHF Oslo har
i denne sammenheng vært i møte med underutvalg
under Kultur- og utdanningskomiteen, hvor også HBF
Oslo var med. Og vi har kontakt med ulike politikere,
samt hatt eget møte med SVs Marianne Borgen.
NHF Oslo gjennomførte i 2013 en nasjonal kartlegging av hvordan kommuner organiserer opplæring
for elever med funksjonsnedsettelser i grunnskolen.
Kartleggingen ble 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. Blant annet på denne bakgrunnen ble Oslo skolen tema for Osloforum våren 2014.
Faglig innledning ved NOVA forsker Jon Erik Finnvold, som la fram funn fra rapporten «Langt igjen».
-Panel som besto av Hege Tegler fra NHF’s sentralstyre, LDO, Utdanningsforbundet, representanter
fra Høyre, SV, samt hovedverneombud i Osloskolen.
Møtet ble ledet av Karl Håkon Sævold. Quarten oppsummerte med at det ble en intens debatt, og en lokal
avis tok også inn en sak om debatten.
NHF Oslos interessepolitiske rådgiver sitter i Statped Sør-Øst sitt brukerråd som SAFO representant.
Dette er en arena som er sentral i forhold til viktige
saksområder for skole og utdanning.
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 regionale Statpedene.
NHF Oslo har deltatt på ulike faglige og interessepolitiske møter på skole-utdanningsområdet, -presentasjon av forskningsrapporter NOVA, Bufdir, i FFO og
hos Redd Barna.

Regionleder satt inntil sommeren som vararepresentant i Utdanningsdirektoratets råd for likeverdig
utdanning. Der var hun pådriver og arkitekten bak et
forslag om å be Utdanningsdirektoratet jobbe aktivt
for tidsfrister på universell utforming av skolebygg.

Levekår
Økonomiske levekår var et av temaene på NHF Oslo
sin vårkonferanse i april 2013. Engasjementet der
viste hvor viktig dette spørsmålet er for funksjonshemmede. Her innledet forbundsleder Arne Lein, to
forskere fra Statistisk sentralbyrå, og politikere fra
sju partier deltok i debatt. Denne konferansen viste
med all tydelighet manglende forståelse og kunnskap
om funksjonshemmedes levekår både hos forskere
og politikere.
På NHFs landsmøte i 2013 ble økonomiske levekår
tatt inn i NHFs sentrale rammeplan, noe NHF Oslo
arbeidet aktivt for.
Levekår var også en viktig sak i forbindelse med
budsjettbehandlingene i 2013 og 2014. Når bydelene
opplever kutt på 170 millioner kroner i sine rammetildelinger, og disse kuttene kommer på toppen av
tidligere års kutt, får dette konsekvenser for tjenester og tilbud til byens borgere. Funksjonshemmede er
en utsatt gruppe i denne sammenhengen. Endringer i
skattereglene, muligheten for fradrag for store sykdomsutgifter, slår også negativt ut for mange funksjonshemmede.
Funklev
På denne bakgrunnen lanserte Landsforeningen for
Polioskadde (LFPS) ideen om et prosjekt hvor en vil
kartlegge økonomiske levekår for funksjonshemmede. Prosjektet har en arbeidsgruppe som har tre
medlemmer fra LFPS, tre fra NHF, hvorav to fra administrasjonen. Arbeidet med planlegging av prosjektet
startet i 2013, og prosjektet sluttføres i 2015.

Hjelpemiddelområdet
Lilli-Ann Stensdal representerte NHF Oslo i brukerutvalget for Hjelpemiddelsentralen Oslo og Akershus,
og Inger Lise Kristiansen vara. Etter møtet i april tok
Kristiansen over, og Søren Kjendlie kom inn som vara.
Regionkontoret har gått aktivt ut og bedt om innspill
fra medlemmer om hvordan de opplever hjelpemiddelsentralen, og videreformidlet disse innspillene til
våre representanter. Dette samarbeidet har fungert
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godt. Det er etablert faste formøter før hvert møte
i brukerrådet. Her møter også Geir Eriksen og Jan
Thorstensen fra Akershus. 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.
Viktige saker som har vært oppe i 2014 er brukerpass; ordningen fungerer dårlig i Oslo og det arbeides
for at ordningen skal bidra til en bedre og mer effektiv formidling. Det skal settes ned en gruppe som skal
se på dette. Vi vil delta her.
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. 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. NHF sentralt
startet i 2014 en kartlegging av hjelpemiddelformidlingen nasjonalt rettet mot våre medlemmer og
brukerrepresentanter. Det ble sendt ut spørreskjema
til alle regioner. NHF Oslo har bidratt til å få inn svar
fra Oslo. Rapporten vil presenteres i 2015.
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Kampen for aktivitets- og fritidshjelpemidler (26-årsregelen) har vært en egen viktig sak og satsingsområde i 2013 og i 2014. Kampen har dreid seg om å fjerne
den øvre aldersgrensen for slike hjelpemidler. Saken
er av nasjonal karakter og NHF sentralt har sammen
med andre funksjonshemmedes organisasjoner drevet saken mot sentrale myndigheter. 1. juli 2014 ble
det så åpnet for at også personer over 26 år kunne få
fritidshjelpemidler eller aktivitetshjelpemidler som
det nå heter. Ordningen er etter NHFs mening ikke
god nok, men må likevel karakteriseres som en seier.
Ordningen er rammefinansiert, du må betale en egenandel på ti prosent av kjøpesummen på hjelpemidlet,
men med et tak på 4000 kroner. NHF Oslo vil følge
opp ordningen i forhold til hvordan den fungerer.
Hjelpemiddelmessa Øst 2014
Den 15.-16. oktober arrangerte NHF Oslo
sammen med NHF Øst Hjelpemiddelmessa Øst
2014 i Ekeberghallen i Oslo. Med over 2.100
besøkende og ikke mindre enn 56 ulike utstillere/
aktiviteter ble messen en stor suksess. Nytt denne
gang var blant annet ortopedi, Oslo kommunes
hjelpemiddelteknisk avdeling hadde stand, og det
var økt fokus på BPA-leverandører. Dette i tillegg
til hjelpemiddelleverandører for øvrig, NAV, Norske
Servicehunder, handikapidretten og selvsagt NHFs
egen stand.
Nytt var også langåpent første dag. Samlet ble det
en del nye besøkende, ikke minst funksjonshemmede
i arbeid eller under utdanning. Messen hadde noe lavere besøk på kveld enn på dagstid, men det ble desto
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mer tid for utstillerne til å gå i dybden på sine tilbud
og treffe nye besøkende.
Seminarene «BPA» og «Velferdsteknologi» fikk full
oppslutning og økte den samlede verdien av årets
messe. Messen er en lavkostmesse og ikke minst takket være stor egeninnsats ble det en hyggelig uttelling også økonomisk for NHF Oslo og NHF Øst. (Her
vises til regnskapet).
DTL og CRPD
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven trådte
i kraft 1. januar 2009. 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.
FN-konvensjonen var et av hovedtemaene på vårkonferansen i 2014, der sentralstyremedlem i NHF Tove
Linnea Brandvik holdt innlegg om konvensjonen, og

hvordan den kan brukes på internasjonalt, nasjonalt
og ikke minst lokalt plan. Det ble også en workshop
der gruppene brukte konvensjonen som argument i
ulike scenarier. 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.

Brukerstyrt Personlig Assistanse
(BPA)
BPA har vært et aktuelt tema i 2014. NHF Oslo har
bidratt i forhold til arbeidet med rettighetsfesting
av BPA, men også i forhold til hvordan Oslo kommune
praktiserer ordningen. BPA ble behandlet i Stortinget i juni og NHF Oslo møtte mannsterkt opp under
stortingsdebatten. Resultatet ble at ny BPA ordning
ble rettighetsfestet fra 1. januar 2015. Om ikke ordningen ble en stor seier ble den et stort skritt i riktig
retning. Hvordan BPA ordningen vil fungere etter rettighetsfestingen står igjen å se. Vi har hele tiden fulgt
utviklingen og informert våre medlemmer om status i
forhold til sakens gang og gjeldende rettighet. I Oslo
kommune har praksis i bydelene variert fra bydel til
bydel. Enkelte bydeler har holdt igjen i forhold til å
innvilge flere i ordningen. Oslo kommune tydeliggjorde i 2014 at leverandører av BPA ikke lenger
skulle ha driftskonto som arbeidslederen disponerte.
Etter dette fikk regionen mange henvendelser og var
i kontakt med en rekke av våre medlemmer som har
BPA ordning. Vi sendte brev til byråden og denne har
pålagt utviklings- og kompetanseetaten å samarbeide videre med oss om dette. Det er avholdt et første
møte og vi skal levere oversikt over hvilke driftsutgifter BPA-brukere har.
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.

Tove Linnea Brandvik

Det blir stadig flere BPA leverandører. Det er derfor
viktig at det at man klarer å opprettholde et ryddig arbeidsliv på dette området. Regionkontorleder
innledet derfor under den første samlingen til fagforeningen for personlige assistenter i regi av Fagforbundet.
NHF Oslo - Årsmelding 2014
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Helse/rehabilitering
Tilbudet til helsetjenester og rehabilitering for våre
medlemmer er viktig og har nå kommet inn i vår rammeplan. Samhandlingsreformen innebærer fortsatt
særlige utfordringer. 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. Oslo kommune har etablert en egen
rehabilitering på Aker sykehus. Detter er positivt.
NHF Oslo ser de største utfordringene i bydelene.
I arbeidet med bydelsbudsjettene ser vi kutt i antall
sykehjemsplasser og i hjemmetjenestene. Lite tilfredsstillende ergoterapitjenester i enkelte bydeler
fører til problemer. Vi følger denne utviklingen nøye,
har god nytte av våre rådsrepresentanter i bydelene,
brukermedvirkere i de ulike helseforetakene, samt
innspill fra medlemmer og enkeltpersoner.

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
Årsmøte
På årsmøtet var ordfører Fabian Stang, en representant fra vårt revisjonsselskap og advokat Erling Rein
invitert. Bakgrunnen for sistnevntes tilstedeværelse
var Høyenhallsaken og de økonomiske konsekvenser
dette fikk for NHF Oslo. Årsmøtet stilte noen spørsmål som alle ble besvart. Blant annet redegjorde
regionkontorleder Sverre Bergenholdt for hele prosessen og de økonomiske forhold i denne forbindelse.
Årsmelding og regnskap for 2013 ble enstemmig
vedtatt. Det var ingen særskilte forslag til årsmøtet
og revidert rammeplan og budsjett fikk også sin tilslutning. Styrets medlemmer og varamedlemmer som
var på valg ble alle gjenvalgt.
Resolusjoner
Årsmøtet vedtok fire uttalelser/resolusjoner om viktige saker for NHF Oslo. Årets temaer var:
• Universelt utformet reisekjede
• Skoleskyss - og nødvendigheten av en fleksibel
løsning slik at barn ikke ekskluderes fra fellesskapet.
• BPA og driftskontopraksisen
• Norske Servicehunder og behovet for at disse blir
sidestilt med førerhunder uten mer unødvendig
utredning.
Retorikken og argumentene fra resolusjonene ble så
benyttet i saker som angikk disse temaene gjennom
2014.

HEDER - UTMERKELSER
Lokallagsprisen Ny Giv
På årsmøtet ble LARS Øst/Oslo 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 LARS Øst/Oslo prisen for 2014 var blant annet:
«Landsforeningen for Ryggmargsskadde Øst/Oslo
gjør et lokallagsarbeid som går langt utover det
som kan forventes av et lokallag i NHF. Laget tenker
nyskapende og kombinerer interessepolitikk med so-
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blant annet arbeidet med følgende interessepolitiske
saker: TT-ordningen i Oslo, handlingsplanen for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 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, herunder bademeldingen.

Sverre Bergenholdt og Laila Knutsen.

siale aktiviteter på en svært tilfredsstillende måte.
LARS Øst/Oslo holder et aktivitetsnivå det står stor
respekt av, og er med dette det første laget som
mottar prisen for annen gang.»
NHFs nål i sølv
Laila Knutsen (LFPS Oslo) fikk NHFs nål i sølv for sitt
mangeårige arbeid til beste for NHF Oslo. Laila har
vært både regionleder og medlem av regionstyret,
samt vært svært aktiv i LFPS Oslo. Hun er p.t.
nestleder for laget.
Dette er NHF Oslos høyeste utmerkelse til våre tillitsvalgte. NHF ved sentralstyret kan tildele våre tillitsvalgte NHFs nål i gull og seks 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.
NHF Oslo gratulerer årets prisvinnere!

MEDLEMSUTVIKLING
Norges Handikapforbund Oslo ser dessverre en nedgang i antall medlemmer. Antall hovedmedlemsskap
er per 31.12.2014 1279 medlemmer.

REGIONSTYRET
Regionstyret har hatt ni styremøter, to arbeidsutvalgsmøter, samt en styrekonferanse og behandlet
125 saker. Regionkontorleder har vært sekretær for
styret og fulgt opp styrets vedtak. Regionstyret har

Regionstyret har også ved flere anledninger vurdert
egen organisasjon, blant annet ansvar og arbeidsfordeling i spennet tillitsvalgte og administrasjon,
virksomhetsplan 2014/2015, arbeidsformer innad
i styret, Osloforum/Oslo Funker, 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 særskilt fulgt opp «NHF Oslo og
fremtiden» på dagsorden. En annen stor sak er dialogen rundt fremtidig bruk av vår eiendom/tomt Folke
Bernadottes vei 4 (heretter kalt FB4) (utskilles fra
nr. 2). Her er gjennomført dialog med alle involverte
parter, blant annet. beboere/styret i sameiet Folke
Bernadottes vei 2 (heretter kalt FB2). Overfor Oslo
kommune(Plan & Bygg) er innlevert forslag til regulering/byggesak. På høsten 2014 ble foretatt en
teknisk kontroll av alle våre leiligheter i FB2. Tre av
leilighetene ble utbedret i 2014. P.t. har NHF Oslo
forskuttert alle utgiftene og innledet dialog med
sameiet for eventuell refusjon.
Arbeidet med utgifts/inntektskontroll, kapitalavkastning, budsjettkontroll og andre saker innenfor
området egen økonomi er også fulgt opp i 2014.

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 diagnoserettede tilbud gjennom sitt landsforeningslag.
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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
Oslos medlemsmasse. LFPS Oslo er det desidert
største lokallaget i Oslo.
Lokallagenes økonomi
Lokallagenes økonomi varierer sterkt. Enkelte lokallag har en tilfredsstillende økonomi, mens andre
sliter med å få endene til å møtes.

også at lokallag med sterkere økonomi tar solidaritetsansvar og bidrar til fellesskapet.
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.

NHF Talentutviklingsprogram (TUP)
NHF opprettet for noen år tilbake et talentutviklingsprogram. I 2014 startet programmet sin tredje runde.
Programmet går over to år med to helgesamlinger i
året, til sammen fire samlinger. Deltakerne skal arbeide aktivt i periodene mellom samlingene. Målsettingen er å styrke deltakerne i påvirkningsarbeid. De
velger selv områder eller tema de vil arbeide med.
NHF Oslo har i denne omgangen tre (av tilsammen
elleve deltakere). Deltakerne følges opp og involveres i aktuelle aktiviteter i regionen. NHF Oslo har gitt
tilskudd til talentutviklingsprogrammet fra barne- og
ungdomsstiftelsen.

Rådet for funksjonshemmede i Oslo
Landsforeningslagene fikk i 2014 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. Vi ser

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 rå-

Anders Finslo fra Plan Norge foreleser under årets ledersamling.
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dets 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.

SAMLINGER OG KURS
NHF Oslo organiserte i 2014 samlinger og kurs for
medlemmer og tillitsvalgte. Både interessepolitiske
og organisatoriske problemstillinger ble tatt opp,
med bedre oppmøte enn på lenge.
Ledersamlingen
Fra 10. til 12. oktober ble NHF Oslos ledersamling
for lokallagsledere, brukerrepresentanter, styret
og administrasjon avholdt. Mange lokallag, flere
råds/brukerrepresentanter var representert og
samlingen favnet store deler av regionleddet..
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. Årets hovedtema var: «Bli med på å
stake ut kursen videre for en slagkraftig region!»
Nytt av året var at vi inviterte eksterne innledere til
å lose samlingen gjennom en spennende temabolk
om retorikk, positiv argumentasjon og imagebygging.
Anders Finslo, kommunikasjonsrådgiver i Plan
Norge holdt foredrag om hvordan man best skal
formidle organisasjonens verdier. Jon Reidar Øyan,
rådgiver på stortinget (Ap) innledet om hvordan
man skal lykkes i påvirkningsarbeidet, samt holdt en
kortversjon av en «lobbyskole». Det ble i tillegg tid til
teambuildingsaktiviteter, en status på arbeidet med
Oslo-budsjettet, «Lagenes time», samt drøfting av
landsmøtesaker og en intern bolk om hvordan NHF
Oslo kan stå sterkere sammen.

Førsteamanuensis Erling Dokk Holm var innleder på Oslo
Funker.

Osloforum/Oslo Funker
Osloforum er blitt til Oslo Funker. Debattmøtet er
fremdeles et medlemstilbud, men har også blitt
til et åpent debattmøte der vi søker å sette våre
interessepolitiske saker på dagsorden. I tillegg
søkte man i 2014 mer samarbeid og støtte hos våre
alliansepartnere, enn hva tilfellet har vært i tidligere
år. For å markere endringene møtet har gått igjennom
de siste årene, valgte man i 2014 å rebrande møtet,
og gi det nytt navn.
De to møtene i 2014 tok for seg «Skole og utdanning» og «Universelt utformet kollektivtrafikk».
Les mer om selve møtene under deres respektive
interessepolitiske avsnitt.
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Grunnlovsjubileet
I anledning grunnlovsjubileet 1814-2014 inviterte
NHF Oslo til en historisk aften, «Funksjonshemmede
i historien», på nylig rehabiliterte Oslo Museum
avdeling Frogner hovedgård. Dette arrangementet
ble en del av den offisielle grunnlovskalenderen.
Museet lyktes i 2014 å gjøre de gamle, historiske
museumslokalene tilgjengelige også for mennesker
med nedsatt funksjonsevne. Regionkontorleder
Sverre Bergenholdt tok for seg funksjonshemmedes
historie fra 1814-2014, og etter foredraget fikk de
mange fremmøtte utforske museet.
Sosiale medier kurs
NHF Oslo arrangerte et to-kvelds kurs i sosiale medier. Dette for å gjøre våre medlemmer i stand til å
bruke dagens verktøy for kommunikasjon. Kurset var
fullbooket og deltagerne har etter kurset tatt i bruk
flere nye sosiale medier.

Samarbeid og allianser
NHF Oslo legger stor vekt på å bygge allianser og
legge opp til samarbeid med ulike organisasjoner og
interessegrupper. Særlig har vi et godt samarbeid
med andre organisasjoner innenfor vårt interessepolitiske felt. 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 til både kommunale
etater, offentlige kontorer som private er svært viktig for oss. Denne formen for samarbeid synes blant
annet gjennom vår deltakelse i råd, utvalg møter osv.
Blant annet bør nevnes den tjenesten vår tilgjengelighetsrådgiver bidrar med i forhold til utbyggere,
arkitekter osv.
Internt
Vi samarbeider tett mellom regionene, landsforeningene og NHFU på Østlandet i NHF. Dette gjelder
både på prosjektbasis, i forhold til medlemsblader og
andre aktiviteter som kursing og gjennomføring av
større arrangementer.
Eksternt samarbeid
Det er naturlig for oss å samarbeide med SAFO organisasjonene, Norsk forbund for utviklingshemmede
og Foreningen Norges døvblinde, men vi har også hatt
et svært nært samarbeid med Rådet for funksjonshemmede, Blindeforbundet, FFO og Unge Funksjonshemmede i Oslo. Vi samarbeider også tett med andre
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organisasjoner som Norges Idrettsforbund, Skeiv
Ungdom, Ridderuka og andre.
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 – Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner - består av NHF, Norsk forbund
for utviklingshemmede (NFU) og Foreningen Norges
døvblinde (FNDB))
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 Sør-Øst. NHF
Oslo har vært representert på SAFO SørØst sitt årsmøte og den årlige vårkonferansen. Årets høstkonferanse var i hovedsak rettet inn mot våre representanter i brukerutvalgene ved sykehus. I 2014 har SAFO
SørØst foruten å ta ansvar for løpende oppgaver i tett
dialog med SAFO sentralt arbeidet mot egen avvikling
i 2015. 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
blir fremlagt på SAFO sin konferanse i januar 2015.
SAFO Oslo
SAFO Oslo har delatt på uttalelser og høringsmøter i
løpet av året. Viktige saker har vært TT, Oslo kommunes handlingsplan for mennesker med nedsatt funksjonsevne, bolig, skole og universell utforming av by
og reisekjede.
NAV-hjelpemiddelsentralen
NAV-hjelpemiddelsentral er en viktig aktør og samarbeidspartner for NHF Oslo. Regionen sitter i NAVhjelpemiddelsentrals brukerutvalg. NHF Oslo har en
nødvendig dialog med Hjelpemiddelsentralen. Hjelpemiddelsentralen stilte med egen stand på Hjelpemiddelmessa Øst 2014. NHF Oslo får et redaksjonelt
bidrag til sitt medlemsblad Quarten fire ganger i året
fra NAV-Hjelpemiddelsentral ved Bente Kaldheim. Det
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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 og Akershus. Vi har
minimum to faste møter i året og har ellers en god
kontakt. Pasient- og brukerombudet er naturlig nok
en viktig allianse i forhold til rettigheter og tilgang til
tjenester i kommunen. I 2014 startet en dialog med
Pasient- og brukerombudet om et mulig prosjekt,
«Hånd i hanske» for å bedre tilgangen til ombudets
tjenester. Det er tanken at utvalgte likepersoner skal
informere om klageadgang og henvise til ombudet
der det er ønskelig. Arbeidet med prosjektet fortsetter i 2015.
En annen viktig samarbeidspart er Likestillingsombudet (LDO). Vi har nær kontakt med LDO, som blant
annet stilte på Osloforum om skole. Ombudet vil
være en svært viktig allianse og samarbeidspartner
framover.
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet er en aktuell samarbeidspartner i vårt arbeid med opplæring for elever og

studenter med funksjonsnedsettelser. Utdanningsdirektoratet sitter på viktig skolefaglig og juridisk
kompetanse som vi benytter oss av. NHF Oslo lanserte og videreformidlet i 2014 Rapporten; «Hvorfor
blir det sånn?», -om hvordan kommuner organiserer
opplæring for elever med funksjonsnedsettelser.
Rapporten ble finansiert av Utdanningsdirektoratet.
Rapporten ble formidlet på Osloforum våren 2014.
Stolthetsparaden
I midten av juni gikk Stolthetsparaden 2014 av
stabelen. Med ny rute for året, fra Stortinget, ned
Karl Johan og med påfølgende arrangement på Oslo S
var det svært mange som fikk med seg markeringen.
Vel 250 deltok i selve paraden, og mange
forbipasserende stoppet opp, både ved Stortinget
og på Oslo S. Paraden ble i år arrangert for syvende
gang, som en del av det større arrangementet
«Independent Living»-dagene. Årets parade hadde
BPA og Arbeid som hovedparoler. Særlig var det
fokus på likhet uavhengig av bosted. NHF Oslo har
hatt en noe mer tilbaketrukket rolle i arrangementet
enn tidligere år, men har hjulpet til med promotering
av arrangementet til egne medlemmer.

NHF Oslo - Årsmelding 2014

23

Sagene Samfunnshus
Når vi arrangerer møter og kurs er vi opptatt av at
lokalene tilfredsstiller enn viss tilgjengelighetsstandard. Dessverre er det ikke mange av Oslos
samfunnshus og utleielokaler som har tatt universell
utforming på alvor ennå. Vi har ett godt samarbeid
med Sagene samfunnshus som tilbyr utleielokaler av
tilgjengelig standard til en overkommelig pris for en
frivillig organisasjon.
HATPRAT
Stopp hatpratkampanjen er Europarådets No Hate
Speech kampanje i Norge. Norges Handikapforbund
har tilsluttet seg kampanjen sammen med 24 andre
organisasjoner som vil bidra til:
• Å skape økt bevissthet rundt hatprat på nett og de
skadevirkningene det har for demokrati og enkeltungdommer.
• Å fremme medie- og internettferdigheter.
• Å støtte unge personer til å stå opp for menneskerettigheter på og av nettet.
• Å senke toleransegrensen for hatprat på nett.
• Å mobilisere, trene og skape et nettverk av unge
nettaktivister som kan forsvare menneskerettigheter.
• Å kartlegge hatprat på nett og utvikle verktøy for
å bekjempe det.
• Å støtte og vise solidaritet til personer som rammes av og målgrupper for hatprat på nett.
• Å drive påvirkningsarbeid for utviklingen av og
konsensus om Europeisk og norsk politikk for å
bekjempe hatprat.
• Å styrke ungdomsdeltakelse og skape et inkluderende nettsamfunn.
Det er Norges Handikapforbund Oslo som er bindeleddet til kampanjen og som deltar aktivt i arbeidet
og har sammen arrangert markering i forbindelse
med FN dagen for mennesker med nedsatt funksjonshemmede 3. desember. Man har også samarbeidet om
en rundbordskonferanse som ble arrangert 2. desember med fokus på funksjonshemmede og hatprat.
Internasjonal interaksjon
Regionskontoret har vært på studietur i København
for å besøke vår søsterorganisasjon i København.
Målet med turen var å se på hovedstadsproblematikk, samt resultater av kommunereformen. Det ble
tid til besøk hos det som kan sammenlignes med Nav
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i København. Der fikk vi innlegg om hjelpemidler, bil
og resultater av kommunereformen. Det ble også tid
til å besøke utdanningsetaten i København og deres
arbeid i forhold til tilrettelagt undervisning.
Ingen Hindring
NHF Oslo inngikk i 2013 en samarbeidsavtale med
ungdomsbedriften Ingen Hindring som setter fokus
på gode holdninger i ung alder. Samarbeidet gikk 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.
Ingen Hindring ble tildelt prisen for årets sosiale
entreprenør-ungdomsbedrift av Innovasjon Norge.
Uloba
NHF Oslo har også i 2014 samarbeidet med Uloba
om en festivalveileder for arrangører. NHF Oslo har
levert anbefalte kravspesifikasjoner/forslag til utforming av festivalers kjerneområder til Uloba, som skal
ta arbeidet videre i 2015.
NHF Oslo har hatt kontakt med Uloba i forbindelse
med tildeling av BPA i Oslo kommune og i forbindelse
med aktuell sak om bortfall av driftskonto disponert
av arbeidsleder.
AOF
AOF (Arbeidernes opplysningsforbund) er en samarbeidspartner i forhold til opplæring og kursing av
medlemmer og tillitsvalgte. NHF Oslo har et formalisert samarbeid med AOF Oslo og Akershus, som er
den avdeling i AOF NHF Oslo ligger under. AOF Oslo
og Akershus er en ny avdeling i AOF og har hatt visse
innkjøringsproblemer. Vi har i 2014 hatt nødvendig
kontakt med AOF avdelingen som har ivaretatt et
minimum av bistand og vi har mottatt tilskudd til rapporterte kurs. Vi har forhåpninger om et tilfredsstillende samarbeid framover.
Norske Servicehunder
I 2013 ble NHF utfordret av Norske Servicehunders
forening om å bistå i deres arbeid for tildeling av servicehunder og en fremtidig rettighetsfesting av slik
tildeling på lik linje med førerhundordningen. Pt. er
det Norges Blindeforbunds førerhundskole (Veiviseren) som står for tildelingen.
NHF sendte utfordringen videre til NHF Oslo som takket JA og innledet dialog med foreningen, samt rettet
en formell henvendelse sammen med foreningen til
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Idretten
Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) og Ridderrennets venner sammen med idretten er også en viktig
samarbeidspartner for NHF Oslo.

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 for å møte
dette behovet.
Salamatu ”Sally” Kamara fra ”Ingen Hindring”.

Arbeids- og sosialdepartementet. Dette medførte til
at NHF Oslo av departementet fikk en «brobyggerrolle» mellom Veiviseren/NBF og foreningen. NHF Oslo
har i 2014 blant annet iverksatt;
• Kontaktskapende dialog mellom de ulike aktører, få
foreningen frem i førersetet.
• Krevd og fått gjennomført forbedrede prosedyrer/
godkjenning for levering av hund.
• Fulgt opp NAV-prosjektet om kommunal deltakelse
inn mot servicehundordningen.
• Bedt om lovfesting av tildeling av servicehund. Er
midlertidig avslått i påvente av rapport fra NAVprosjektet.
• Vært bindeledd mellom Veiviseren og foreningen i
ulike sammenhenger.
P.t. er det Sverre Bergenholdt (tidligere regionkontorleder) som følger opp tiltaket.
Brukerhåndbok
NHF Oslo er sammen med NHFs fem regioner innen
Helse SørØst området tildelt prosjektmidler fra
HSØ. Utgangspunktet for prosjektet er å synliggjøre
organisasjonenes eget ansvar for egen deltakelse og
rolle. Ikke minst sikre mangfoldet – de ulike organisasjoners egenart og filosofi. I denne sammenheng er i
felleskap utviklet et eget «brukermedvirkningshefte»
som nå blir testet ut i forbindelse med nomineringsprosessen til kommunale råd i 2015. Heftet blir ikke
minst et fint supplement til MBO-opplæringen innen
SAFO SørØst.

Internkommunikasjon
I 2014 har internkommunikasjon primært foregått via
epost. Det ble sendt ut et nyhetsbrev gjennom det nye
programmet NHF sentralt har anskaffet, og dette vil
vi jobbe videre med i 2015. Organisasjonskonsulent
og kommunikasjonsrådgiver var på internkurs hos
NHF Innlandet for å få en innføring i bruk av nyhetsbrevet. 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
Det har vært noe redusert oppdatering av nettsiden
i 2014, særlig i annen halvdel av året. Dette skyldes
at NHF går over til helt nye nettsider fra starten av
2015. Kommunikasjonsrådgiver Ida C. Freng har sittet
i arbeidsgruppa for nye nettsider, og vil ha en særlig rolle i opplæringen av andre regioner når de ulike,
lokale regionsidene skal opprettes. NHF har besluttet
at nettsidene skal være mer statiske enn tidligere,
man flytter den tradisjonelle nyhetsoppdateringen fra
nettsidene til Facebook. Som i 2014 har hovedfokuset vært informasjon av mer generell og varig karakter enn nyhetssaker, da disse heller er blitt publisert
på vår facebook-side. Nettsidene skal være et sted
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for informasjon om organisasjonens sammensetning,
prinsipper og fokusområder.
Tradisjonelle medier
Regionkontoret arbeidet i 2014 opp mot både lokal
og nasjonal presse. Av konkrete oppslag kan nevnes:
• Kronikken som ble basert på regionleder Magnhild Sørbottens appell under markeringen mot de
foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven under
en demonstrasjon på Youngstorvet i september.
Denne kom på trykk, med førstesidehenvisning i
Klassekampen.
• Redaksjonell artikkel i Aftenposten i mars 2014,
der Silje Johanne Husum fra NHFU Oslo figurerte
som case i en artikkel om funksjonshemmede i arbeidslivet.
• Signe Bøvolden (NHFU Oslo) fikk sitt leserbrev om
behovet for universelt utformet kollektivtrafikk
som hovedoppslag på Aftenspostens Si;D sider i
forbindelse med Oslo Funker høsten 2014.
• I forbindelse med samme møte ble regionkontorleder Jørgen Foss og Hilde Sofie Nilsson (NHFU
Oslo/AMC) intervjuet på Østlandssendingen om
samme tema.
• Nilsson var også hovedkilde i en NRK-nettsak om
utilgjengelig kollektivtrafikk, og Magnhild Sørbotten ble kontaktet som representant for NHF Oslos
syn i saken.
• Regionleder Magnhild Sørbotten ble intervjuet av
Østlandssendingen i forbindelse med høringskonferansen på bademeldingen.
Quarten
NHF Oslos medlemsblad Christiania Quarten er
hovedkanalen for informasjon til alle medlemmer,
og kom i sin 31. årgang ut fire ganger. Hovedmålet
med Quarten er å vise det interessepolitiske arbeidet NHF Oslo gjør, i tillegg til å informere om viktige
Oslo-saker som berører våre medlemmer. Vi har de
senere årene gått bort fra tradisjonelle referatsaker,
og lager heller levende reportasjer fra viktige møter,
lanseringer og konferanser. Hvis vi ser på de fire forsidene i 2013, ser vi at Quarten dekker varierte områder, med interessepolitikk som det klart viktigste.
Ultimo 2014 ble det igangsatt et arbeid med å modernisere og oppdatere layouten på medlemsbladet.
Dette arbeidet vil først bli synlig i første nummer i
2015, og viderefører tanken om mer magasinpreg og
store bilder, som har vært rådende i en tid allerede.
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Redaktøren i Quarten samarbeider tett med redaktørene i de andre regionbladene i forbundet, og det
forekommer utstrakt deling av aktuelt stoff, både for
å gi bladene et helhetlig uttrykk, men også for å dele
og spare ressursene som kreves for å lage bladene.
I 2014 ble det dessuten gjort en innsats for å sørge
for flere annonser og en bedre økonomi for bladet,
gjennom egensalg av annonser, samt at man nå stiller større krav til annonsebyrået som har ansvaret
for majoriteten av annonsesalget. Vi så allerede mot
slutten av 2014 gode resultater, med flere sider annonser enn i vårhalvåret.
Facebook
Facebook-sider hjelper bedrifter, organisasjoner og
merkevarer med å dele hendelsene deres og komme
i kontakt med folk. Ved utgangen av 2014 hadde vi i
om lag 550 som følger oss her, en økning på 254 fra
året før. Noe av veksten har kommet gjennom annonser, men en stor del av den er naturlig tilvekst.
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. Facebooksiden vår er en kanal der
vi søker å nå både medlemmer, alliansepartnere og
potensielle nye medlemmer, men også politikere, byråkrater og alle andre som har interesse av våre saker
og problemstillinger. 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/OsloFunker. Det ble i 2014
holdt et fullbooket og svært godt mottatt Facebookkurs for medlemmer og tillitsvalgte, og flere har nå
laget egne sider for lokallagene i regionen.
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
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@JorgenNHFOslo. Regionen har foreløpig ingen egen
Twitter-konto.
Pressemeldinger/informasjonsmateriell
Det er ved flere anledninger laget pressemeldinger som er spredd til lokal og nasjonal presse. Det
er imidlertid en utfordring å nå ut gjennom slike, da
mediene opplever pressemeldinger som svært lite
«eksklusive».

Profundo
Kommunikasjonsrådgiveren har i 2014 deltatt i en
gruppe fra sentralstyret og sentraladministrasjonen,
der man har sett nærmere på hvordan man kan bygge
opp kampanjer. Formålet med dette har både vært
omdømmebygging, markedsføring og innsamling.
Det ble holdt to samlinger i forbindelse med arbeidet
i 2014, der blant andre Alan Clayton fra Profundo
holdt innlegg/ledet arbeidet. Arbeidet fortsetter i
2015.

ADMINISTRASJON
Personalliste
Navn

Omfang

Stillingstype

Periode

Sverre Bergenholdt
Jørgen Foss
Jørgen Foss
Sverre Bergenholdt
Ann Tove Giil
Ida C. Freng
Birger Nymo

1/1 stilling
1/1 stilling
1/1 stilling
1/1 stilling
1/2 stilling
1/1 stilling
1/1 stilling

Regionkontorleder
Regionkontorleder
Regionkontornestleder
Spesialrådgiver
Kontorsekretær
Kommunikasjonsrådgiver
Tilgjengelighetsrådgiver

01.01. - 31.10.
01.11. - 31.12.
01.01. - 01.11.
01.11. - 31.12.
01.01. - 31.12.
01.01. - 31.12.
01.01. - 31.12.

Rune Geir Huvenes

1/1 stilling

Interessepolitisk rådgiver

01.01. - 31.12.

NHF Oslo sysselsatte ved årets utgang seks 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.
NHF Oslo har ikke hatt noen i stillingstittelen organisasjonskonsulent. Dette arbeidet har i stor grad vært
utført av regionkontornestleder, som i tillegg har hatt
andre administrative oppgaver. I 2014 fikk kontoret
ny regionkontorleder og tidligere regionkontorleder
er engasjert som spesialrådgiver. Det er utlyst stilling
som organisasjonskonsulent fra 01.01.15.
Kontoret har et sterkt fokus på kompetanseheving og
flere av de ansatte har gjennomført ulike kurs. Administrasjonen gjennomfører ukentlige kontormøter
hvor også regionleder har deltatt.
Det har vært arbeidet aktivt og målrettet med å få til
et best mulig arbeidsmiljø og dette arbeidet er pågående.

I 2014 mottok kontoret rundt 300 skriftlige henvendelser. I tillegg kommer henvendelser via telefon og
e-post.
Det tilstrebes likestilling mellom kjønnene når det
gjelder ansettelser, lønns- og arbeidsbetingelser
og ved sammensetning av styret og utvalg. Per
31.12.2014 er to av seks ansatte kvinner. Fire av ti
styremedlemmer/varamedlemmer er kvinner.
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.
Ved utlysning av ny organisasjonskonsulent sto følgende:
NHF er IA-bedrift og er opptatt av mangfold. NHF
ønsker et samfunn for alle, hvor ingen diskrimineres
på grunnlag av funksjonsevne, seksuell orientering,
genetisk arv, biologiske egenskaper, kultur, tro og
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overbevisning. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, legning,
religiøs overbevisning, funksjonshemming, nasjonal
eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om
du har behov for det. Ved ellers like kvalifikasjoner vil
personer med funksjonsnedsettelse bli prioritert.
Kontoret sysselsetter flere mennesker med nedsatt
funksjonsevne.
Det totale sykefraværet er på 7,41 prosent, hvorav
6,68 prosent var langtidsfravær og 0,73 prosent var
korttidsfravær. Det må presiseres at store utslag kan
forekomme ved et kontor med få ansatte. Intet av
fraværet er relatert til eget arbeidsmiljø.
NHF Oslo disponerer lokaler i andre etasje i Folke
Bernadottes vei 2 på Kringsjå. Kontorlokalene er på i
alt 300 kvm, og benyttes også en del av lokallagene.

MEDLEMSSERVICE
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 vært med å utbetale tilskudd til likemannsarbeid.
Regionene på Østlandet har gått sammen for å arbeide sammen for å kunne gi en bedre likemannstjeneste
for medlemmene.
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.
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Regionen har deltatt på likemannsamlinger arrangert
av NHF sentralt i året som har gått.

ØKONOMI
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. Vi har påbegynt en prosess for
å redusere utgifter, samt arbeide for å finne ekstern
finansiering for arbeidet vi gjør. I første rekke er det
viktig å få solgt tomten Folke Bernadottes vei 4 og
dermed frigjort den kapital som dette innebærer.
NHF Oslo driver ikke med forurensende virksomhet.

ÅRSRESULTAT
Årsresultatet for 2014 viser et underskudd på kr.
2.245.790,- inkludert en positiv avkastning på NHF
Oslos kapitalportefølje .
Driftsmessig viser regnskapet for 2014 at NHF Oslo
fortsatt har grunnlag for fremtidig drift og aktivitet.
Underskuddet føres til tidligere opparbeidet egenkapital, som per 31.12.2014 utgjør 27.439.772 kroner.
Solidaritetstilskudd NHF 2014
I 2014 bevilget NHF Oslo solidaritetstilskudd til NHF
med 400.000 kroner. Dette er et tilskudd som ikke
minst sikrer regionene og som bidrar til at NHF er en
mer helhetlig organisasjon.

KAPITALFORVALTNING
NHF Oslo har plassert et større beløp i fond som
blir forvaltet av DnB. Det er lagt etiske kriterier til
grunn og plasseringen er bokført til markedsverdi per
31.12.2014. Bokført gevinst er 1.557.752 kroner og
per 31.12.2014 viser NHF Oslo sin kapitalplassering
15.826.330 kroner

OFFENTLIGE TILSKUDD
Mottatte offentlige tilskudd utgjør en viktig del av
driftsgrunnlaget for NHF Oslo.
Oslo kommune
NHF Oslo mottok 500.000 kroner i grunnstøtte fra
Velferdsetaten i Oslo Kommune. Dette er dessverre
en reduksjon fra tidligere år. Tilskuddet brukes på en
rekke ulike tiltak, blant annet NHF Oslos tilgjengelig-
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hetsarbeid, ungdomsarbeid og utvikling av egen organisasjon og interessepolitisk arbeid for øvrig.
Fra Velferdsetaten fikk vi i 2002 et prosjekttilskudd
til likemannsprosjekt. Midlene er de siste år ikke benyttet, men NHF Oslo er i gang med en vitalisering av
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 30.961 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
2014 tildelt lokallagene som driftstilskudd.
Helse Sør-Øst
I 2014 mottok NHF Oslo 428.400 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 279.000 kroner til felles samhandlingsprosjekt,
herav er 215.063 kroner overført til 2015. Dette er
også midler som i stor grad er benyttet av NHF Oslo.
SAFO Sør-Øst
SAFO Sør-Øst tildeler drifts- og aktivitetsmidler til
SAFO regionene som ikke mottar tilskudd fra eget
fylke. For 2014 er NHF Oslo tildelt 30.000 kroner som
driftstilskudd/sekretariat for SAFO Oslo.
Likemannsmidler
NHF Oslo har for 2014 ikke mottatt likemannsmidler.
Dette skyldes endringer i tildelingen som gjør at lokallagene har gått midler direkte fra sentralt hold i NHF.

Folke Bernadottes vei 2 med 318.480 kroner. Leieinntekten fra Vaset er 91.150 kroner. Leieinntekten
på Vaset er stabil, men dekker ikke de faktiske kostnader. Likevel går Vaset med overskudd på kr 46.825
i 2014, som skyldes at man fikk 110.714 kroner mer i
forsikringsoppgjør enn man hadde avsatt i 2012.
Annonsesalg i Quarten og på nettsiden utgjør
138.838 kroner, hvorav Quarten utgjør 129.818
kroner og nettannonsene 9.020 kroner. Annonseinntektene i Quarten dekker ikke de faktiske kostnader
for bladet og nettannonseinntektene har vært synkende. Bladet har et underskudd på 125.364 kroner.
Slik subsidiering av Quarten kan dog forsvares ved
at bladet er en viktig informasjonskanal til alle våre
medlemmer og de vi ellers samarbeider med. NHF
Oslo har siden 1. november engasjert spesialrådgiver
til å se på annonseinntektene slik at disse kan økes i
2015.
I 2010 ble den siste av NHF Oslos kiosker avviklet. I
2014 er kun en av våre kiosker tilbake rent oppgjørsmessig. Det har vist seg vanskelig å få inn gjelden og
i 2014 er ikke mottatt noen form for oppgjør. NHF
Oslo har bedt om fortgang i saken. Pr. 31.12.2014
har NHF Oslo fortsatt til gode kr. 214.030, hvor kr.
100.000 er sikret i eget gjeldsbrev.

INNTEKTSBRINGENDE TILTAK
Et av NHF Oslos viktigste tiltak for inntektsbringende arbeid i 2013, var kalendersalg til våre medlemmer, en inntekt regionen dessverre mistet i 2014 med
omlegging av kalendersalget til et nasjonalt anliggende. Regionen mottok 230.473 kroner i Bingoinntekter. I tillegg kommer ulike andre inntekter som
momsrefusjon for 2013 på 301.794 kroner.

Bidrag og gaver

VO-midler
NHF Oslo er tilsluttet AOF som studieforbund og mottok 6.300 kroner til opplæring.

Regionen mottok en generøs gave fra et av våre lokallag, Handikappede barns foreldreforening Oslo, på
kr 50.000.

ANDRE DRIFTSINNTEKTER

LEGATER

Salgs- og leieinntekter
Salgs og leieinntekter utgjør 1.072.120 kroner. Leieinntektene på 933.282 kroner stammer fra utleie av
leiligheter med 523.652 kroner og for barnehagen i

Talentutviklingsprogrammet i NHF, som i 2014 har
hatt tre unge deltagere fra Oslo, mottok 75.000,- fra
NHF Oslos Barne- og ungdomsstiftelse.
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EIENDOMMER
Folke Bernadottes vei 2
NHF Oslo eier per 31.12.-2014 ni leiligheter, barnehagen, samt eget kontor i Folke Bernadottes vei 2 på
Kringsjå. Kontoret fungerer godt som arbeidsplass og
sekretariat for NHF Oslo. Regionstyret og andre deler av NHF Oslo sin organisasjon avholder sine møter
her. Som seksjonseier og medlem av sameiet har NHF
Oslo tett dialog med styret for sameiet og følger opp
våre forpliktelser, blant annet gjennom deltakelse på
årsmøtet.
I 2014 foretok NHF Oslo en teknisk gjennomgang av
våre leiligheter og en del feil og mangler ble dessverre avdekket. Gjennom dialog med sameiet søkes
avklart vårt eget ansvar og sameiets ansvar (i første
rekke utvendige skader). I 2014 er tre av leilighetene
utbedret/reparert. Dette er kostbart for NHF Oslo,
men helt nødvendige utbedringer.
NHF Oslo har fått en vannskade i våre kontorlokaler som kommer fra en leilighet i etasjen over. Her er
sameiet i gang med å ordne opp i dette. Foreløpig er
rommet stengt.
Folke Bernadottes vei 4
Prosessen inn mot Oslo kommune (Plan- og bygningsetat) løper videre. I 2014 er fremmet regionen et forslag om reguleringsplan. Nabovarsler er sendt ut og
sammen med byggherre og arkitekt er alle mottatte
spørsmål/innsigelser besvart. NHF Oslo har også i
2014 gjennomført åpent informasjonsmøte og dialog

med styret for sameiet Folke Bernadottes vei 2. Så
langt ser prosessen ut til å være i rute og NHF Oslo
forventer en endelig avklaring før sommeren 2015.
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, i slutten av juni, september
og desember Det er stort sett de samme som leier år
etter år, men vi hadde også noen leietakere som ikke
hadde leid hos oss før, blant annet to bofellesskap
som leide i slutten av juni.
NHF Oslo har det daglige ansvaret for Vaset og utleieaktiviteten. Sverre Bergenholdt var bindeledd mellom
styret og Vasetkomiteen fram til han gikk av som kontorleder i november. Jørgen Foss har fra da overtatt.
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 2014 vært oppe på Nordviste noen
ganger og ryddet og ordnet i hyttene. Birger Nymo har
blant annet ryddet uteområdet og i kjeller.
Gressklipper, dusjstol og parasoll er blant annet kjøpt.
Vaset fremstår som et meget hyggelig og fint feriested for våre medlemmer og leietakere for øvrig.

Hovedhuset og Annekset på Vaset.
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POLITISK LEDELSE OG REPRESENTASJON
REGIONSTYRE OG ARBEIDSUTVALG
Regionstyret har i 2014 hatt følgende
sammensetting:
Magnhild Sørbotten, regionleder
Thomas Eide, nestleder
Roger Walter Holland
Gudrun Jære Hoel
Karstein Kristensen
Oddvar Skogsletten
Geir Werner

NHF Oslos Barne- og ungdomsstiftelse
NHF Oslos AU er stiftelsens styre

NHF OG NHFs REGIONER
NHFs sentralstyre og arbeidsutvalg
Henrik Mæland, sentralstyremedlem
Prosjektgruppa for Talentutviklingsprogrammet
(TUP)
Rune G. Huvenes

Varamedlemmer:
Snefrid Bergum
Hans Jørn Næss
Elisabeth Wilhelmsen
Arbeidsutvalget har per 31.12.14 følgende
sammensetning:
Magnhild Sørbotten, leder
Thomas Eide, medlem
Roger Walter Holland, medlem
Oddvar Skogsletten, varamedlem
Valgkomiteen årsmøtet 2014
På årsmøtet 2014 ble følgende valgt som valgkomité
for årsmøtet 2015:
Phuoc Tan Le, leder
Reidar Sundby, medlem
Arild Engen, medlem
Ole Kr. Iversen, 1. varamedlem
Bjørn Hansen, 2. varamedlem

EGEN ORGANISASJON (NHF OSLO)
Vasetkomiteen
Karin Hveding, kontaktperson
Elsa Oterhals
Turid Monsen
Oddvar Skogsletten
Igor Ziemolozynski
Sverre Bergenholdt, sekretær
Likemannsutvalget
Jørgen Foss, koordinator og sekretær
Thomas Eide
Turid Monsen

Prosjektet «Er kulturen for alle?»
Jørgen Foss (koordinator)
Jan-Egil Asterud (NHFU Oslo/RS)

NHFs Talentutviklingsprosjekt (TUP)
Rune G. Huvenes, deltaker i prosjektgruppe
Deltakere fra NHF Oslo:
Elisabeth Wilhelmsen
Signe Bøvolden
Caroline Strømlid
Redaksjonsutvalget Handikapnytt
Lilli-Ann Stensdal
Hjelpemiddelmessen Øst 2014
Sverre Bergenholdt (leder styringsgruppa)
Oddvar Skogsletten (medlem styringsgruppa)
Ida C. Freng

KOMMUNALE OG ANDRE OFFENTLIGE
ORGANER
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 - Ørjan Grut, Aril Ringerike (vara)
Grorud - Jan Martinussen, Roy Nordahl (vara)
Grünerløkka - Roger Walter Holland (leder)
og Bente Bråthen
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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

Nasjonalt styre for Norsk Nettverk for Unges Helse
Jan Egil Aasterud, representant

Brukerråd, Bymiljøetaten
(tidligere Samferdselsetaten)
Birger Nymo, medlem
Oddvar Skogsletten, varamedlem

Utdanningsdirektoratets råd for likeverdig
utdanning (URLU) 2012/2014
Magnhild Sørbotten, varamedlem SAFO

Prosjektet «Karl Johansgt»
Birger Nymo, medlem

Brukerråd Statped Sør-Øst
Rune G. Huvenes, represntant SAFO

Prosjekt «Kulturbygg Bjørvika»
Birger Nymo, medlem

Ungdomsrådet ved Oslo Universitetssykehus
Jørgen Foss, representant SAFO

Handikapprosjektet
Birger Nymo, representant
Oddvar Skogsletten, vara

ANDRE ORGANISASJONER

Referansegruppa for TT-prosjektet Oslo kommune
2011-2014
Magnhild Sørbotten, representant
Rune Huvenes, vara

Bylivsundersøkelsen Oslo kommune
Birger Nymo (representant)
Rune G. Huvenes (representant)
Ida C. Freng (vararepresentant)
NAV Oslo brukerutvalg
Bjørn Hansen, representant SAFO Oslo
Turid Monsen, varamedlem SAFO Oslo
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Brukerutvalget ved Oslo Universitetssykehus
Lilli-Ann Stensdal, brukerrepresentant SAFO
Brukerrådet Sunnaas Sykehus
Thomas Eide, brukerrepresentant SAFO
Karstein Kristensen, brukerrepresentant SAFO

Prosjektet «Levende Oslo»
Birger Nymo, medlem
Ida C. Freng, medlem
Rune G. Huvenes, vara

Velferdsetatens brukerutvalg
Magnhild Sørbotten, representant
Jørgen Foss, vara

Brukerutvalg for NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og
Akershus
Lilli-Ann Stensdal, representant SAFO Oslo
t.o.m 1. april
Inger Lise Kristiansen, representant SAFO Oslo
f.o.m 1. april, vara før 1. april
Søren Kjendlie, varamedlem SAFO Oslo f.o.m 1. april

SAFO Sør-Øst
Sverre Bergenholdt, leder (representant fra NHF
Oslo)
SAFO Oslo
Magnhild Sørbotten, leder
Roger Walter Holland, medlem
Thomas Eide, varamedlem
Jørgen Foss, sekretær og koordinator
AOF Oslo
Jørgen Foss, NHF Oslo representant
Rune Geir Huvenes
Beitostølen Helsesportsenter
Sverre Bergenholdt, nestleder
Trygderetten
Sverre Bergenholdt, meddommer
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LOKALLAGENES DRIFT OG AKTIVITET
LFPS Oslo (polioskadde)
Leder per 31.12.14: Phuoc Tan Le
Antall medlemmer: 271
Aktivitet:
Laget har avholdt fire medlemsmøter i 2014. Laget
har hatt fokus på sosiale aktiviteter, og medlemsmøtene er svært populære blant medlemmene. Et
av medlemsmøtene hadde tema «Skatt og uførepensjon». Foredragsholder var Knut-Owe Karlsen. Laget
har hatt et godt samarbeid med Odd Fellow Logen.
Oslo Poliolag har en aktiv likemannstjeneste med
mange likemannsgrupper som har møter med faglig
tema og sosialt samvær. Laget deltar aktivt i NHF
Oslo sitt arbeid, og er representert både på interne
og eksterne møter/konferanser. Økonomien i laget er
god.
Handikaplaget Aktiv
Leder per 31.12.14: Ole Kr. Iversen
Antall medlemmer: 106
Aktivitet:
Laget har avholdt fem medlemsmøter i tillegg til
årsmøte i 2014. Utover dette har det vært arrangert
en vårtur til Kiel og høsttur til Storefjell. Vi har også
arr. sommerfest, rekeaften, og julebord . Møtene og
festene har vært svært godt besøkt og har en viktig sosial ramme. Ellers fortsetter planleggingen av
lagets 80-års jubileum i 2015. Laget dekker hele Oslo
og er NHF Oslos eldste lokallag.
LKB Oslo (kvinner med bekkenløsningsplager)
Leder per 31.12.14: Evelyn Baklund
Antall medlemmer: 88
Aktivitet:
Laget driver aktivt likemannsarbeid og arrangerte
likemannskurs/mestringshelg i samarbeide med LKB
Buskerud. Laget arrangerte også 8 bekkenyogakurs (vinter, vår og høst) og 1 vannyogakurs. 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, LKB Buskerud og Østfold. Laget har

representanter i diverse utvalg og deltar på aktuelle
samlinger/kurs i LKB og NHF Oslo.
NHFU Oslo
Leder per 31.12.14: Caroline Strømlid
Antall medlemmer: 29
Aktivitet: Laget har i 2014 jobbet både interessepolitisk og sosialt, der målet har vært å gjøre organisasjonen mer synlig, først og fremst i NHF Oslo,
men også i andre aktuelle sammenhenger. NHFU Oslo
har deltatt og vært synlige på Oslofunker arrangert
av NHF. Vi har i 2014 jobbet videre med prosjektet
”Kultur for Alle”, der vi har kartlagt tilgjengeligheten
på ulike festivaler i Oslo. I sommer besøkte vi Øyafestivalen. Vi har også samarbeidet og arrangert et
medlemsmøte med Stopp Hatprat-kampanjen. NHFU
Oslo har jobbet spesielt med å få kollektivtransporten i Oslo universelt utformet. Dette har blitt gjort
blant annet gjennom opprettelsen av en underskriftskampanje og et samarbeid med Natur og Ungdom.
I forbindelse med FNs internasjonale dag for Funksjonshemmede den 3. desember var NHFU Oslo representert på Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) sin fagkonferanse. I desember arrangerte
NHFU Oslo juleavslutning på Olivia på Aker Brygge.
NHFU Oslo var også godt representert på den nasjonale samlinga til NHFU i januar.
NHF Stovner
Leder per 31.12.14: Marit Johansen
Antall medlemmer: 45
Aktivitet: Laget har ikke vært i ordinær drift gjennom
2014. 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 2014. Laget har
likevel noen svært engasjerte representanter i rådet
for funksjonshemmede i bydelen.
NHF Sagene
Leder per 31.12.14: Roger W. Holland
Antall medlemmer totalt: 58
Antall styremøter: 3
Aktivitet: Vi har også i 2014 hatt tett samarbeid
med NHF Alna og NHF Ullern. Rekeaften på Solvik
Camping hadde vi sammen 9. juli 2014. I tillegg er
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lokallaget en aktiv medspiller i bydelen i forhold til
universell utforming. Laget jobber også aktivt opp
mot bydelens politikere, administrasjon og rådet for
funksjonshemmede.
LFN Oslo (nakkeskadde)
Leder per 31.12.14: Turid Monsen
Antall medlemmer: 73
Aktivitet: Laget driver et kontinuerlig likemannsarbeid, med faglige møter og seminarer. Videre har
laget hatt diverse sosiale aktiviteter for medlemmene gjennom året. Laget samarbeider godt med
LFN Akershus, og arrangerte et felles kurs i september. Laget har også vært ute i felten og jobbet med
rekruttering og informasjon om diagnosen.
LFS Oslo/Akershus (slagrammede)
Leder per 31.12.14: Odvar Jacobsen
Antall medlemmer i Oslo: 115
LFS OA har et godt samarbeid med Lærings- og
Mestringssenteret ved Bærum Sykehus HF. Dette
samarbeidet har først og fremst gått ut på å avholde
åpne temadager hvor forskjellige sider ved å ha fått
slag tas opp. Møtene er åpne for alle interesserte.
Temadagene er svært populære og det har stort sett
vært fulle hus med opptil 50 deltagere. Det har vært
arrangert i alt fire temamøter på Bærum Sykehus i
2014. Vi samarbeider også med A-hus rundt nevrologisk rehabilitering. Styrets medlemmer har i tillegg
deltatt i en rekke konferanser og som forelesere på
skoler og i helseinstitusjoner. Laget ligger ikke lenger
under NHF Oslo, men har mange medlemmer bosatt i
Oslo.
LARS Øst/Oslo (ryggmargsskadde)
Leder per 31.12.14: Marianne Graham Hjelmen
Antall medlemmer: 237
Antall styremøter: 6 styremøter og 1 heldagsmøte/
arbeidsmøte.
Aktiviteter: Årsmøte og medlemsmøte med tema
særfradrag ved høye utgifter til sykdom.
Medlemsmøte på Sunnaas i samarbeid med brukerkonsulentene. Vi hadde besøk av firmaet Enklere Liv
som viste frem produkter som var aktuelle for vår
gruppe. Weekendsamling/Østlandssamlingen som ble
holdt på Quality hotell Expo på Fornebu. Årets tema
som var reiser ble presentert av representant fra
Royal Caribbean om cruisereiser og representant fra
Afrika-reiser. Medlemstreff med omvisning i Eids-
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voll-bygningen. Weekendsamling/Spinalseminar som
ble holdt på Scandic hotell i Asker. Tema var Komplikasjoner etter ryggmargskade – benskjørhet, forebygging og behandling med Aclasta ved dr.med. Emil
Kostovski, Sunnaas Sykehus. Laget har i perioden
hatt et medlem i brukerutvalget på Sunnaas sh. Laget
har et godt samarbeid med NHF og NHF Oslo. Samarbeid med Sunnaas sh i forbindelse med oppstart
av treningspoliklinikk på Aker helsearena. Arbeidet
fortsetter i år. Trening starter opp 14. april 2015. Det
er arrangert likemannsarbeid gjennom samtalegrupper og annet. Laget har hatt et styremedlem som har
fungert som brukerkonsulent på Catosenteret ca. 1
gang pr. mnd. Etter alle våre aktiviteter har vi sosialt
samvær og en liten matbit. Her drives mye likemannsarbeid.
NHF Ullern
Leder per 31.12.14: Steinar Hammerstad
Antall medlemmer: 31
Aktivitet: Laget har hatt en betydelig oppgang i
medlemsaktivitet i 2014. 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 juridisk rådgiving har stått på dagsorden. 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 31.12.14: Geir Werner
Antall medlemmer: 30
Vi arrangerte medlemsmøte med overnatting og seminar i Sandefjord. Vi inviterte flere lag og det kom
en del. Ekstern foredragsholder var Advokat Svein
Drangeid, Interne: Oddvar Petersen, Jan Terje Biktjørn, Jan Erik Tandberg og Geir Werner holdt det hele
sammen. Som vanlig arrangerte vi en rekke kafetreff
for medlemmene. Vi fikk endelig klarsignal fra kommunen til å bygge et adventuregolf-anlegg, minigolf, i
Marienlystparken. Planlagt åpning av området er mai
2015. Vi håper denne aktiviteten kan bidra til at medlemmer kan komme seg litt ut og bli sosialisert på et
hyggelig sted som vi eier selv.
NHF Bjerke
Leder per 31.12.14: Morten Thune
Antall medlemmer 34
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Aktiviteter: Laget har som tidligere år, hatt vårtur til
Kiel, høsttur til Oset Høyfjellshotell og juleavslutning
på Linne Hotell. Vi avholder stort sett våre møter på
turene, i tillegg til årsmøte. Vi har store utfordringer
med en aldrende medlemsgruppe, og har derfor bestemt at våre arrangementer skal ha god kvalitet, og
en lav egenandel. Dette for at alle skal ha økonomisk
mulighet for å være med. Vi hadde stand på Bjerke
Bibliotek en lørdag, i håp om å få kontakt med flere i
nærmiljøet. Dette resulterte i ett nytt medlem.

NHF Alna
Leder per 31.12.14: Søren Kjendlie
Antall medlemmer: 119
NHF Alna har videreført og videreutviklet medlemsarrangementene i 2014, samtidig som det politiske
arbeidet er satt inn i en mer systematisk ramme.
Laget har vært aktive i råd og utvalg, i tillegg til å arrangere en rekke turer i inn- og utland. Laget har gjennomført årsmøte, og har hatt stabil og god økonomi i
2014.

NHF Vestre Aker
Leder per 31.12.14: Elsa Oterhals
Antall medlemmer: 69
Aktiviteter: Laget har arrangert flere sosiale møteplasser for medlemmene. Sommeravslutning. Grilling på Finnerud i Sørkedalen der noen medlemmer
ble våte som kråker. Desembertreff med julemiddag. Vårt lag har leder og et styremedlem i rådet for
funksjonshemmede i Vestre Aker Bydel. Vi ønsker oss
flere aktive medlemmer. Vårt møtested er Hovstua
frivillighets- og nærmiljøsenter.

LFA Oslo/Akershus (amputerte)
Leder per 31.12.14: Per Hovden
Antall medlemmer: 114
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 medlemsaktiviteter, med godt oppmøte. I tillegg har laget en «Gå-skole» en gang i uken.

HBF Oslo (handikappedes barns foreldreforening)
Leder pr. 31.12.14: Rolf Eie
Antall medlemmer: 81
Antall styremøter: Et styremøte samt kontakt over
telefon og e-post.
Aktivitet: Laget har et godt samarbeid med flere NHF
bydelslag samt HBF Akershus, og medlemmene har
fått deltatt på hverandres sosiale arrangementer.
HBF Oslo har i 2014 jobbet i all hovedsak med interessepolitiske saker. To av lagets medlemmer (et
styremedlem) er politisk oppnevnte medlemmer i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oslo.
Foreningen har gjennomgått forslag til budsjett for
Oslo kommune med fokus på tjenester til medlemmene og kultur og utdannings budsjettet.
Laget har deltatt på HBFs årsmøte sentralt med en
representant, og på NHF Oslos årsmøte med 2 representanter og støttet moder- og søster-organisasjonene økonomisk.
Laget har fulgt med i utviklingen av TT-saken i Oslo
kommune i året som har gått.
Vi har fått enda flere av lagets medlemmer på e-post
liste.
Økonomi: Lagets økonomi er bra med en del midler på
konto.
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