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 1)  Blindeforbundet hadde viktige 
 innspill til filmen ”Blind”. Bilde av 
 regissør Eskil Vogt og skuespiller 
 Ellen Dorrit Petersen.
2)  Blindeforbundets beskytter,
 Prinsesse Märtha Louise, besøkte 

Hurdal syn- og mestringssenter i 
mai. Her hilser hun på Sven Runar 
Knutsen. 

3) Drosjesjåfør Hafiez Ur Rehman fikk 
klistremerker til drosjen av leder for 
Norges Blindeforbunds førerhundut-
valg, Diana Johnsen. 
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Forsiden: Kursdeltakerne Bodil Tysse, Grete 
Grindheim, Bjørg Pettersen i bassenget ved 
Solvik syn- og mestringssenter.
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Innledning

Årsmeldingen for 2014 er utarbeidet med tanke på den organisatoriske 
behandlingen i fylkeslagene og landsstyret, og den kommer i tillegg til 
den lovpålagte årsberetningen som avgis sammen med avleggelsen av 
årsregnskapet. Meldingen består av innledning fra generalsekretæren 
og årsmeldinger fra de fem seksjonslederne.
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I mai 2014 møttes 70 – 80 blinde og svaksynte 
fra hele verden på Hurdal syn- og mestrings-
senter i forbindelse med møte i Verdens Blin-
deunions eksekutivkomité. Møtet, som ble en 
suksess både arrangements- og innholdsmes-
sig, markerte 30-årsjubileet for danningen av 
World Blind Union og European Blind Union.

Forbundsleder Atle Lunde overtok i 2014 le-
derskapet i de nordiske blindeorganisasjone-
nes samarbeidskomité. Lederskapet går på 
rundgang, og i 2014 og 2015 har Norges Blin-
deforbund ansvaret. Det samme gjelder for 
samarbeidskomitéens underkomiteer: Nordisk 
kvinnekomité og nordisk bistandskomité.

«Uleselig-kampanjen», som ble gjennomført 
de to siste månedene i 2013, ga stor publisitet 
til Blindeforbundet i 2014 også. Målet med 
kampanjen var å sette fokus på liten og uleselig 
tekst på emballasje, i informasjonsmateriell 
osv. Den interessepolitiske effekten var udis-
kutabel, selv om inntektsmålene som var satt, 
ikke ble nådd.

Blindeforbundet åpnet en ny dør til framtidige 
inntekter våren 2014, gjennom ervervelse av 
nesten en firedel av aksjene i Vexta-konsernet. 
Kjøpet var både strategisk og kommersielt 
motivert. Gjennom eierskapet får Blindefor-
bundet innflytelse som sikrer at mange av 
våre fylkes- og lokallag vil få og beholde gode 
inntekter gjennom bingotillatelser. Som eier vil 
Blindeforbundet også nyte godt av framtidig 
utbytte. Allerede det første året ga signaler 
som gir håp om at aksjekjøpet vil vise seg å 
være en god investering.

På det interessepolitiske området var det 
landsdekkende transporttjeneste, synsreha-
bilitering, utdanning og arbeid som krevde de 
største ressursene. Den konkrete innsatsen 
beskrives nærmere i rapporten fra seksjon 
informasjon og samfunnskontakt.  

Norges Blindeforbund innehar gjennom til-
litsvalgte og ansatte en rekke posisjoner med 
mulighet for påvirkning av rammebetingelser 
for organisasjonen og dens medlemmer. 

Hurdal syn- og mestringssenter var arena for styremøtet i Verdens blindeunion i mai. På bildet 
er delegatene samlet på trappa foran senteret. Begge førerhundene på bildet er fra Canada og 
president Arnt Holte står foran i midten.
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Økonomi

Statens ordning med driftstilskudd til funk-
sjonshemmedes organisasjoner er under 
omlegging. Omleggingen skjer over en tre-års-
periode og innebærer blant annet at tilskudds-
ordningene til likemannsarbeid og driftstil-
skuddsordningen er slått sammen.

Blindeforbundets klage på Skatt østs vedtak 
om ikke å gi forbundet merverdiavgiftsrefu-
sjon for lovpålagte tjenester ble avslått av 
Skattedirektoratet. Blindeforbundet er uenig i 
vurderingene som ligger til grunn for avslaget 
og så etter dette ikke annen utvei enn å få 
saken prøvd rettslig. 

Forbundsledelsen tok høsten 2014 initiativ til 
en overordnet diskusjon i organisasjonen om 
den økonomiske utviklingen fram mot 2018. 
Bildet som tegner seg, viser en usikker inn-
tektssituasjon, en krevende kostnadsutvikling 
og en ekstra, forvanskende dimensjon i form 
av noe svakere likviditet enn ønskelig. Det leg-
ges opp til diskusjon i organisasjonen i 2015 
om overordnede prioriteringer og veivalg som 
kan sikre at den økonomiske bærekraften opp-
rettholdes, slik at Norges Blindeforbund fort-
satt kan framstå som en viktig tjenesteyter, 
et tydelig talerør og en effektiv pådriver for å 
ivareta synshemmedes interesser.

Regnskapsresultatet for 2014 vil bli bedre enn 
budsjettert, blant annet som følge av betydelige 
inntekter i form av testamentariske gaver, og 
gevinst ved salg av den gamle hovedbygningen 
ved Hønen gård bo- og mestringssenter.

Administrasjon, arbeidsmiljø og 
likestilling

Norges Blindeforbund har hovedkontor i Oslo 
og underkontorer i alle landets fylker.

Bemanningen i forbundets sentraladministra-
sjon ble utvidet med stilling som organisa-
sjonssjef fra 1. januar 2014. 

Økonomisjef Freddy Andersen sluttet i stillin-
gen i mai, og personalsjef Trond Breiby gikk av 
med pensjon i desember. Berit M. Dalvik til-
trådte som ny økonomisjef fra august, og Iren 
Brunes tiltrådte som ny HR-sjef i november. 

Samarbeidet med de ansattes organisasjoner 
er fortsatt utmerket. Det ble avholdt tre kon-
takt- og informasjonsmøter mellom partene i 
2014, foruten løpende kontakt om enkeltsaker.

Resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen 
som ble gjennomført senhøstes i 2013, ble lagt 
fram på en arbeidsmiljøkonferanse på Hurdal 
syn- og mestringssenter i januar. Resultatene 
fra undersøkelsen var generelt meget gode, 
men det er likevel rom for forbedringer. Opp-
følging av undersøkelsen skjer både på over-
ordnet, sentralt plan og gjennom avdelings-
møter og medarbeidersamtaler. Arbeidsmiljø 
har således vært tema på avdelingsmøter i 
hele organisasjonen gjennom året.

Forbundets arbeidsmiljøutvalg avholdt fire 
møter i 2014. Arbeidsmiljøutvalget består av 
tre representanter fra forbundsledelsen og tre 
representanter fra de ansatte. Hovedverneom-
budet har fast plass i utvalget.

Norges Blindeforbund driver ikke virksomhet 
som forurenser det ytre miljøet.

Blindeforbundet har vært IA-bedrift siden 
2003 og arbeider aktivt for å oppfylle IA-
avtalens tre delmål.

Mer enn ti prosent av forbundets medarbei-
dere (ekskl. telefonselgere) er blinde eller 
svaksynte eller har annen form for nedsatt 
funksjonsevne.

Norges Blindeforbund har utarbeidet senior-
politikk for ansatte i bedriften og forsøker å 
legge forholdene til rette slik at ansatte over 
50 år fortsetter i sine stillinger. I 2014 ble det 



5

Sentralstyret 2013-2015, foran fra venstre: Liv Therese Larsen, Atle Lunde, Torunn Gaarder, 
Dagfinn Aune. Bak fra venstre: Ida Martine Nilsen, Helena B. Redding, Cathy Hansen og 
Sigrid Westrum.

også arrangert to samlinger for pensjonerte 
medarbeidere.

Norges Blindeforbund arbeider aktivt, mål-
rettet og planmessig for å fremme diskrimi-
nerings- og tilgjengelighetslovens formål, 
fremme likestilling, sikre like muligheter og 
rettigheter og hindre diskriminering innenfor 
virksomheten. Aktivitetene omfatter blant 
annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, 
forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyt-
telse mot trakassering.

To tredeler av forbundets medarbeidere er 
kvinner. Det praktiseres lik lønn for likt arbeid, 
og tilstrebes jevn kjønnsmessig fordeling av 
medarbeidere ved rekruttering, enten det 
gjelder kvinne- eller mannsdominerte stillings-
kategorier.

Landsstyret og sentralstyret

Landsstyret, som er forbundets høyeste organ 
mellom landsmøtene, består av en represen-
tant fra hvert fylkeslag. Landsstyret holdt fire 
(tre) møter og behandlet 40 (41) saker i 2014. 
Ved årets utgang bestod landsstyret av 8 (11) 
menn og 11 (8) kvinner.

Sentralstyret holdt 15 (13) møter og behandlet 
224 (229) saker i 2014. Styret hadde følgende 
sammensetning:

Atle Lunde, Stavanger, leder.
Torunn Gaarder, Vestby, nestleder.
Liv Therese Larsen, Bardufoss, styremedlem.
Dagfinn Aune, Kyrksæterøra, styremedlem.
Sigrid Westrum, Steinkjer (personalrepresen-
tant) med Cathy Hansen, Hurdal, som personlig 
stedfortreder.
Helena B. Redding, Holmestrand, 1. varamedlem.
Ida Martine Nilsen, Oslo, 2. varamedlem.
Oddvar Øyan, Melhus, 3. varamedlem.
John Erik Engeberg, Loddefjord, 4. varamedlem. 

Alt arbeid i sentralstyrets underutvalg 
(organisasjonsutvalget, samfunnspolitisk 
utvalg, tilgjengelighetsutvalget, foreldreut-
valget, førerhundutvalget, kvalitetsutvalget 
og forskningsfondets fagråd) utføres på 
frivillig basis og utgjør et verdifullt bidrag til 
styrets beslutningsgrunnlag.
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Seksjon for informasjon og samfunnskontakt

Seksjonen har overordnet ansvar for infor-
masjon og samfunnskontakt i Norges Blin-
deforbund.

I 2014 ble det gjort to omfattende undersøkel-
ser. Den ene viser at synshemmede barn i stor 
grad blir utsatt for mobbing, og at mange får 
tilrette-lagte skolebøker for sent. Den andre 
viser at et økende antall synshemmede er i 
jobb, men likevel står 55 prosent i yrkesaktiv 
alder utenfor arbeidslivet. 

Gjennom de ulike utvalgene som interesse-
politisk avdeling er sekretariat for, er det tett 
dialog med tillitsvalgte.

Informasjonsavdelingen bidrar til synlighet i 
samfunnet gjennom mange publikasjoner og 
kanaler samt oppmerksomhet i media. Avdelin-
gen er aktiv på sosiale medier og ser stor effekt 
av å være tilstede på Facebook og Twitter. 

Antallet synshemmede som leser punktskrift, 
er nokså stabilt, og mange får viktige publika-
sjoner og bøker fra Blindeforbundets trykkeri.

Interessepolitisk avdeling
 
Ved utgangen av 2014 var det 8 ansatte i 
interessepolitisk avdeling, fordelt på 6,7 
årsverk. Avdelingen er sekretariat for forel-
dreutvalget, førerhundutvalget, tilgjenge-
lighetsutvalget, samfunnspolitisk utvalg og 
forskningsfondets fagråd.

Avdelingen har hatt sterkt fokus på hoved-
satsingsområdene til Norges Blindeforbund, 
rehabilitering og dør-til-dør-transport (TT).  
Noen andre saker som det har vært jobbet 
med, er utdanning, fordeling av tippeover-
skuddet, tilgang til varer og tjenester, krav til 
bygg og uteområder, sysselsetting, synstolking 
av filmer, samt idrett.

Gjennom jevnlige og hyppige møter med 
stortingsrepresentanter, regjering og byrå-
krati, ved å bruke statsbudsjettprosessen og 
bl.a. være til stede under Arendalsuka, har 
vi klart å drive sakene våre fremover. Høsten 
2014 var Blindeforbundets fylkeslag og Blin-
deforbundet sentralt med på å sette et sterkt 
trykk på at støtte til studieaktivitet måtte 
videreføres på samme nivå som tidligere. I 
statsbudsjettforslaget for 2015 var budsjettet 
kraftig kuttet, men presset førte til at vi nådde 
frem og budsjettet er videreført. På området 
rehabilitering, er vi nærmere å få på plass et 
synsregister. Vi har tett samarbeid med orga-
nisasjonene for leger, øyeleger og optikere for 
å få disse gruppene til å sende synshemmede 
til rehabilitering og gi riktig oppfølging.

Det er siden 2012 gjennomført forsøk med TT i 
tre fylker for å høste erfaringer til organisering 
og kostnader for en landsdekkende ordning. 
Evalueringen av forsøkene har nå kommet, 
og det er gode muligheter for å få på plass en 
nasjonal ordning raskt.

I 2014 kom det på plass en telefontjeneste 
der man kan få opplyst ruteinformasjon for 
tog over hele landet. I flere områder har det 
kommet bedre løsninger med annonsering av 
hvilken buss og trikk som kommer inn på hol-
deplassen, og stadig flere busser annonserer 
holdeplassene. Blindeforbundet har fast plass 
i brukermedvirkningsutvalg på ulike områder 
i transportsystemet, også i samferdselsminis-
terens kontaktorgan. En tidkrevende og viktig 
oppgave i 2014 har vært å følge opp utbygging 
av ny terminal på Oslo lufthavn, Gardermoen.

Undersøkelser
I desember fikk Blindeforbundet gjennomført 
en undersøkelse gjennom Ipsos MMI. Denne 
viser at de fleste synshemmede barn og unge 
har opplevd å få tilrettelagte skolebøker for 
sent, halvparten av synshemmede unger har 
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Seksjon for informasjon og samfunnskontakt

blitt mobbet, og undersøkelsen avdekker 
andre alarmerende forhold i skolen.

På området utdanning har vi jobbet mye med 
å sikre at pensum kommer på plass i riktig 
format til riktig tid, samt rett til opplæring i 
dagliglivets gjøremål for unge. Vi har i 2014 
satt i gang og jobbet med en veileder for skoler 
og lærere som får en synshemmet elev, for å gi 
tips som skal sikre at synshemmede får venner 
som andre. I 2014 er det også utformet et poli-
cydokument med krav til utdanningssystemet. 
Det er gledelig at Statped har fått i oppdrag å 
utarbeide et opplæringsprogram for foreldre 
til synshemmede barn. Samtidig er det meget 
positivt at Blindeforbundet har fått avtale med 
Nav om å gi rehabiliteringskurs til familier 
med synshemmede medlemmer. 

En undersøkelse gjort blant nærmere 1000 
blinde og svaksynte, viser at 45 prosent av 
synshemmede i yrkesaktiv alder er i jobb. Gjen-
nom prosjektet «Med jobb i sikte”, har Blinde-
forbundet og Sintef fått bred dokumentasjon 
på synshemmedes deltakelse i arbeidslivet.

Undersøkelsen ble lagt frem på et seminar i 
september 2014, der arbeidsministeren, NHO, 
Nav, Sintef og Blindeforbundet var noen av 

foredragsholderne. Prosjektet har mottatt 
betydelig støtte fra NHOs arbeidsmiljøfond. 
Blindeforbundet har gjennom 2014 tatt opp 
tiltak for å sikre synshemmede jobb ved en 
rekke anledninger. Blant annet i flere møter 
med arbeidsministeren.

Standardisering
For å sikre gode løsninger for synshemmede, 
er det svært viktig med klare krav. Derfor deltar 
Blindeforbundet aktivt i utarbeiding av stan-
darder. Rådgiver Kari Anne Flaa har på vegne 
av Norge, plass i en komité som utarbeider 
europeisk standard for automater. Hun holdt 
også foredrag på en stor konferanse i Japan i 
2014. Med sterkere krav til nye IKT-løsninger fra 
1. juli 2014, har det kommet et viktig verktøy for 
å sikre gode løsninger for synshemmede på et 
område som er i stor utvikling, og der Blindefor-
bundet gjør en stor innsats. Et eksempel er be-
talingsterminaler på legekontor, der Blindefor-
bundet i løpet av 2014 har fått endret disse, så 
de nå har bedre skjerm og er utstyrt med tale.

FN-konvensjon og Grunnlovsjubileet
FN-konvensjonen for funksjonshemmede ble 
ratifisert av Norge i 2013. I løpet av 2014 har den 
blitt innarbeidet i Blindeforbundets planer og 
strategier. Vi har også jobbet mye med å få våre 

2014 var 200-årsjubileet for Grunnloven. Blindeforbundet tok initiativ til en utgave i 
punktskrift og på lyd. På bildet står forbundsleder Atle Lunde foran Slottet med punkt-
skriftutgaven i hånden, klar til å levere den til kongen.
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saker inn i skyggerapporten som utarbeides 
av FFO, og skal sendes til FNs komité for funk-
sjonshemmedes rettigheter i slutten av 2015.

I 2014 markerte også Blindeforbundet Grunn-
lovsjubileet. En jubileumsutgave av Grunn-
loven i punkt ble med stor suksess overlevert 
til stortingspresidenten, statsministeren, 
Høyesterett, Kongen og Eidsvollsbygningen. I 
tillegg arrangerte vi et seminar, der vi hadde 
fokus på samfunnets utvikling for funksjons-
hemmede fra 1814 og frem til i dag.

Politisk slagkraft
En viktig årsak til Blindeforbundets politiske 
slagkraft, er at alle fylkeslag har jevnlige møter 
og kontakt med stortingsrepresentantene fra 
sitt fylke. Sammen med stor evne til å få saker 
opp i media, gir dette Blindeforbundet en 
unik situasjon.

Blindeforbundet hadde i 2014 fem sentrale kurs 
for å gi skolering i tilgjengelighet og interesse-
politisk arbeid. 120 personer deltok på disse 
kursene. I tillegg kom eget kurs for foreldre med 
70 deltakere. Det ble også gjennomført en vel-
lykket aktivitetsuke for førerhundbrukere med 
40 deltakere fra hele landet, og et kurs for nye 
og erfarne førerhundtrenere.

Blindeforbundet sitter i sentrale utvalg innenfor 
Statped og Nav. Seksjonsleder Sverre Fuglerud er 
medlem i styret for Forbrukerrådet, og spesial-
rådgiver Stian Innerdal er fra 1. januar 2015 opp-
nevnt som medlem av pasientskadenemnda. 

Blindeforbundet har i 2014 hatt flere saker oppe 
for likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Innen bygg og uteområder gir Blindeforbundet 
daglig råd i pågående saker, både til fylkeslag 
og eksterne aktører. Særlig er det stort fokus 
på riktig utforming av ledelinjer, og Blindefor-
bundet har bidratt med utvikling av veileder 
på området. Blindeforbundet er også medeier 
i rådgivingsselskapet Universell Utforming AS, 
som får stadig flere oppdrag.

Verdens synsdag er andre torsdag i oktober og 
ble i 2014 bl.a. markert i Universitetets Aula 
med 400 gjester til stede.

Synshemmedes aksjonsuke er andre uken i 
juni. I 2014 satte vi tilrettelegging av trapper 
på dagsorden. Fylkeslagene i Norges Blinde-
forbund gjorde en stor innsats under årets 
aksjonsuke, og det ble mer enn 100 medieopp-
slag i forbindelse med aksjonsuka.

I en rekke sammenhenger har representanter 
fra Blindeforbundet holdt foredrag både på 
eksterne og interne arrangementer.

Støtte til forskning
Det ble totalt bevilget støtte på 3 653 124 
kroner til ulike prosjekter fra Blindeforbundets 
forskningsfond i 2014. Til sammen ble det be-
handlet søknader med et totalt søknadsbeløp 
på 4 684 704 kroner. Det har blant annet blitt 
gitt støtte til et bokprosjekt som har som mål 
å formidle viktigheten av synsrehabilitering, 
støtte til en informasjonsveileder rettet mot 
lærere, om veien til sosial inkludering av syns-
hemmede i grunnutdanningen, og støtte til en 
undersøkelse om uhell i forbindelse med trap-
per. Videre har det blitt gitt støtte til en rekke 
småprosjekter innenfor øyeforskning, og en 
omfattende støtte til Oslo universitetssykehus 
for kartlegging av pasienter med netthinne-
sykdommer i Norge. Prosjektet skal gjennom-
føres på en slik måte at det i fremtiden enkelt 
kan utvikles til et nasjonalt synsregister.

Det er et fagråd som behandler søknadene 
som kommer inn til fondet, og som innstiller 
overfor Blindeforbundets sentralstyre. 

Informasjonsavdelingen

Ved utgangen av 2014 var det sju ansatte 
fordelt på 6,5 årsverk i informasjonsavdelin-
gen. Lydproduksjonen i Trondheim ble avviklet 
våren 2014, da Oddbjørn Furset gikk av med 
førtidspensjon. Adaptor arbeid overtok pro-
duksjonsutstyr og CD-kopieringsjobben. Avde-
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På Førerhundens dag deltok førerhundutvalget og noen flere førerhundbrukere på ”God Mor-
gen Norge” på TV 2. Her blir førerhundkoordinator AnnSofie Englund Evensen og nestleder i 
Norges Blindeforbund Torunn Gaarder intervjuet på fortauet utenfor TV2s lokaler i Oslo.

lingen kjøper tjenester tilsvarende 0,5 prosent 
stilling som lydtekniker fra Oslo fylkeslag.

Media
Synlighet i media er viktig for å nå fram med 
Blindeforbundets budskap og for å legge 
trykk på interessepolitiske kampsaker. Det var 
1755 artikler med egenomtale av Norges Blin-
deforbund i 2014. Artikler på trykk og publi-
sert av nettkilder utgjorde nærmest like store 
andeler, på henholdsvis 43 og 46 prosent. I 
april figurerte forbundet i media i forbindelse 
med lydnivået på elbiler. En ANB-NTB artikkel 
om Blindeforbundets motstand mot Segway 
på fortauet bidro til bred omtale av forbun-
det i juni. En annen ANB-NTB sak som bidro 
til mye omtale, var sakene om stillegående 
kjøretøy i oktober. Blindeforbundet var i til-
legg omtalt i en stor andel radio/tv-sendinger 
i 2014. Dagsrevyen laget for eksempel en 
reportasje med Truls Marius Storm Jansen 
på Verdens synsdag, og de sendte innslag fra 
arrangementet vi hadde i Universitetets aula, 
med temaet diabetes retinopati. 

Blant trykte kilder var det lokalavisen Hamar 
Arbeiderblad som publiserte flest artikler om 
Norges Blindeforbund, med 42 artikler i 2014. 
Dernest fulgte Telemarksavisa og Tidens Krav. 
Mia Jacobsen er mediekontakt.

Synshemmedes aksjonsuke
Synshemmedes aksjonsuke arrangeres hvert 
år andre uken i juni. Tema for årets uke var 
«riktig utforming av trapper». Både fylkeslag 
og Blindeforbundet sentralt jobbet hardt for å 
sette temaet på dagsorden. En medierapport 
viser at det på landsbasis var 62 presseoppslag 
relatert til temaet i perioden rundt aksjonsu-
ken (13.– 19. juni). 

Førerhundens dag
Siste onsdagen i april er det Førerhundens dag. 
En gjeng to- og firbente toget ned Karl Johans-
gate og stoppet utenfor TV2-studio, der vi fikk 
oppmerksomhet om temaet «Førerhund vel-
kommen». Vi var også på P4s morgensending, 
og Nitimens reporter prøvde å gå med fører-
hund. Det ble delt ut klistremerker til drosje-
sjåfører, og «Det kunne vært verre-filmen» ble 
delt i sosiale medier.

Brosjyrer
En brosjyre om minnegaver og en revidert 
versjon av «Braille – eller punktskrift» kom på 
plass. Det samme med folderen «Aktivt 2014 
– for synshemmede barn og unge» og kurska-
talogen «Kurs og aktiviteter 2014».  Fortsatt får 
vi mange bestillinger på brosjyrer om øyesyk-
dommer, universell utforming, førerhunder og 
andre tema som berører synshemmede. 
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Internett
www.blindeforbundet.no hadde 110 259 unike 
besøkende i 2014, mot 98 744 unike besøkende 
i 2013. 

Det ble publisert 87 nyhetssaker i 2014, det 
tilsvarer cirka 1,7 saker per uke, mot 130 nyhets-
saker i 2013. Nedgangen skyldes i all hovedsak at 
mindre og korte nyhetssaker har vært publisert 
på organisasjonens Facebook- og Twitterkonto.

Det ble i 2014 påbegynt et stort arbeid med å 
lage nye nettsider. Netlife Research har bistått 
med å få på plass universelt utformede nett-
sider som imøtekommer publikums forvent-
ninger til informasjon på en bedre måte enn de 
eksisterende. Betaversjonen av nettsidene var 
planlagt lansert i november, men ble utsatt til 
februar 2015.

Tall for nettstedet www.altomsyn.no viser en 
oppgang i antall besøk. 34 725 var innom på 
gjennomsnittlig 2,78 sider i 2014. Tilsvarende 
tall for 2013 var 26 030 besøkende på i gjen-
nomsnitt 3,06 sider. 

Medlemsnettet hadde ved utgangen av 2014, 
277 registrerte medlemmer. Tilsvarende tall fra 
2013 var 232.

Jørgen Juul er webredaktør.

Facebook
Norges Blindeforbund er representert på Face-
book. Ved utgangen av 2014 hadde vi 9500 like-
re (5804 i 2013) som følger Blindeforbundet på 
Facebook. Aktiviteter som gir flest interaksjoner, 
er de som omhandler valper og førerhunder.

Vår mest delte post er fra 30. november 2014. 
Oppfordringen var å bestille førerhundkalen-
deren for 2015. Posten ble delt 173 ganger og 
nådde 1 231 872 personer.

Twitter
@Blindeforbundet har 1360 følgere (862) på 
Twitter. Her kommer vi over mange interes-

sante øyehelsesaker/forskning, og vi er flittige 
med retweeting. Selv blir vi også retweetet, og 
får dermed spredning på budskapet vårt. Som 
da Bent Høie retweetet tweeten om blindes 
favoritt-apper. 

YouTube
Blindeforbundet har egen kanal på YouTube. 
Der ble filmene våre sett tilsammen 73 127 
ganger i 2014 (42 140 ganger i 2013). Youtube 
benyttes som lagringsside for kampanjeret-
tede aktiviteter som inneholder video.  Kam-
panjevideoen «Det kunne vært verre» fra 2013 
toppet seerstatistikken i 2014 med 34 005 
avspillinger. Dette utgjør 47 prosent av alle 
avspillingene på vår kanal.

Radio Z
Blindeforbundets nettradio, Radio Z, har i 2014 
hatt et variert programtilbud med flere direkte-
sendinger, blant annet fra hjelpemiddelmesse 
i Oslo, barne- og ungdomsleir i Hurdal og 
frokostseminar. Aage Auby og May Britt Haug 
lager Radio Zs daglige direktesending Z Ni med 
gjester, reportasjer, vær og dagens aviser. Radio 
Z har også nyheter hver time.

Ultramix Live er direktesendt barne- og ung-
domsprogram på Radio Z. Programmet sender 
to timer annen hver tirsdag. Programmet blir 
også utgitt på cd og streaming, men da uten 
musikk. I 2014 var det 20 sendinger. May Britt 
Haug og Aage Auby lager sendingene sammen.

Spor 2 er Blindeforbundets nyhets- og aktua-
litetsmagasin på lyd, som kommer ut med 
ukentlige utgivelser. I 2014 var det 42 utgivel-
ser. Spor 2 distribueres som eget program på 
Radio Z, blindeforbundet.no, som podkast, og 
på Blindeforbundets lydavis. Redaktør: Aage 
Auby. Grunnet Radio Z har innholdet på Spor 2 
blitt mer innholdsrikt og variert.

Minimix
Informasjonsavdelingen har ansvaret for 
produksjon av barnelydavisen Minimix, i sam-
arbeid med Blindeforbundets barne- og ung-
domsavdeling. 



11

Minimix er lydavis for de aller minste barna. 
Den gis ut på cd, og hadde én utgivelse i 2014. 
Redaktører er Linda Wildschut og Ivar Goplen.

Norges Blinde
Medlemsbladet Norges Blinde skal fortelle 
medlemmers historier, informere om hva som 
skjer i organisasjonen, men ikke minst bidra til å 
sette søkelys på interessepolitiske saker. Politi-
kere og myndighetspersoner må stå til ansvar 
i vårt medlemsblad. I 2014 har sakene handlet 
om alt fra prinsessebesøk i Hurdal, sommer-
aktiviteter for barn og unge, synshemmede og 
arbeid, fokus på synstolking av film og syns-
hemmedes situasjon i Myanmar.

I 2014 var det 11 utgaver, fem av dem med 
annonser. Per desember 2014 var det ca 8200 
personer som mottok bladet i svartskrift, 208 
i punktskrift, og 450 personer fikk elektronisk 
utgave (tilsendt per e-post). Medlemsbladet 
distribueres også på lyd med Lydavisa. Redak-
tør er May Britt Haug.

Alt om syn
Alt om syn er Norges Blindeforbunds blad for 
ekstern kommunikasjon og kommer ut fire 
ganger i året. Det er gratis å abonnere. 

Bladet hadde i 2014 omkring 38.000 abon-
nenter. I tillegg ble det distribuert som bilag 
i forskjellige ukeblader og aviser. Alt om syn 
hadde i 2014 et totalt gjennomsnittsopplag på 
400.000 eksemplarer. 

Alt om syn produseres i samarbeid med Aller 
Media. Blindeforbundet står selv for annonse-
salget. Redaktør er Gunnar Omsted.

Prosjekter finansiert av Extrastiftelsen 
Informasjonsavdelingen har flere ExtraStiftel-
sen-prosjekter på gang.  I 2014 fikk informa-
sjonsavdelingen støtte til prosjektet «Bli med 
inn i øyet!» (animasjonsfilm om hvordan øyet 
virker, og hva skjer når det er sykt).

I tillegg har informasjonsavdelingen følgende 
pågående prosjekter: «Kjenn din rett!», film som 
forklarer de sentrale artiklene i FNs konvensjon 
for funksjonshemmede, «Ta en titt innom, da 
vel!», en film fra Blindeforbundets syn- og mest-
ringssentre, «Se hvor du går», om å opprette et 
nettverk av ledsagere og turledere tilgjengelig 
for synshemmede turgåere, «Hvordan koke egg, 
uten å koke hånda», tipsbank fra synshemme-
des hverdag, «Turer med stokk», toårig prosjekt 
om utforming av en guide til turer som passer 
for synshemmede, og «Fremtiden er lyd», pro-
sjekt om Blindeforbundets lydmedier.

Informasjonsavdelingen har hatt flere Extra-prosjekter i 2014. På Jæren i Rogaland ble det arran-
gert kurs i ledsagerteknikk i ulendt terreng i regi av prosjektet «Se hvor du går». Målet her er å 
utdanne et korps av ledsagere som er tilgjengelige for synshemmede som vil ut på tur i naturen. 
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Seksjonsleder Sverre Fuglerud i Norges Blinde-
forbund under overrekkelsen av Grunnloven i 
punktskrift til statsminister Erna Solberg.

Klar Tale
Informasjonsavdelingen leser ukentlig inn lett-
lestavisen Klar Tale. Den kopieres og sendes ut 
fra Oslo fylkeslag til 212 mottakere, og den kan 
lastes ned på klartale.no. Avisen trykkes også i 
punkt og storskrift.

Internasjonalt engasjement
Informasjonssjefen har sittet i Atlas-alliansens 
informasjonsråd. I 2014 mottok organisasjonen 
midler til 2 reportasjereiser gjennom Norads 
informasjonsstøtteordning. I november gikk 
reisen til Myanmar, mens Uganda-turen ble 
avlyst på grunn av ebola-trusselen.

Arkivprosjekt
Arkivprosjektet, der målet er å overføre Blinde-
forbundets arkiv til Riksarkivet, ble igangsatt 
i 2014. Det er finansiert av Norsk Kulturråd og 
Blindeforbundets forskningsfond. 

Norges Blindeforbunds trykkeri

Det har vært et normal-år for trykkeriet. Det har 
blitt gjort endel fornyinger, blant annet innkjøp 
av en offsetmaskin, etter krav fra Kommunalde-
partementet for å kunne trykke klistremerker 
med punktskrift og storskrift, som skal stå ved 
stemmesedlene ved valget i 2015.

Trykkeriet har avtale med Norsk lyd- og blin-
deskriftbibliotek om å trykke skjønnlitterære 
bøker i punktskrift.

Produksjon av utlånsbøker har fortsatt å øke 
i 2014. Det har vært en utvidelse i volum og 
titler, noe trykkeriet har taklet fint.
 
Når det gjelder bladene, så har abonnements-
tallene gått litt ned, og vi fortsetter med Lest og 
Følt som gratisblad for å stimulere til økt lesing 
blant ferske punktlesere. På 16 sider og med 
dobbel linjeavstand presenteres meget korte 
artikler fra ukeblader. Tilbudet er en suksess.

Ukeavisen Klar Tale har trykkeriet gitt ut med 
dobbel linjeavstand i 2014. Det har kommet 

ønske om å videreføre dette opplegget fra 
abonnenter som synes bladet er enklere å lese 
med dobbel linjeavstand.

Trykkeriet har fortsatt produksjon av barne-
bøker, samt at det har blitt laget en del føle-
bøker på svellpapir.

På personalsiden så har Torgrim Dyngen 
sluttet, og vi har fått en ny medarbeider, 
Jørund Hitland. Det har vært produsert 
2 384 753 sider ved trykkeriet i 2014.

I slutten av året har vi forhandlet med Kom-
munaldepartementet om en rammeavtale 
som løper i to år, med muligheter til forlen-
gelse. Dette innebærer at vi får en avtale med 
alle departementene, slik at de innenfor en 
gitt prisramme, kan bestille punkttrykksaker 
fra oss, uten å måtte gå ut med anbud. Dette 
vil lette planlegging og forutsigbarhet for oss 
som produsent. Så hvis dette går i orden, så vil 
det bli spennende tider for oss. Første prøve på 
dette blir til stortingsvalget 2015.

Det er 7 årsverk ved trykkeriet, som har utført 
en solid jobb i 2014.
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Matlaging og borddekking på nye måter, lærer man på Solvik syn- og mestringssenter.

Seksjon service
Seksjon service består av syn, bo- og mest-
ringssentrene, rehabiliteringsavdelingen, 
barne- og ungdomsavdelingen og Førerhund-
skolen. Det er utstrakt samarbeid på tvers for 
å kunne tilby et moderne, helhetlig rehabi-
literings- og habiliteringstilbud til blinde og 
svaksynte i alle aldre.

2014 har vært preget av en sterk utvikling av 
kurstilbudene ved syns- og mestringssentrene. 
På kort tid har seksjon service utviklet et høyt 
antall IKT kurs, livsstilskurs, familiekurs, kurs 
for de med medfødt synshemming, kurs for 
personer med hjernerelaterte synsvansker, i 
tillegg til den ordinære kursrekken for de som 
er i yrkesaktiv alder og de som er 67 år +. 

Servicetilbudet til blinde og svaksynte i sentral 
regi er todelt: 1.) rehabiliterings- og habilite-
ringskurs på syn- og mestringssentrene og 
2.) individuell bistand og rådgivning. Syn- og 
mestringssentrene er viktige sosiale møte-
plasser for synshemmede som møter ansatte 
og likemenn med bred kompetanse, omsorg 
og stort engasjement, og hvor det fysiske mil-
jøet er tilrettelagt og universelt utformet. 

For at sentrene skal driftes godt og ha en høy 
kvalitet på tjenestetilbudet til gjestene, er det 
et høyt fokus på helse, miljø og sikkerhetsar-
beid ved alle sentrene. Rutiner gjennomgås 
jevnlig og det gjennomføres vernerunder. 
Sentrenes virksomhet forurenser det ytre 
miljø i ubetydelig grad.

Syn- og 
mestrings-
senter 

Gjeste-
døgn 
2012

Kapasitets-
utnyttelse 

2012

Gjeste-
døgn 
2013

Kapasitets-
utnyttelse 

2013

Gjeste-
døgn 
2014

Kapasitets- 
utnyttelse 

2014

Antall 
borom

Hurdal 17044 65,0 % 17612 67,0 % 17166 65,0 % 72
Solvik 2904 53,0 % 3438 62,8 % 3119 57,0 % 15
Evenes 4425 60,6 % 4676 64,3 % 4939 67,6 % 20

Syn- og mestringssentrene - belegg og kapasitetsutnyttelse:
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Aktivitet Gjestedøgn 
2012

Fordeling 
2012

Gjestedøgn 
2013

Fordeling 
2013

Gjestedøgn 
2014

Fordeling 
2014

Rehabiliteringskurs 6825 40 % 6809 39 % 6167 36 %
Habilitering og 
voksenopplæring

809 5 % 590 3 % 635 4 %

Fylkeslag og andre 
interne

4439 26 % 4750 27 % 5077 30 %

Ferieopphold 2165 13 % 2093 12 % 1539 9 %
Barn- og ungdoms-
avdelingen

2367 14 % 2532 14 % 2626 15 %

Eksternt belegg 439 2 % 838 5 % 1122 6 %

Belegg fordelt på kursaktivitet Hurdal syn- og mestringssenter

Hurdal syn- og mestringssenter

2014 har vært et aktivt år ved Hurdal syn- og 
mestringssenter. De ulike rehabiliterings- og 
habiliteringskursene «ruller og går», og sammen 
med andre besøkende grupper, skaper det stor 
aktivitet gjennom hele året. Vi ser at etterspør-
sel etter type kurs har endret seg siste årene. 
Vi kan oppleve variert belegg på den ordinære 
kursrekken for personer over 67 år, mens vi har 
stor etterspørsel etter f. eks. temakurs IKT. I løpet 
av 2014 gjennomførte vi hele 13 ukeskurs med 
undervisning i ulike tema innen IKT. De såkalt 
slag- kursene (heretter kalt kurs for personer 
med hjernerelaterte synsvansker, HRS) fylles 
også raskt, og vi har gjennomført mange slike 
kurs i 2014. Det er også stor interesse for «Tema-
kurs livsstil», og vi økte antall kurs av denne ty-
pen i 2014. I 2014 opprettet vi et nytt kurstilbud 
for personer med medfødt synsvansker, og dette 
tilbudet vil bli opprettholdt og utvidet i 2015.

Vi har også i 2014 hatt stort fokus på fagutvikling 
og nytenkning på våre kurs. Undervisningsper-
sonell har faste møter med fokus dette, og dette 
arbeidet har vært et viktig bidrag i utarbeidelse 
av den nye læreplanen for rehabiliteringskur-
sene i Norges Blindeforbund.

I tillegg til stor kursaktivitet ved Hurdal syn- og 
mestringssenter, har vi også i 2014 opplevd en 
økende grad med andre besøkende på senteret. 
Dette er både interne arrangement i Blindefor-

bund-regi, og ulike eksterne grupper. F.eks. ble 
den årlige ProVista- konferansen arrangert ved 
vårt senter i 2014, og arrangementet ble så vel-
lykket at de også har bestilt 2015- konferansen 
hos oss.

Vi har de senere årene opplevd at antall ferie-
gjester ved senteret har blitt redusert. Med 
bakgrunn i dette, ble det besluttet at jule- og 
nyttårsferieoppholdet i 2014 ble avlyst. Det var 
en vanskelig beslutning å ta, og det er ønske om 
at det blir økonomisk forsvarlig å tilby alle typer 
ferieopphold i fremtiden.

Også i 2014 har vi hatt et sykefravær blant an-
satte som har skapt store utfordringer i driften av 
senteret. Med bakgrunn i dette, ble det besluttet 
å starte opp en «nærværsprosess» i samarbeid 
med tillitsvalgte, verneombud, bedriftshelsetje-
neste og Nav arbeidslivssenter. Dette arbeidet 
fortsetter i 2015. Det har det vært stort fokus på 
arbeidsmiljø, arbeidsglede og trivsel ved arbeids-
plassen. Dette har vært tema på alle personal-
møter, i tillegg til de månedlige møtene på hver 
avdeling. Dette arbeidet har vært en naturlig 
oppfølging og forlengelse av arbeidsmiljø-under-
søkelsen Blindeforbundet gjennomførte i 2013.

Av viktig ekstraordinært vedlikehold i 2014 har 
vært forsegling av innvendige bunnledninger i 
de eldste fløyene, nye nedløp fra baderommene 
i en fløy og løpende renovering av baderom i 
øvrig borom-fløy.  Det er satt inn flate terskler 
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på dører til områder som har vært vanskelig å 
forsere for rullestolbrukere.  Det er installert yt-
terligere teleslynger samt persienner som elimi-
nerer sjenerende lys i kurs- og oppholdsrom hvor 
undervisningsprogrammene gjennomføres.

Solvik syn- og mestringssenter

Senterets viktigste oppgave og hovedfokus 
har også i 2014 lagt på rehabilitering- og ha-
biliteringskurs samt ferietilbud. Senteret har 
hatt et nært samarbeid med rehabiliterings-
avdelingen i Bergen om motivering og rekrut-
tering av deltakere til kurs, samt forløpende 
medlemspleie og administrativ bistand. 

Samlet deltakertall og gjestedøgn har hatt en 
svak nedgang fra 2013.  Senteret har hatt en 
ramme på 13 rehabiliteringskurs inklusiv kurs 
for kombinert syn- og hørselshemmede og 
livsstils-kurs. Solvik har gjennomført 25 kurs 
innenfor habilitering og har oppfylt tildelt 
ramme på 1040 døgn med støtte fra HELFO 
med god margin.  Det er også gjennomført 
flere aktivitetshelger for familier med barn 
med stor oppslutning og suksess. Etterspørse-
len etter intern utleie fra avdelinger og fyl-
keslag i Blindeforbundet og ferieopphold har 
vært svak i 2014. 

Vi opplever at det er en utfordring for våre 
synshemmede medlemmer å få tak i informa-

Gjeste-
døgn 2012

Kapasitets- 
utnyttelse 

2012

Gjeste-
døgn 2013

Kapasitets- 
utnyttelse 

2013

Gjeste-
døgn 2014

Kapasitets- 
utnyttelse 

2014
Rehabiliteringskurs 1136 39,1 % 1630 47,4 % 1637 52,5 %
Habiliteringskurs og 
voksenopplæring

1036 35,7 % 1101 32,0 % 1212 38,9 %

Fylkeslag og andre 
interne grupper

322 11,1 % 194 5,6 % 116 3,7 %

Ferieopphold, drift 340 11,7 % 339 9,9 % 154 4,9 %
Barne og ungdoms-
avd.

70 2,4 % 174 5,1 % 0 0 %

Eksternt belegg 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 %

Belegg fordelt på kursaktivitet Solvik syn- og mestringssenter

sjon om våre gode tilbud.  Vi har derfor hatt 
fokus på å målrette informasjon om tilbu-
dene gjennom personlig kontakt, fylkeslag, 
telefon, epost, SMS-meldinger og personlige 
brev ved siden av annonsering i medlems-
blad, nettsider og lydaviser.  

Senterets tre ferieleiligheter er leid ut til 
barne-familier, enkeltmedlemmer og ansatte, 
og svømmebassenget er leid ut på timebasis 
til lokalbefolkningen på Askøy.

Solvik syn- og mestringssenter har et godt 
samarbeid mellom ledelse og ansatte. Med-
arbeidere er gjort kjent med resultatene av 
gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse i Blin-
deforbundet i møter og medarbeidersamtaler 
med særlig fokus på trakassering og mob-
bing, og manglende opplæring. Det er ikke 
avdekket særlige forhold knyttet til avdelingen 

Sosialt samvær er en viktig del av våre kurs. 
Her på Solvik syn- og mestringssenter.
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når det gjelder disse punkter. Det ble bl.a. 
gjennomført to dagers studietur til Hurdal 
syn- og mestringssenter for alle medarbeidere 
i forpleiningen ved Solvik. Tema var rutiner 
knyttet til forpleining av gjester, kjøkkendrift, 
restaurant, menyplanlegging, renhold, bar, 
resepsjon, bassengdrift og nattevaktfunksjon. 
Det ble også gitt opplæring i mobilitet- og 
ledsagerteknikker. I medarbeidersamtaler ved 
Solvik uttrykkes stor tilfredshet med arbeids-
giver. Medarbeidere er fornøyd med sine re-
spektive oppgaver.  Det fremkommer også at 
arbeidsmiljøet oppleves som godt og at Solvik 
er en god arbeidsplass.

Ved siden av løpende vedlikeholdsoppgaver, 
er det utført en rekke utbedringer i 2014. Et 
flunkende nytt ADL – undervisningskjøkken er 
kommet på plass og det er også foretatt om-
bygging av resepsjon og trapp fra plan 3 for å 
gi bedre tilgjengelighet. Utvendig er maling av 
bygninger foretatt, det har kommet nye murer 
og ledegjerder ved den nye skogsløypen og 
terrassedører er skiftet. Solvik gjennomførte 
dugnadshelg 02. – 04.05. med 20 engasjerte 
og arbeidsomme medlemmer fra fylkeslagene 
i vest.  Senteret er svært takknemlig for dug-
nadsinnsatsen da tiltaket bidrar til at større 
vedlikeholdsoppgaver blir gjennomført og gir 
utearealer og sansehage et løft. Dugnadshel-
gen bidrar også til å skape positiv tilhørighet til 
senteret blant Blindeforbundets medlemmer.  
 

Evenes syn- og mestringssenter

Gjennom de siste årene har vi ved Evenes syn- 
og mestringssenter hatt et høyt tempo med 
tanke på utvikling av nye tilbud og kurs. Det har 
også vært gjennomført stor grad av vedlikehold 
og forbedringer både av fasiliteter og senterets 
bygningsmasse. I 2014 har vi i så måte hatt et 
lavere omfang av nye kurs, men jobbet for å 
styrke innhold og rutiner rundt eksisterende 
og de nyere kursene. I 2014 økte vi antall fami-
liekurs, der vi arrangerte kurs for familier med 
synshemmede barn fra 0 til 12 år, familier med 
synshemmede ungdommer og et kurs for fami-
lier der foreldre er synshemmet. 

Evenes syn- og mestringssenter og rehabilite-
ringsavdelingen i Nord-Norge har gjennom de 
siste årene utviklet seg fra å være en leverandør 
av tjenester for hovedsakelig eldre synshem-
mede til nå å være en leverandør som jobber 
med barn, ungdommer, familier og eldre. Dette 
har medført et større arbeidstempo og har i 
betydelig grad medført at ansatte har økt sin 
kompetanse og fått et større mangfold i sin 
arbeidshverdag. Vi ser at vi i 2014 stadig øker 
fleksibiliteten både hos ansatte og assistenter 
og at vi gjennom evalueringer av våre nye og ek-
sisterende kurs lykkes med å gi et godt tilbud. 

Rehabiliteringsavdelingen har motivert til et 
svært godt kursbelegg for 2014. Avdelingen 
har tett samarbeid med vår oppsøkende 
virksomhet av 10 rehabiliteringskontakter som 
gjennomfører hjemmebesøk. I 2014 har 

Aktivitet Gjeste-
døgn 2012

Fordeling 
2012

Gjeste-
døgn 2013

Fordeling 
2013

Gjestedøgn 
2014

Fordeling 
2014

Rehabiliteringskurs 1962 46 % 2549 55 % 2705 55 %
Habiliteringskurs og 
voksenopplæring

1401 32 % 1325 28 % 1480 30 %

Fylkeslag/ interne 388 9 % 274 6 % 256 5 %
Ferieopphold 561 13 % 525 11 % 422 9 %
Barn- og ungdom 0 0 0 0 0 0
Eksternt belegg 13 0 18 0 % 76 1 %

Belegg og kapasitetsutnyttelse Evenes syn- og mestringssenter
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8 rehabiliteringskontakter vært aktive og vi har 
2 rehabiliteringskontakter i permisjon. 

I 2014 gjennomførte to praktikanter eksamen 
som assistenter for våre rehabiliteringskurs og vi 
har nå 9 rehabiliteringsassistenter ved senteret.

De senere år har Evenes syn- og mestringssen-
ter gjennomført betydelig vedlikehold. Gjen-
nom 2014 har vi videreført vår vedlikeholdsplan 
med blant annet renovering av resterende bad 
og oppussing av tilhørende gjesterom. Alle 
våre 22 gjesterom har fått delvis ny møblering, 
DAB radioer og ny belysning. Møblering av rom 
er delfinansiert av gave fra Møre og Romsdal 
fylkeslag av Norges Blindeforbund. Senteret har 
fått etablert eget treningsrom med svært gode 
treningsapparater. Vi har etablert et mini-SPA 
ved vår badstue, med massasjestolen vår og et 
nytt solarium. Det er etablert ny luftegård med 
svært enkel ankomst for førerhundbrukere.  

Det er også i 2014 gjennomført en svært vellyk-
ket dugnad der utearealer ble vedlikeholdt, skog 
ble ryddet og et betydelig omfang av arbeid og 
vedlikehold ble gjort. Dugnadsånden er svært 
høy ved senteret og vi har fått etablert en egen 
del av garasjen som en snekkerbod, der assis-
tenter kan hente utstyr for spontane dugnader 
eller trening med verktøy sammen med kurs-
deltakere. Det er videre utført innkjøp og mon-
tering av nytt sentralbord.

Utvendig er senteret nymalt og arbeidet med 
oppgraving og pukklegging langs grunnmur 
er påbegynt.

Hønen gård bo- og mestringssenter

Målgruppe for Hønen gård bo- og mestrings-
senter er synshemmede personer med til-
leggshandikap som av ulike årsaker har behov 
for et døgnbemannet botilbud. Beboere som 
er i yrkesaktiv alder har tilbud om tilrettelagt 
arbeid ved Adaptor AS som er nærmeste nabo 
til senteret. Hønen gård består av 26 moderne 
leiligheter som er universelt utformet. I til-
legg til leilighetene er det felles spisestue 
og salong. 

Belegg og kapasitetsutnyttelse
Belegg 2012 2013 2014
Antall beboere / 
utleide leiligheter

23 23 22,3

Av disse er 4 eksterne leietakere.

Det er gjennomført en rekke felles aktiviteter 
og kurs i 2014:
•  Kurs «Musikk og samspill»
•  Kurs «Middag fra A til Å»
•  Årlig sommertur ble dagstur til Adaptor 

Oslo, tur i Ekebergåsen med etterfølgende 
middag på Ekebergrestauranten

•  Fellesturer i sommerferien for de som 
 tilbringer sommeren på senteret
•  Allmøter med ulike temaer
• Brannøvelse med stor deltagelse både fra 

ansatte og beboere
•  Besøk av friskvernkonsulent til beboerne 

Gamle Hønen ble avlevert medio februar 
2014. På vedlikeholdssiden er det foretatt noe 
utbedring av mangler etter ferdigstillelse i 
2008. Dette arbeidet er ikke belastet Hønen 
gård bo- og mestringssenter. 

En pause i solveggen, Evenes syn- og 
mestringssenter.
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Rehabilitering

Rehabiliteringsavdelingen har et overordnet 
faglig ansvar for rehabiliteringstilbudet ved 
syn- og mestringssentrene og har bidratt 
aktivt i utviklingen av nye kurstilbud, som 
temakurs livsstil, IKT og familiekurs. I tillegg 
tilbyr avdelingen omfattende individuell hjelp 
og oppfølging for blinde og svaksynte, samt 
juridisk bistand. Rehabiliteringsavdelingen er 
ansvarlig for all motivering til deltagelse på 
rehabiliteringskurs, samt administrasjon av 

rehabiliteringskursene som gjennomføres på 
syn- og mestringssentrene.

Vi jobber utadrettet for å gjøre rehabilite-
ringstilbudet kjent blant helsepersonell, både 
innenfor kommunehelsetjenesten og spe-
sialisthelsetjenesten. Faggrupper som øyele-
ger, optikere, sykepleiere, ergoterapeuter og 
synskontakter er viktige. Sentrale instanser 
er øyeavdelinger, læring- og mestringssentre, 
hjelpemiddelsentraler og koordinerende en-
het for habilitering og rehabilitering. 

Blant annet har 51 ansatte ved Øyeavdelingen 
ved Oslo Universitetssykehus Ullevål deltatt 
på fagdager på Hurdal syn- og mestrings-
senter. De fikk innsikt i hva synsrehabilitering 
betyr for den enkelte, hva synsrehabilitering 
innebærer i praksis, og de fikk omvisning på 
senteret. Målet er at alle som trenger det skal 
bli henvist til rehabilitering. Vi ser det som en 
stor fordel at helsepersonell får anledning til 
å komme til et av våre syn- og mestringssen-
tre.  Fagdagene ble finansiert av prosjektmid-
ler «Tilskudd til styrking av rehabiliteringstil-
bud til mennesker med synshemming», fra 
Helsedirektoratet.

På våre IKT-kurs er opplæring i bruk av nettbrett og smarttelefoner en sentral del.  

Det finnes mange slags luper på markedet.



19

Rehabiliteringskurs hele landet

Rehabiliteringskurs for personer 
over pensjonsalder

Antall 
kurs

Antall 
deltakere

Introduksjonskurs 15 295
Grunnkurs 11 117
1. påbygningskurs 8 113
2. påbygningskurs 9 111

Rehabiliteringskurs for personer 
i yrkesaktiv alder

Antall 
kurs

Antall 
deltakere

Introduksjonskurs 3 80
Grunnkurs 1 14
Kartlegging (korte) 2 29
1. påbygningskurs 2 29
2. påbygningskurs 2 17
Påbygningskurs (korte) 4 40 

Spesialkurs/temakurs

Antall 
kurs

Antall 
deltakere

Hørsel 3 26
Ervervet hjerneskade 9 60
Temakurs IKT 13 71
Temakurs livsstil 4 43
Temakurs familie 3 59
Medfødt nedsatt syn 1 8

Mobilitet og orientering og ADL
Mobilitetspedagogens primæroppgaver er 
undervisning på ulike kurs ved våre tre syn- og 
mestringssentre og oppdrag i forbindelse med 
individuell opplæring i hjemmemiljø. Opplærin-
gen i hjemmemiljøet blir dekket økonomisk fra 
den enkeltes hjemkommune. I 2014 har 14 per-
soner fått hjemmetrening. Opplæring blir gitt 
innenfor fagområdene mobilitet og orientering 
og ADL (aktiviteter i dagliglivet). Det innebærer 

233 undervisningstimer i mobilitet og orien-
tering og 15 undervisningstimer i ADL-faget. I 
tillegg bidrar mobilitetspedagogen med faglige 
innspill og undervisning knyttet til universell 
utforming. Denne aktiviteten har fortrinnsvis 
foregått i region Midt-Norge.

Om likepersonordningen – å få snakke med 
noen som «er i samme båt»
Likeperson-ordningen er sentral i alle ledd i 
rehabiliteringsprosessen. Foreldrekontakter 
er opprettet for å være gode samtalepartnere 
for foreldre som har opplevd å få et barn med 
nedsatt, eller uten syn. I tillegg er det relevant 
at foreldrekontaktene kan gi informasjon om 
velferdsrettigheter, det offentlige hjelpeappara-
tet og tilbudet til Norges Blindeforbund. For at 
også unge synshemmede skal få et møte med 
en likeperson har vi i samarbeid med NBfU re-
kruttert fire nye unge rehabiliteringskontakter. 
I 2014 har disse unge rehabiliteringskontaktene 
fått opplæring og 3 er godkjent og kvalifisert 
til å være gode støttespillere for ungdom som 
ønsker samtale med en likeperson. I alle landets 

Mange av våre kursdeltagere synes det 
er godt å møte og lære av en person som 
er i samme situasjon som en selv.
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fylker er det en eller flere rehabiliteringskon-
takter. Det innebærer at vi er godt rustet til å 
gjennomføre hjemmebesøk over hele landet. 
Ved årsskiftet hadde Blindeforbundet 52 rehabi-
literingskontakter. 832 mennesker fikk hjemme-
besøk i løpet av 2014. Vi er glade for å nå såpass 
mange som har mistet synet, helt eller delvis.  

Rehabiliteringsassistenter
Rehabiliteringsassistentene har en svært viktig 
funksjon på rehabiliteringskursene våre, og er 
fantastiske rollemodeller og medgåere som gir 
håp og framtidstro for deltakerne. Assistentene 
bor og oppholder seg på senteret mens kurset 
pågår. De har undervisningsoppgaver på dag-
tid og er gode samtalepartnere på kveldstid. I 
løpet av 2014 har 10 personer fått opplæring og 
blitt godkjente som rehabiliteringsassistenter 
i fagområdene mobilitet og orientering, ADL, 
IKT, punkt og taktil trening. Totalt har vi nå 40 
godkjente rehabiliteringsassistenter på Solvik, 
Evenes og Hurdal syn- og mestringssenter.  

Mentorordningen og karriereverksted
Mentorordningen kobler synshemmede i arbeid 
sammen med synshemmede som ønsker ar-
beid, for å overføre erfaringer til den som søker 
jobb. Det er i år gjennomført to karriereverk-
steder på Hurdal syn- og mestringssenter. Ett 
av disse har vært forbeholdt personer som står 
overfor et utdanning- og yrkesvalg, det vil si for 
personer fra 18-29 år.  

Antall likemenn 2010 2011 2012 2013 2014
Rehabiliterings-
kontakter

37 43 (pluss 9 
på opplæring)

48 (pluss 7 
på opplæring)

43 (pluss 1 
på opplæring)

44 (pluss en 
i permisjon)

Unge rehabilite-
ringskontakter

1 1 1 1 (pluss 4 
på opplæring)

3 (pluss 1 
på opplæring)

Foreldrekontakter 1 3 3
Rehabiliteringsas-
sistenter

1 3

Mentorer 25 34 (pluss 1 
på opplæring)

35 (pluss 4 
på opplæring)

32 (pluss 11 
på opplæring

40

Mentorer 15 15 13 (pluss 8 
på opplæring)

19 17 (pluss en 
i permisjon)

Karriereverkstedene bidrar til at synshemmede 
får inspirasjon og nye strategier for å komme ut 
i arbeid og/eller beholde sitt nåværende arbeid. 
Våre nye mentorer har fått viktig opplæring, tre-
ning og erfaring med LØFT-metodikk (løsnings-
fokusert tilnærming) og fungerer godt sammen 
med de mer erfarne mentorene. Vi er svært 
fornøyde med mentorkorpset som viser en 
allsidighet i yrker, bakgrunn og grad av synstap. 
Karriereverktstedene er landsdekkende.  

Rehabiliteringsassistentene er rollemodeller 
for nye synshemmede.
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Barn og ungdom

Det har vært nok et aktivt år for Barne- og 
ungdomsavdelingen. I 2014 har vi hatt rekord-
mange deltagere på 3 av våre 6 leire! Spesielt 
hyggelig er det å oppleve at Aktiv Høst be-
gynner å bli en svært så populær aktivitet for 
ungdommene. Barneleiren med sine 72 delta-
gere og ikke minst Aktiv Familie Hurdal med 
sine 129 deltagere er også verd å nevne.

Også i år har vi blitt invitert til Statped Huse-
by der vi møter førskolebarna sammen med 
foresatte og skolepersonalet. Dette er en 
viktig arena for rekruttering av våre yngste 
barneleirdeltagere. Sommer, vinter og høst-
leirene våre er årets høydepunkt for mange 
synshemmede barn og unge. Her møtes barn 

og unge synshemmede til morsomme aktivi-
teter i tilrettelagte og trygge omgivelser.

Avdelingen bruker mye tid til planlegging, 
gjennomføring og evaluering av leire og kon-
feranser. Det er et stort fokus på kvalitetssik-
ring av absolutt alle aktiviteter, slik at barn 
og ungdom skal oppleve trygghet og sikker-
het under alle våre arrangementer. 

Vi ønsker å være til stede der synshemmede 
barn, unge og foresatte er, og inviteres til 
Ridderrennet på Beitostølen og til Ridderda-
gene på Storedal. Avdelingen samarbeider 
også med flere av Norges Idrettsforbunds 
særforbund, blant annet Skiforbundet, 
Snowboardforbundet, Svømmeforbundet, 
Padleforbundet, Skytterforbundet, Kamp-
sportforbundet, for å nevne noen.

God stemning med ledere og glade unger på aktiv familie ved Evenes.

Aktivitet Antall deltagere 2012 Antall deltagere 2013 Antall deltagere 
2014

Aktiv vinter 48 32 40
Barneleir 62 60 72
Ungdomsleir 61 68 54
Ung uke 54 59 51
Aktiv familie 103 121 129
Aktiv høst 13 15 21
Minimix 142 150 170
Ultramix 159 141 136

Aktiviteter og antall deltagere:
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Seksjon 
lokalt arbeid

Mestrings-
sentre

Store gaver
bevilgninger

Lotteri / spillInformasjons-
avdelingen

Trykkeriet 
i BergenRehabiliterings-

avd. Oslo

Resepsjonen
Sporveisgt. 10

Evenes syn- og 
mestringssenter

Rehabiliterings-
avd. Bergen

Hurdal syn- og 
mestringssenter

Rehabiliterings-
avd. Trondheim

Solvik syn- og 
mestringssenter

Hønen bo- og 
mestringssenter

19 fylkeslag

Seksjon service

Barn og 
ungdom

Innsamling 
privat

Seksjon 
marked

Seksjon informasjon 
og samfunnskontakt

Rehabilitering Næringslivs-
avdelingen

Salgskontor 
Ørsta

Interesse-
politisk avdeling

Medlems-
senteret

Førerhund-
skolen

Personal-
avdeling

IKT-
avdeling

Drifts-
avdeling

Norges Blindeforbund

Organisasjons-
sjef

Økonomi-
avdeling

Generalsekretær

Assisterende generalsekretær

Internasjonal
avdeling

Organisasjonskart

I anledning grunnlovsjubilet 
fikk stortingspresident 
Olemic Thommessen Grunn-
loven i punktskrift.

Konkurransen er stor 
om å komme først 
fram til de populære 
høydeaktivitetene 
på Hurdal syn- og 
mestringssenter.

Statsminister Erna Solberg lot seg 
imponere da hun besøkte Michael 
Moore på hans arbeidsplass i Bergen.
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Seksjon 
lokalt arbeid

Mestrings-
sentre

Store gaver
bevilgninger

Lotteri / spillInformasjons-
avdelingen

Trykkeriet 
i BergenRehabiliterings-

avd. Oslo

Resepsjonen
Sporveisgt. 10

Evenes syn- og 
mestringssenter

Rehabiliterings-
avd. Bergen

Hurdal syn- og 
mestringssenter

Rehabiliterings-
avd. Trondheim

Solvik syn- og 
mestringssenter

Hønen bo- og 
mestringssenter

19 fylkeslag

Seksjon service

Barn og 
ungdom

Innsamling 
privat

Seksjon 
marked

Seksjon informasjon 
og samfunnskontakt

Rehabilitering Næringslivs-
avdelingen

Salgskontor 
Ørsta

Interesse-
politisk avdeling

Medlems-
senteret

Førerhund-
skolen

Personal-
avdeling

IKT-
avdeling

Drifts-
avdeling

Norges Blindeforbund

Organisasjons-
sjef

Økonomi-
avdeling

Generalsekretær

Assisterende generalsekretær

Internasjonal
avdeling

God stemning under prinsesse 
Märtha Louises besøk på Hurdal 
syn- og mestringssenter.

Eirik Bye (til høyre) represen-
terte Norge undet Paralym-
pics i Sotsji i 2014. Foto: Anne 
R. Kroken.

Finansminister 
Siv Jensen tok seg 
tid til en prat under 
Arendalsuken. 
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Førerhundskolen 

Førerhundskolen har i 2014 har vært preget 
av stabilitet og samarbeid, og det har vært et 
godt år for skolen. Alle testhundene kom fra 
Veiviseren. Dette var første året at ingen av 
førerhundene skolen trente, kom fra eget opp-
drett. Totalt 11 hunder ble tatt i trening, men 
en av dem ble satt ut til modning mot slutten 
av treningsperioden da den ikke viste tilfreds-
stillende adferd. Resultatet ble derfor 10 utle-
verte hunder i 2014. 

Det mest vanlige er at hundene bor hjemme 
hos treneren under treningsperioden. I helgene 
blir treningshundene ofte passet av fôrverter 
eller andre frivillige.  I testperioden – før tre-
ningen begynner - pleier hundene å bo hos 
treneren også i helgene, fordi de da slår seg 
fortere til ro. 

Det har ikke vært endringer i staben, men en 
av trenerne er tilbake etter barselpermisjon 
og sykefravær. Den ene koordinatoren trener 
hunder i tillegg til å jobbe som koordinator.
Iht. avtalen med Nav var skolen også dette året 
eneste arrangør av forkurs - 3 på våren og 2 på 
høsten, alle med base på Hurdal syn- og mest-
ringssenter.  Samtreningskursene ble holdt 
i mai, august og november. Kursopplegget, 
tilbudene på fritiden, fasilitetene og de flotte 
uteområdene i Hurdal blir høyt verdsatt de 3 
ukene et samtreningskurs varer. Etter samtlige 
forkurs og samtreningskurs fikk skolen svært 
gode evalueringer på kursopplegg og opphold.  

På høsten ble det holdt hjelpetrenerkurs.  På 
kurset deltok både erfarne hjelpetrenere og 
aspiranter. Tilbakemeldingene var gode, men 
det trengs mer opplæring enn det ble tid til på 
en helg. Det var et sterkt ønske om nytt kurs i 
2015, med mer tid til praktisk trening.
                                                                                                           
Kontoret i Sporveisgata gir bistand pr telefon, 
e-post eller ved kontorbesøk. Det er en god del 
reisevirksomhet ved avdelingen. Ekvipasjene 
skal ha en ukes samtrening på hjemstedet etter 
samtreningskurs, og deretter 5 obligatoriske 
oppfølgingsbesøk i løpet av de 3 første årene. 
Ved behov gis ytterligere individuell oppfølging. 
Avdelingen deltar også på en rekke førerhun-
darrangementer i regi av førerhundklubbene, 
samt ved syn- og mestringssentrene.  

Aktivitet Antall
Forkurs  5
Forkursdeltagere 24
Samtreningskurs  3
Hunder levert 10

Nestleder Torunn Gaarder har hatt fører-
hund i en årrekke. 
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Norges Blindeforbund fylkeslag er viktige i arbeidet med å nå ut til nye medlemmer.

Lokalt arbeid

Seksjon for lokalt arbeid omfatter seksjons-
leder, prosjektkoordinator, medlemssenteret 
og 19 daglige ledere. I tillegg kommer øvrig 
bemanning ved fylkeslagskontorene, som for 
eksempel kontorsekretær, informasjonsmed-
arbeider, lydavismedarbeider og aktivitører.

Ved utgangen av 2014 er det 11 123 medlemmer 
og vi har 576 støttemedlemmer. Antall familie-
medlemskap har økt fra 244 i 2013 til 273 i 2014. 
Gjennomsnittsalder blant medlemmene i 2014 
har sunket fra 72,5 år til 71,8 år i samme periode. 

Medlemssenteret

Det arbeides kontinuerlig for å etablere og 
utvikle medlemstilbud.

Et tilbud er Helsetelefonen, medlemmer kan 
ringe erfarne sykepleiere og spørre om alt 
mulig innen helse. Det er også inngått avtale 
med øyeklinikken Aleris om rabatt på under-
søkelser. Vi har hatt avtale med advokatfirmaet 
Lippestad hvor medlemmer kunne benytte seg 
av to timers gratis juridisk rådgivning.

Det er stort fokus på rekruttering av nye med-
lemmer. «Verv en venn» har skapt et engasje-
ment blant våre medlemmer, og antall nye 
medlemmer gjennom denne kanalen doblet seg 
fra 2013 til 2014. Gjennom svarkuponger i brosjy-
rer og «Alt om syn» ble det 60 nye medlemmer. 

I 2014 kom 1048 nye medlemmer inn i organisa-
sjonen, blant annet 33 barn under 14 år.
Gjennom innmeldingsskjemaet på nettsiden 
kom det 235 nye medlemmer. Det er et godt 
samarbeid mellom medlemssenteret og ansat-
te som jobber med giverne våre, og det kom 109 
nye medlemmer gjennom dette samarbeidet.

Medlemssenteret ringer alle nye medlemmer 
og informerer om Blindeforbundets ulike 
tilbud og oppfordrer dem til å ta kontakt med 
oss hvis det er noe vi kan hjelpe til med.

Det ble oversendt 423 oppdrag for videre opp-
følging i rehabiliteringsavdelingen.

Det er også mange telefonhenvendelser inn til 
medlemssenteret. Det kan være alt fra med-
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lemmer som opplever synsforandringer til de 
som nylig har fått en diagnose og har behov 
for informasjon om muligheter og rettigheter.

Fylkeslagene

Blindeforbundet har kontorer i alle Norges 
19 fylker og kontoret ledes av en daglig leder. 
Fylkeslagskontoret er Blindeforbundets lo-
kale ansikt. Det er ett styre i hvert fylkeslag 
som er ansvarlig for å sette kursen, prioritere 
hvilke områder og oppgaver det skal jobbes 
mest med, og selv utføre ulike oppgaver som 
for eksempel befaringer for å sjekke om det 
nybygde torget fyller kravene til Universell 
utforming og å være i dialog med lokal- og 
stortingspolitikere i ulike interessepolitiske 
saker. Blindeforbundet har 54 lokallag rundt 
om i landet. I noen fylker er det ikke lokallag, 
men man har ulike klubber og lag som for 
eksempel sjakklubb og hørespillklubb i Oslo.

Oppgavene ved et fylkeslagskontor er allsidige. 
Noen fylkeslag har nesten 2000 medlemmer, 
andre har rundt 200. Det aller viktigste er å 
være der for medlemmene, arrangere ulike 
aktiviteter, drive lokal politisk påvirkning og å 
være premissleverandør for å sikre universell 
utforming av lokalsamfunnet. 

Møre og Romsdal
Fylkeslaget arrangerte to møter i Samarbeids-
forum Syn i 2014. Forumet er en arena for 
utveksling av erfaringer blant personer som 
arbeider innen syn, og å danne et nettverk 
mellom relevante fagmiljø og organisasjoner. 
Målet med dette arbeidet er at blinde og 
svaksynte skal få et samordnet og helhetlig 
tilbud for å kunne leve selvstendige liv gjennom 
økt kunnskap hos fagpersoner.

I 2014 arrangerte fylkeslaget en stor hjel-
pemiddelmesse med ni av landets ledende 
aktører som utstillere og med over hundre 
besøkende. I tillegg var det foredrag om reha-
bilitering, Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek 
og Nav hjelpemiddelsentral.

Oslo
For Oslo fylkeslag var 2014 et år hvor vi opp-
levde økning i deltagelse på arrangementene. 
Som en rød tråd var det økt fokus på historie. 
På høstmøtet var det over 90 deltagere som 
hørte på foredraget «Skammens historie», vi 
gikk i Harry Holes fotspor i sentrumsgatene 
av Oslo, vi reiste to ganger til Eidsvollsbygnin-
gen og besøkte også Prøysenhuset i anled-
ning hans jubileum. 

I 2014 var det ti år siden arbeidet med «inn-
vandrergruppa» startet. Feiringen fant sted 
på Hurdal syn- og mestringssenter og var 
organisert som en aktivitetshelg for hele 
familien. Det var omvisning i sansestien og 
både klatreløype og zip-line ble ivrig brukt. 
En teatergruppe hadde øvd inn eget stykke, 
vi hadde brasiliansk dans, allsang til full jubel 
med «Kalinka» og i tradisjonen tro er det 
noen som begynner med magedans og så blir 
«alle» med. 

Akershus 
Også i Akershus ble Grunnlovsjubileet mar-
kert, fylkeslaget arrangerte et litteraturse-
minar hvor bøkene «1814 – Miraklenes år» 
og «Grevens tid» - begge skrevet av Karsten 
Alnes var tema. Søndag var det omvisning i 
den nyrestaurerte og mer tilrettelagte Eids-
vollsbygningen og vi fikk lunsj slik Eidsvolls-
mennene fikk den servert i 1814.

Det var aktivitetshelg for synshemmede barn 
på Hurdal syn- og mestringssenter i februar. 
Barn, unge og foreldre deltok i uteaktiviteter 
som aking, skitur, kanefart, hundesledekjø-
ring og høydebane. Det var også inneaktivi-
teter som bading, klatring, maling og film for 
dem som ønsket det. Det var 28 deltakere fra 
Akershus, og arrangementet var også åpent 
for deltakere fra Oslo og totalt var det 68 del-
takere med stort og smått.
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Troms 
I Tromsø og på Finnsnes arrangeres medlems-
kaféer en gang hver måned.

Det er ei aktiv foreldregruppe som i 2014 fikk 
prosjektmidler fra Extrastiftelsen til å ha svøm-
metreninger for barna. Gjennom hele 2014 var 
de annenhver søndag på Kurbadet og hadde 
svømmetimer med lek og opplæring med 
fysioterapeuter. I tillegg arrangerte foreldre-
gruppa en aktivitet i måneden som for eksem-
pel pizzakveld, påske- og juleverksted, besøk 
på bondegård og hundesledekjøring.

Også i 2014 besteg medlemmer i Tromsø 5 eller 
flere fjelltopper i Tromsø-området for å være 
med på 10 på topp som arrangeres hvert år.

Østfold 
Fylkeslaget har totalt 6 lokallag, spredt rundt 
i fylket. I 2014 kom nykommeren: «Lokallaget 
midt i livet». Det er allerede stor aktivitet med 
400 registrerte voksenopplæringstimer i 2015. 
De arrangerer alt fra fjellturer til Skottland, 
tur til Sardinia, skikurs, bowling, fiskekurs 
og yoga. Østfold fylkeslag satser mye på å få 
medlemmene sine opp av godstolen. I 2014 
byttet man ut den årlige hytte-til-hytte turen 
med reise til høylandet i Skottland. Det ble en 
vellykket kombinasjon av tur og kultur. 

Sør-Trøndelag
I november ble alle kommunale synskontak-
ter i Sør-Trøndelag (det er totalt 28 stykker) 
invitert til Hurdal syn- og mestringssenter 
for kompetanseheving i 2 dager. Takket være 
velvillig støtte fra Thoning Owesens legat fikk 
vi muligheten til å spandere både reise og 
opphold for dem. Dette var vår gave til fylkets 
kommuner. 

I samarbeid med Diabetesforbundet og øy-
eavdelingen og Lærings- og Mestringssente-
ret v/ St. Olavs Hospital, markerte vi Verdens 
Synsdag den 9. oktober med en stor åpen 
fagdag. Årets tema var “Diabetes og syn”. Ca 
80 personer fylte seminarrommet ved syke-
huset til randen. 

Telemark
Fylkeslaget i Telemark hadde i juni 2014 en 
fantastisk tur til Flor og Fjære utenfor Stavan-
ger. På den lille øya Sør-Hidle utenfor olje-
byen, har familien Bryn skapt en liten edens 
hage så utrolig vakker. 

Etter omvisning og masse informasjon ble det 
servert god mat med verbalt tilbehør av kok-
ken. Morsomt og veldig godt var omkvedet 
fra den store gjengen fra Telemark.

Utflukter og sosiale treff er er viktige aktiviteter i fylkeslagene våre.
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Høsten 2014 dro flere familier med synshem-
mede barn fra Telemark til Agder for å opp-
leve spenning på raftingtur. Her er e-posten 
fra en mamma etter turen: «Hadde ein fan-
tastisk tur/opplevelse i Evje. Både me voksne 
og ongan storkosa oss. Ser godt goder av å 
treffest ofte nå. Ongane finn kvarandre veldig 
fort og kosar seg veldig i sammen. Ser lite til 
dei, hører dei kun på grunn av høgt lydnivå».

Vestfold
2 viktige seiere ble oppnådd innen Universell 
Utforming (UU) i 2014. 

Fylkeslaget henvendte seg til Vestviken kol-
lektivtransport og understreket at synshem-
mede er avhengig av at holdeplasser ropes 
opp på kollektivtransport. Vestviken tok ikke 
hensyn til dette. Det ble ikke holdeplassopp-
rop før fylkeslaget fikk hjelp fra Likestillings- 
og diskrimineringsombudet (LDO).

Også kampen om god tilgjengelighet ved 
Tønsberg torv ser det nå ut som om vi skal 
vinne. Fylkeslaget og Funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon meldte Tønsberg kom-
mune til LDO for manglende tilrettelegging 
av torget i Tønsberg. LDO har «presset» Tøns-
berg kommune på flere forhold i utbyggingen 
etter at LDO engasjerte Deltasenteret til å 
kvalitetssikre den universelle utformingen 
av torvet.  Kommunen hadde orientert om 
at prosjektet var ferdig i 2014. Det er nå opp-
nevnt ny prosjektgruppe av kommunen for å 
etterkomme LDOs krav. 

Sogn og Fjordane
Ryktet om Sogn og Fjordane sin bretur, spring 
omtrent fortare enn oss sjølve, og allereie på 
etterjulsvinteren kom den fyrste telefonen frå 
eit nabofylke; ”kan eg få bli med neste gong?”
Kjensla av blåis under stegjarn og tjukke 
vinterskosålar, bidreg til meistring og glede 
heilt i overkant, for dei som er med. Og denne 
meistringskjensla er heilt uavhengig av visus 
og graden av synsopplevingar. To turar på 
Nigardsbreen i Luster er vel akkurat nok for å 

kunne seie at ein tradisjon er etablert? Ar-
rangementet har vokst i storleik og lengde og 
breførarane kappast om å få gå fremst i tau-
laga våre. 

Akkurat som i fylket og landskapet her ellers, 
er det mangfald som og pregar aktiviteten i 
fylkeslaget lengst vest. Ikkje alle kjem seg i 
breheimen, og nokre trivast best meg begge 
beina godt festa på landjorda. Fylkeslaget 
sin kulturtur til Bergen i september, var ei av 
fleire flotte, jordnære opplevingar.  Historisk 
vandring i Haakonshallen, teater og piano-
konsert på Troldhaugen vekka minner for 
nokre, medan andre fekk oppfyllt draumar dei 
hadde bore på i mange år.

Oppland
Aksjonsuka 2014 hadde fokus på temaet fare-
fulle trapper og kanter. Fylkeslaget hadde, 
sammen med lokallaget i Gjøvik, aksjonsstart 
på Quality Strand hotell på Gjøvik. Lokalme-
dia fulgte opp saken med helsides opplag. For 
øvrig ble pressemeldinger trykket i alle fylkets 
lokalaviser.

Vi har hatt informasjonsoppdrag i pensjo-
nistforeninger, for ergo- og fysioterapeuter, 
elevgrupper på Høgskolen i Gjøvik og Norsk 
interiørskole. 

Vitensenteret på Gjøvik hadde i mai måned 
en egen interaktiv åpningsutstilling om hjer-
nen. Her bidro vi med informasjon om øyet, 
taktil merking og oppgaver for skoleklasser 
som var på besøk.

Tilgjengelighetsutvalget: Det vil i årene frem-
over foregå en del utbygging og oppjustering 
på og rundt trafikale knutepunkter. Det er 
viktig at vi er med i denne prosessen og det 
har vært flere befaringer for tilgjengelighets-
utvalget i fylket dette året. Herunder nevnes 
Lillehammer kommune, uteområder i Leira, 
Beitostølen Helsesportssenter og Åslundmarka 
bo-og servicesenter.
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For 2014 ble tilgjengelighetsprisen tildelt 
Fagernes skysstasjon AS.

Aust-Agder
«Tirsdagsklubben» er et månedlig treffpunkt 
som finner sted i fylkeslagets lokaler på Lang-
brygga 5 i Arendal, hver tredje tirsdag i måne-
den. Her er det enkel servering og hver gang 
prøver vi å få til et tema som er knyttet opp 
mot syn- og synsproblematikk.

Fylkeslaget arrangerer film- og quizkvelder for 
sine medlemmer. Filmene som vises er selv-
sagt synstolket og begge disse tilbudene er 
populære hos medlemmene våre.

I 2014 arrangerte fylkeslaget en medlemstur til 
Italia og vakre Gardasjøen, og i 2014 hadde vi 
tidenes beste oppslutning med 38 deltakere. 

Nord-Trøndelag
Fylkeslaget har arrangert et foreldrekurs, 
hvor også sør-trønderne var invitert. Målgrup-
pen var synshemmede foreldre og foreldre til 
synshemmede barn. 

Vi arrangerte Fagdag Syn på Sykehuset Levan-
ger, i samarbeid med Lærings- og Mestrings-
senteret og Hjelpemiddelsentralen. Øyelege, 

representanter fra rehabiliteringsavdelinga 
samt representanter fra Hjelpemiddelsen-
tralen og fylkeslaget holdt innlegg rundt sitt 
fagfelt. Nina Frisnes Øyan, Kristin Torske og 
Ann Sissel Jørgensen ga et godt innblikk i 
hva Blindeforbundet kan bidra med, og dette 
ble understreket av svaksyntoptiker fra Hjel-
pemiddelsentralen. Rundt 15 tilhørere var til 
stede, blant dem mest optikere, men også en 
øyelege og en sykepleier fra Namsos og et par 
synskontakter var på plass. 

Det er avholdt 5 medlemsmøter på Steinkjer 
i 2014. Temaer har vært alt fra Alf Prøysen til 
hjelpemidler. Møtene er godt besøkt, med 
rundt 25-30 deltakere hver gang. Vi opplever 
at vi stadig får nye medlemmer på møtene, 
mye takket være noen veldig dyktige og iher-
dige medlemskontakter. 

Hordaland
Da forslag til statsbudsjett for 2015 ble lagt 
frem i høst, hadde regjeringspartiene redu-
sert bevilgningene til voksenopplæring med 
80 millioner, 40 millioner i direkte kutt til 
studieforbundene. Det ble iverksatt en impo-
nerende dugnad rundt i landet i hvor fylkesla-
gene i samarbeid med interessepolitisk avde-
ling mobiliserte for å få dette kuttet reversert. 

Sogn og Fjordane fylkeslag har igjen arrangert vellykket tur på Jostedalsbreen. 
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Hordaland fylkeslag innledet et samarbeid 
med Folkeuniversitetet, SV og Arbeiderpartiet 
og utsatte både regjeringen og Stortingspoli-
tikerne for et massivt press for å stryke dette 
kuttet. Det var et bevisst valg i aksjonsgrup-
pen å tydeliggjøre hva et slikt kutt kunne bety 
for ettertrening av førerhunder, og medlem-
mer med førerhund stilte opp. Kuttet ble 
strøket i endelig budsjett.

I Hordaland er det samlokalisering mellom 
rehabiliteringsavdelingen og fylkeslaget, og 
motivatoren startet opp med en kontordag 
på øyeavdelingen hver annen uke. Her blir 
pasienter og personale kjent med Blindefor-
bundets tilbud, og motivatoren blir bedt om å 
delta på legeseminarer og andre aktiviteter. 

Det var et meget vellykket arrangement på 
Verdens synsdag i samarbeid med Optikerfor-
budet og øyeavdelingen ved Haukeland.

Rogaland
Norges Blindeforbund Rogaland hadde i 2014 
fokus på fysisk aktivitet og helse. Fylkeslaget 
arrangerte en felles dresintur på Flekkefjordba-
nen. Det er også gjennomført flere ulike turer i 
nærområdet gjennom Jæren og Dalane Lokal-
lag, som er åpent for alle medlemmene i fylket.

I Rogaland fylkeslag har vi etablert en fast 
kontordag ved Øyepoliklinikken på Stavanger 
Universitetssykehus. Flere medlemmer av fyl-
keslaget har meldt seg frivillig til å stille opp 
for å gi informasjon til pasienter ved polikli-
nikken.  Vi ser at dette utadrettede arbeidet 
gir oss god respons, og flere nye synshem-
mede kontakter oss for å få hjelp til rehabili-
tering og har spørsmål om rettigheter. 

Buskerud
Synshemmedes aksjonsuke hadde tema 
«Riktig utforming av trapper og trinn» og ble 
gjennomført med stands på Bragernes torg 
i Drammen, Vikersund i Modum, Prestfoss i 
Sigdal og Sætre i Hurum. Stedene ble valgt 
ut fordi her er det vanligvis stor trafikk av 

folk som skal til forskjellige gjøremål til og 
fra jobb, eller på handletur. Mange stoppet 
av ren nysgjerrighet for å høre på oss og ikke 
minst se på de mange gode eksemplene på 
hvordan man med enkle grep kan sikre trap-
per både inne og ute. Morsomt var det også 
at vaktmesteren på kjøpesenteret på Viker-
sund kom for å høre på budskapet vårt og tok 
med seg en bunke brosjyrer. 

Hedmark
Fylkeslaget i Hedmark har i 2014 kjørt prosjek-
tet «Hvit stokk over stokk og stein». Dette har 
blitt gjort sammen med lokallagene i Blinde-
forbundet i fylket. Det var to mål med pro-
sjektet: få medlemmer mer fysisk aktive og 
bruke finnekulturen som inspirasjonskilde. 
Det har vært historiske foredrag om finnekul-
turen, det har vært foredrag om viktigheten 
av fysisk aktivitet, samt inspirasjonskveld. 
Prosjektet ble avsluttet med en 8,5 kilometer 
vandring på Finnskogen.

Verdens synsdag ble markert på en litt spe-
siell måte i Hedmark i 2014. AUF Hedmark, 
Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, fikk 
prøve seg på «En dag som synshemmet», 
sammen med representanter fra fylkeslaget. 
Simuleringsbriller kom på og vips – så var de 
både blinde og sterkt svaksynte.

I løpet av dagen fikk de gått litt rundt i gatene 
på Hamar, kjørt buss og tog, kjøpt billetter, 
vært på kafe og spist mat uten å se. 

Glade var ungdommene for at de kunne ta av 
seg «brillene» og se, når dagen var over. 

Finnmark
Medlemsaktivitetene har befestet seg i Por-
sanger, Hammerfest og Alta. Medlemstreff 
og bassengaktivitetene har vært viktige som 
faste samlingspunkter. Og dette har igjen ge-
nerert flere treff og turer som hagevandring, 
strandtur, grilling og diverse kulturaktivite-
ter. Kursdeltakelsen har også hatt en økning 
siden 2013. Kurset på Høstmøtet var et høyde-
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Våre fylkeslag bidro aktivt med å sette dagsorden under synshemmedes aksjonsuke.

punkt der forebyggende brannvesen i Ham-
merfest var tilstede. Masse praktisk og nyttig 
informasjon om siste nytt i hjelpemidler innen 
forebyggende brannvernarbeid. 

Sneblindingan er et lag bestående av med-
lemmer fra de nordligste fylkene der Finn-
mark fylkeslag har funksjon som ansvarlig. 
Sneblindingan kryper oppover på resultat-
listen til NM Yukigassen år for år. Det er en 
bragd at synshemmede hevder seg i en lags-
port i konkurranse med 47 fullt seende lag! 

Vest-Agder
10. oktober reiste 24 forventningsfulle blinde, 
svaksynte og fullt seende til Rysstad Hotell i 
Setesdalen for årets høsttur.

Mandal lokallag arrangerer ukentlige spin-
ningtimer. Første tråkk var i 2011 så det be-
gynner å bli en tradisjon. Det er et variert 
program som passer for alle.

I Kristiansand er det en trimgruppe som hver 
uke møtes og går tur sammen, uansett vær.
Dette er en gjeng med ulik form og  forutset-
ninger, men det er plass til alle. Fylkeskontoret 
fikser transport til møtestedet hvis det trengs. 

Nordland
Nordland er et kostbart fylke å reise i, og dette 
er nok hovedgrunnen til at fylkeslagsstyret leg-
ger stor vekt på gjennomføringen av års- og 
høstmøtene. Årsmøtet ble avholdt i Bjerkvik. I 
tillegg til årsmøtetema ble det holdt kurs om 
rettigheter i regi av spesialrådgiver Stian Inner-
dal.  Lørdag var det busstur til Evenessenteret 
med omvisning og festmiddag.

Høstmøtet ble avholdt i Bodø, og her var det 
hjelpemidler som sto på dagsorden. Nav Hjelpe-
middelsentralen orienterte om ulike hjelpemid-
ler, og deltakerne fikk anledning til å orientere 
seg om hva som kunne være aktuelt for dem. 

Av de saker som vi arbeidet med i 2014 står nok 
TT-saken og tilgjengelighet som de viktigste, og 
vi krysser nå fingrene for at vi snart kan stryke 
TT-saken fra listen over arbeidsoppgaver. 



32

Internasjonalt arbeid

Norges Blindeforbund har en rekke internasjo-
nale verv i organisasjoner som jobber for blinde 
og svaksynte. I tillegg driver organisasjonen 
bistands- og solidaritetsarbeid i utviklingsland.

Internasjonalt samarbeid

Norges Blindeforbund er medlem av Verdens 
Blindeunion (WBU), hvor assisterende gene-
ralsekretær Arnt Holte er valgt til president for 
perioden 2012 til 2016. 

Norges Blindeforbund er også medlem av den 
Europeiske Blindeunionen (EBU), hvor Unn Ljø-
ner Hagen er valgt som generalsekretær. I tillegg 
har Norges Blindeforbund representanter i tre 
av unionens kommisjoner/arbeidsgrupper: Arnt 
Holte er medlem av kommisjonen for samarbeid 
med EU, Atle Lunde er medlem av kommisjonen 
for rettigheter og Terje Iversen er leder for EBUs 
bistandskommisjon.

EBUs rettighetskomité hadde møte på Hurdal-
senteret i februar 2014.

En delegasjon fra Norges Blindeforbund deltok 
på konferansen Vision 2014 i Melbourne, Austra-
lia, 31. mars - 3. april. Dette er en fagkonferanse 
med spesiell fokus på utdanning, utstyr og fors-
kning relatert til svaksynte. 

Norges Blindeforbund var i juni representert på 
en konferanse for kvinner fra blindeorganisasjo-
ner i Norden. Denne ble holdt i Malmø, og tema 
var synshemmede kvinner i arbeidsmarkedet. 
Konferansen ble holdt parallelt med en åpen 
Nordisk kvinnekonferanse.

Representanter fra Norges Blindeforbund be-
søkte i 2014 et rehabiliteringssenter for blinde i 
Tirana, Albania. Som et resultat av dette besøket 
har sentralstyret satt av litt penger til å hjelpe 
dem med å ferdigstille senteret.

Representanter fra Norges Blindeforbund gjorde 
i 2014 et besøk til Cuba for å følge opp rehabilite-
ringssenteret som vi bygde for mange år siden. 
Besøket ble kombinert med deltagelse på det 
Kubanske blindeforbundets årsmøte.

Nordisk Bistandskomité hadde to møter i 2014. 
Det ene fant sted i Norge, 21. og 22. januar, og 
det andre møtet ble holdt i Sverige, 9. og 10. 
desember.

Norges Blindeforbund er medlem av Interna-
tional Agency for the Prevention of Blindness 
(IAPB). Norges Blindeforbund har ikke lenger sty-
replass i organisasjonen, men Arnt Holte sitter i 
styret som Verdens Blindeunions representant. 
IAPB er partner med Verdens Helseorganisasjon 
(WHO) i den globale kampanjen Vision 2020 - et 
globalt initiativ som har som målsetting å elimi-
nere all unødvendig blindhet innen år 2020. 

Arnt Holte deltok i 2014 på styremøter i IAPB i 
Singapore og Paris. Terje Iversen deltok på IAPBs 
årsmøte i Paris.

Arnt Holte har i tillegg representert Verdens Blin-
deunion i Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Geir Jenssen er fortsatt President i Verdens 
Døvblinde Union, etter å ha blitt valgt på deres 
generalforsamling i Manila i november 2013.

I den norske Vision 2020-komité har Terje Iversen 
representert Norges Blindeforbund i 2014. Det 
har vært liten aktivitet i komitéen det siste året.
 
Norges Blindeforbund er medlem av Internatio-
nal Council for Education of People with Visual 
Impairment (ICEVI), og Arnt Holte sitter i styret 
for organisasjonen. 

Arnt Holte og andre fra Norges Blindeforbund 
har i 2014 deltatt på møter i Verdens Blindeuni-
on i Norge og Hong Kong. Verdens blindeunions 
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Assisterende generalsekretær i Blindeforbundet, Arnt Holte (til venstre), er en av våre 
fremste talspersoner. Holte er også president i VerdensBlindeunion (WBU) fram til 2016. 

eksekutivkomité avholdt møte på Hurdalsente-
ret, 12. - 16. mai.

Bistandsarbeid 

Norges Blindeforbund har drevet organisert 
solidaritetsarbeid for blinde og svaksynte i 
utviklingsland siden 1978. I 2014 var Blindefor-
bundet engasjert i 22 prosjekter i 11 land i Afrika 
og Asia. Inkludert i disse prosjektene er støtten 
til de regionale organisasjonene i Verdens Blin-
deunion i Afrika og Asia. Støtten gis i form av 
rådgivning og med innsats av personalressurser, 
samt finansiell støtte. Norad/Atlas-alliansen 
finansierte 19 av prosjektene. Tre av prosjektene 
er finansiert av Operasjon Dagsverk. Disse foku-
serer på utdanning av blinde og svaksynte ung-
dommer. Prosjektet i Øst-Timor, som normalt er 
100 prosent finansiert av Norges Blindeforbund, 
har fortsatt interne problemer og mottok in-
gen støtte fra oss i 2014. I tillegg til dette fikk vi 
fra Utenriksdepartementet via Atlas-alliansen 
støtte til utdanning i konfliktområder. Dette er 
midler utenfor den vanlige rammen, som bru-
kes til utdanning av blinde og svaksynte i Nord-
Uganda. Pengene til dette kom sent på året i 
2013, og aktiviteten fortsatte inn i 2014. 

Norges Blindeforbunds prosjektseminar, som 
var planlagt i oktober 2014, ble avlyst. Seminaret 

skulle avholdes i tilknytning til Afrika forum i 
Uganda, slik at våre deltakere skulle få anled-
ning til å delta på denne sammenkomsten. 
Forumet har normalt deltakere fra hele Afrika og 
mange andre land. Arrangementet ble utsatt til 
2015, grunnet Ebola-situasjonen i Vest-Afrika, og 
vårt seminar ble derfor også utsatt.

Antall blinde og svaksynte
Verdens helseorganisasjon (WHO) har anslått 
det globale omfanget av synshemning, blindhet 
og deres årsaker. Antall mennesker med syns-
hemning er anslått til 285 millioner, hvorav 39 
millioner er blinde og 246 millioner svaksynte.

Inkludert er også 145 millioner mennesker som 
er synshemmet fordi de ikke har riktige hjelpe-
midler. De fleste av disse vil kunne få et normalt 
syn ved å bruke briller eller kontaktlinser. Utover 
dette er det anslått at over 600 millioner men-
nesker er synshemmet fordi de mangler riktig 
tilpassede briller. 

80 prosent av all blindhet kan behandles eller 
forebygges.

90 prosent av alle blinde lever i lavinntektsland.

To tredjedeler av blinde og svaksynte i verden er 
kvinner og jenter.
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Over 20 millioner har grå stær, som kan behand-
les med en enkel operasjon. 

82 prosent av blinde er over 50 år.

Øyehelsearbeid

Norges Blindeforbund har i 2014 fortsatt sin 
deltakelse i International Agency for Preventi-
on of Blindness (IAPB) og International Council 
for Education of People with Visual Impair-
ment (ICEVI).  Arbeidet gjennom ICEVI har ført 
til at Norges Blindeforbund igjen har engasjert 
seg i arbeidet for å gi synshemmede barn 
skolegang på lik linje med andre. Dette foregår 
gjennom deltakelse i en verdensomspennende 
kampanje, der målet er å gi alle blinde og svak-
synte barn rett til skolegang innen 2015.

Samarbeidet gjennom IABP gir Norges Blinde-
forbund større muligheter til å drive bedre øy-
ehelsearbeid i utviklingsland, samt at det også 
er etablert en direkte kontakt med Verdens 
Helseorganisasjon. Verdens Helseorganisasjon 
og IABP er partnere i arbeidet med den globale 
kampanjen Vision 2020.
 
Administrasjon
I 2014 mottok Norges Blindeforbund ca. 15,4 
millioner kroner fra Norad/Atlas-alliansen i 
prosjektstøtte og til administrasjon. Arnt Holte 
har representert Norges Blindeforbund i Atlas-
alliansens styre med Gunnar Haugsveen som 
vara. Terje B. Iversen har sittet i Atlas-alliansens 
bistandsfaglige utvalg. Samarbeidet i Atlas-
alliansen har styrket arbeidet både økonomisk 
og faglig.

Personalet i Norges Blindeforbunds avdeling 
for internasjonalt arbeid har i 2014 bestått av: 
En utenlandssjef, fire rådgivere og en koordina-
tor/ sekretær. Det var unormalt mange utskift-
ninger i bemanningen i 2014. En medarbeider 
gikk av med pensjon, og etterfølgeren sluttet i 
prøveperioden, mens en rådgiver sluttet for å 
begynne i en annen bistandsorganisasjon. Vår 

vikar koordinator/sekretær sluttet midt i året 
og ny ble ansatt.

I 2014 har arbeidet med å engasjere fylkesla-
gene i det internasjonale solidaritetsarbeidet 
blitt videreført. Fylkeslagene har i 2014 bidratt 
til prosjekter for en samlet sum av kun 10 000 
kroner.

Tre hovedsatsingsområder
Norges Blindeforbund konsentrerer sin bi-
standsinnsats innenfor tre hovedsatsingsområ-
der: etablering og styrking av organisasjoner av 
blinde og svaksynte, rehabilitering og rehabilite-
ringsrelaterte prosjekter og øyehelse (forebyg-
ging og behandling av blindhet). 

Arbeidet finansieres gjennom midler fra NO-
RAD via Atlas-alliansen, bidrag fra Norges Blin-
deforbund, samt midler fra Norges Blindefor-
bunds inntektsvirksomhet kanalisert gjennom 
Arne Husvegs Solidaritetsfond. Dette inkluderer 
også penger innsamlet via Icare-kampanjen.

Atlas-alliansen har brukt opp alle pengene som 
ble innsamlet gjennom NRKs TV-aksjon i 2002, 
og kan ikke lenger bidra med egenandel til al-
liansens prosjekter. Atlas har søkt om ny TV-
aksjon flere ganger, men har ikke nådd opp.

Asia

I Nepal har den politiske situasjonen fortsatt 
vært uavklart. Dette har gjort at mange vik-
tige avgjørelser har blitt utsatt. Landet har i 
virkeligheten fungert hele året uten konstitu-
sjon og politisk ledelse. 

Asian Blind Union (ABU) har i løpet av 2014 
avholdt et Eksekutivkomitémøte. 

Norges Blindeforbund og den asiatiske blin-
deunionen hadde i 2014 et samarbeid om et 
prosjekt som heter «Blinde kvinner og IT». 
Prosjektet organiserte i 2014 blant annet tre re-
gionale kurs med fokus på opplæring av blinde 
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og svaksynte kvinner. Prosjektet støttet også 
ti nasjonale prosjekter, hvor både deltakere og 
ansvarlige var blinde og svaksynte kvinner.

Norges Blindeforbunds solidaritetsportefølje 
i Asia omfatter, i tillegg til støtten til den 
Asiatiske Blindeunionen, et øyehelseprosjekt i 
Nepal, rehabiliteringsprosjekter i Nepal, India 
og Laos, samt støtte til nasjonale blindeorga-
nisasjoner i India, Nepal, Laos og Kambodsja.

I Laos har vi fortsatt å støtte vår partner, Laos 
Association of the Blind (LAB). De har i 2014 
fortsatt med opplæring av blinde og svak-
synte i massasje. LAB driver også rehabili-
teringsaktiviteter i et distrikt i utkanten av 
hovedstaden Vientiane.

I India fortsatte vår partner All India Confe-
deration of the Blind (AICB) arbeidet med å 
rehabilitere synshemmede i distriktene Ha-
mirpur og Mewat. 
 
AICBs punktskrifttrykkeri hadde også i 2014 
mye å gjøre gjennom hele året og produserte 
nesten 77 000 bøker/hefter, fordelt på hele 
250 forskjellige titler. Dette utgjorde nesten 
7,7 millioner punktskriftsider. 

Den Indiske regjering er tydeligvis fornøyd 
med IACBs punktskriftproduksjon og har 
lovet 17 millioner Rupees (ca. 2,1 millioner 
kroner) til innkjøp av to punktskriftskrivere og 
annet utstyr trykkeriet trenger til produksjon 
av punktskriftbøker.

I Kambodsja samarbeider Norges Blindefor-
bund med Association of Blind Cambodians 
(ABC). De hadde i 2014 sin femte generalfor-
samling, hvor 57 representanter var tilstede. 
Av disse var 28 kvinner. Rehabiliteringspro-
grammet hjalp i 2014 46 blinde/svaksynte 
med å starte sin egen lille inntektsgivende 
aktivitet.

Vår partner i Nepal, Nepal Association of the 
Blind (NAB) begynte i 2013 å bygge ut for å få 
bedre plass. De ønsker også å leie ut litt av 
lokalene for å få inntekt til organisasjonen. 
Det nye bygget er nesten ferdig, men de 
mangler litt penger for å kunne få det helt 
ferdigstilt. Som et resultat av NABs innsats, 
har 62 blinde fått fast jobb som lærere.

Øyehelseprosjektet i Nepal har i 2014 hatt 
161 938 pasienter og har utført 12 514 grå 
stær-operasjoner på sykehus, helsesentre 
og mobile klinikker. I tillegg har de under-

Mange av barna på skolen vi besøkte i Myanmar er blinde som følge av feilernæring.
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søkt 37 542 pasienter ved hjelp av mobile 
klinikker. Mobile klinikker er viktig for å 
kunne nå de fattige som bor langt ute på 
landsbygda. I 2014 har mobile klinikker også 
gjort synsundersøkelser på skoler.

Afrika

Aktiviteten i Afrika dekker alle de tre hoved-
satsningsområdene og omfatter støtte til 
nasjonale blindeorganisasjoner i Lesotho, Mo-
sambik, Malawi, Eritrea, Uganda og Angola, 
samt til øyehelseprosjekter i Angola, Lesotho 
og Mosambik. Flere av prosjektene har også 
en rehabiliteringskomponent. 

Norges Blindeforbund har i 2014 støttet ett 
prosjekt drevet av den Afrikanske Blindeunion 
(AFUB). Dette prosjektet går ut på å styrke 
blindeorganisasjoner fra de portugisisk og 
spansktalende landene i Afrika.

Den Afrikanske Blindeunionen fortsatte i 2014 
å drive flere store prosjekter som får støtte til 

driften fra andre organisasjoner, blant annet 
fra det svenske blindeforbundet(SRF). Norges 
Blindeforbund har bistått med videreutvikling 
av administrative og organisatoriske rutiner 
og prosedyrer.

En av de største utfordringene for Den Afri-
kanske Blindeunion i 2014 var den samme 
som i 2011, 2012 og 2013: Utskifting av daglig 
leder. Den midlertidige daglige lederen som 
startet i august 2012, ønsket ikke å fortsette. 
Ny permanent daglig leder ble ansatt i mars 
2013, men denne sa opp og sluttet i desember 
2014. Mangelen på kontinuitet har hatt en ne-
gativ innvirkning på unionens arbeid. 

I Mosambik samarbeider vi med det mosam-
bikanske blindeforbundet (ACAMO) og helse-
myndighetene. I 2014 gjennomførte øyehel-
seprosjektet i Mosambik 17 871 konsultasjoner 
og utførte 2 840 operasjoner på sykehuset. I 
tillegg ble det utført 3 276 konsultasjoner ved 
mobile klinikker. 

I Lesotho fortsatte vi vårt samarbeid med 
Lesotho National League of Visually Impaired 
Persons (LNLVIP) og Helsemyndighetene. Orga-
nisasjonen har i 2014 leid ut fire små leiligheter 
de bygde i 2013. Dette gir en sikker inntekt til 
organisasjonen. Rehabiliteringssenteret til 
organisasjonen får nå støtte fra statsbudsjet-
tet. Øyehelseprosjektet i Lesotho har fokus 
på opplæring av øyehelsepersonell og mobile 
klinikker. Dette arbeidet fortsatte i 2014.

I Eritrea har vi fortsatt samarbeidet med det 
eritreiske blindeforbundet (ERNAB). 

ERNAB fortsatte i 2014 ferdigstillingen av nytt 
kontor og ressurssenter i Asmara. Dette vil 
styrke bærekraften til ERNAB. Bygget skulle 
etter planen blitt ferdig i 2012, men forsin-
kelser i byggearbeidet gjorde at det først ble 
ferdig i 2014. Samarbeidet med ERNAB ble 
avsluttet i 2014, og vi har derfor ingen flere 
prosjekter i Eritrea for 2015.

Blindeforbundet driver bistandsarbeid i 
12 land i Afrika og Asia. Her i Mosambik 
gjennomførte vårt øyehelseprosjekt 2 840 
operasjoner på sykehuset i Chimoio. 
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Seksjon marked

Norges Blindeforbunds inntektsvirksomhet er 
organisert i Markedsseksjonen med de fire inn-
tektsområdene; Spill og lotteri, Store gaver og 
bevilgninger, Innsamling privat og Næringsliv. 
Virksomheten ble også i 2014 ledet av seksjons-
leder og markedssjef Knut Fr Blütecher. 

Spill og lotteri
Dette satsningsområdet skaffer inntekter fra 
spill og lotterier, sørge for inntekter fra Norsk 
Tippings fordelingsnøkkel, egne spill, og sentrale 
og lokale bingoaktiviteter. 

Store gaver og bevilgninger
Enheten skaffer inntekter via testamentariske 
gaver, minnegaver, gaver generelt, midler fra le-
gater og stiftelser, samt offentlige bevilgninger. 
Enheten har også hatt ansvar for koordinering 
og kvalitetssikring av søknader om prosjektmid-
ler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.

Foruten markedssjefen, hadde disse to enhetene 
fire ansatte i hele stillinger; forretningsutvikler, 
lotterileder, senior prosjektkoordinator og mar-
kedssekretær. I november gikk senior prosjekt-
leder over til Lokalt arbeid, og ny prosjektleder 
begynte ved samme tid.

Innsamling privat   
Innsamling privat har som hovedmål å skape 
varige giverrelasjoner som gir størst mulig 
overskudd til organisasjonen. Avdelingen driver 
innsamling fra privatpersoner og hadde ved 
årsskiftet 56 ansatte. De fleste arbeider på deltid 
med innsamling via telefon. Den øvrige staben 
arbeider med utvikling av produkter, informa-
sjonsmateriell og tekster. Det er også et eget 
serviceteam for givere.  

Næringsliv
All aktivitet ut mot næringslivet er samlet i næ-
ringslivsavdelingen. Salgsenheten ligger i Ørsta 
og selger støtteprodukter til bedrifter, samtidig 
som også gode og spennende konsepter ble 
videreført i 2014. Samarbeids- og sponsoravtaler 
foregår fra Oslo. Næringslivsavdelingen har 11 
ansatte.

Inntekter
I 2014 hadde markedsseksjon en god inntekts-
økning og hadde et godt resultat. Totalt fikk vi 
inn 159 657 000 kroner brutto og 103 863 000 
kroner netto. 

Fotograf Morten Krogvold stilte opp for Blindeforbundets iCare-initiativ. Her presenteres 
flotte portrettfotografier av ambassadørene våre. 
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Myndighetene har kommet med nytt prinsipp 
for hvordan humanitære og samfunnsnyttige 
organisasjoner skal bokføre vare- og tjeneste-
moms i regnskapet. Tidligere har vi ført inngåen-
de og utgående moms på den faktiske aktivitet. 
Etter ny rutine skal kostnaden fortsatt føres på 
det koststed den tilhører, mens kompensasjo-
nen (inntekten) samlet sett føres som tilskudd 
fra staten. Totalt sett er bunnlinjen i regnskapet 
uforandret, men det enkelte koststed, som bæ-
rer kun kostnaden kommer dårligere ut. For 2014 
medfører dette at markedsseksjonens resultat 
er 45 000 kroner under budsjett i stedet for 3,7 
millioner kroner over budsjett.

Kort oppsummert
•  Tildelingen av prosjektmidler fra ExtraStiftel-

sen Helse og Rehabilitering fikk en oppgang 
i 2014 i antall tildelte prosjekter i henhold til 
innsendte søknader.

•  Gevinstautomatinntekter kom også dette 
året som en kompensasjon fra Norsk Tippings 
fordelingsnøkkel på grunnlag av omsetning i 
2001. I tillegg fikk også 11 fylkeslag kompensa-
sjonsinntekter. I 2014 fikk vi noe lavere beløp 
enn tidligere.

•  Totale bingoinntekter økte i organisasjonen, 
hovedsakelig i fylkeslagene.

•  iCare og tjenesten Teknologi for alle har eta-
blert seg som de to viktigste satsningsområ-
dene for organisasjonens næringslivsarbeid.

•  Innsamlingen fra privatpersoner satte ny 
innsamlingsrekord for 18. året på rad, og økte 
også antall givere i 2014.

I tillegg til å øke inntektene er det også viktig 
å opprettholde god verdiskapning på innsam-
lingsarbeidet. Staten stiller krav om en gjen-
nomsnittlig innsamlingsandel over tre år på 
minimum 65 prosent. Innsamlingsprosent for 
Blindeforbundet  er for 2014 på 72 prosent.

Spill og lotteri

Rammevilkår for spill og lotteri
2014 har som 2013 vært et år med svært mye 
usikkerhet knyttet til rammebetingelser for 

spill og lotteri. Det er fremdeles ikke kommet 
noen endelig avgjørelse i forhold til inntekter 
fra tippenøkkelen med virkning fra 01.01.2018. 
Overgangsordningen som i forskrift har en 
varighet fra og med 2013 og til og med 2016 
har sin siste utbetaling til formål etter dagens 
modell våren 2017. 

Forslag til ny modell innebærer at det kun er 
landsdekkende organisasjoner som kan søke 
om midler med virkning fra og med 2018. Dette 
betyr i praksis at våre 11 fylkeslag som i dag mot-
tar inntekter fra tippenøkkelen vil få sin siste 
utbetaling i 2017. Norges Blindeforbund sentralt 
vil måtte søke inntekter i 2018 og slik modellen 
er lansert i høringsforslaget så kan det bety et 
inntektsbortfall som tilsvarer ca. 75 prosent.

Dette innebærer at Norges Blindeforbund og de 
andre organisasjonene i 10H, som hadde med 
seg 633 millioner kroner i tippenøkkelen, nå står 
i fare for å få rasert våre forutsigbare inntekter. 
Potten skal nå fordeles mellom 2-300 nye huma-
nitære og samfunnsnyttige formål. 

Ser vi på denne saken i en helhet slik den frem-
står akkurat i dag så er Blindeforbundet og 10H 
soleklare tapere i dette spillet om tippemidlene. 
Denne forskjellsbehandlingen mellom formå-
lene kan ikke oppfattes annet enn meget urime-
lig. Vi arbeider intenst for at dette ikke skal skje 
og at dagens ordning videreføres.

Viktige inntekter fra tippenøkkelen 
Norges Blindeforbund hadde også i 2014 omfat-
tende inntekter til forbundet sentralt og til 11 
av våre fylkeslag fra tippenøkkelen. Forbundet 
sentralt mottok 12,8 millioner kroner og de 11 
fylkeslagene mottok samlet 5,1 millioner kroner. 

Vexta
Norges Blindeforbund valgte i 2014 å kjøpe seg 
inn i Vexta-konsernet som i stor grad driver med 
spill og lotterivirksomhet innenfor bingo og 
spill/betalingsløsninger for spillvirksomhet. Det-
te var et strategisk oppkjøp for at Norges Blin-
deforbund både skulle styrke sine formålsinn-
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2014 har vært et nytt år med mye usikkerhet knyttet til rammebetingelser for spill og lotteri.

tekter fra bingo og hente overskudd fra driften 
i selskapene i konsernet. Det samlede utbytte 
fra overskuddet i 2013, som ble utbetalt i 2014 
var på 6 millioner kroner. Foreløpig regnskap for 
2014 viser et godt positivt resultat. Utbytte 2014 
bestemmes ved generalforsamlingen 2015.

Millionabonnenten
Norges Blindeforbund inngikk i 2013 avtale med 
Ideelle Spill AS i Sverige som eies av vår søster-
organisasjon Synsskadede Riksforbund og den 
spanske blindeorganisasjonen ONCE. I juli 2014 
ble Ideelle Spill AS kjøpt opp av Kombispill som 
er en kommersiell spilleaktør i Sverige. Det har 
vært avholdt møte i Oslo med de nye eierne for 
å avklare hvordan de tenker Millionabonnenten 
videre. Mot slutten av 2014 ble leieavtalen av 
personell og kontorleie sagt opp og vi avventer 
tilbakemelding om eventuell videre aktivitet i 
lotteriet.  

Bingo
Rammevilkår for bingospill i Norge har blitt yt-
terligere strammet inn som følge av røykeforbu-
det som ble iverksatt 1. juli 2014. Omsetningen 
på landsbasis har i denne perioden gått noe ned 
og vi er spente på utviklingen i 2015. Til tross for 
dette så hadde Blindeforbundet også i 2014 en 
positiv utvikling innenfor bingo. 18 av våre 19 

fylkeslag hadde inntekter fra bingo og fra 2015 
vil alle fylkeslag få inntekter fra bingo. I tillegg 
så hadde vi en vekst i bingotillatelser til lokallag, 
klubber og foreninger. Norges Blindeforbund 
sentralt har en bingotillatelse. Samlet med 
fylkeslag, lokallag og blindesakslag har vi nå 53 
bingotillatelser i drift. Norges Blindeforbund var 
også i 2014 medlem av Bransjeforeningen for 
samfunnsnyttige lotterivirksomhet hvor vi også 
var representert i styret.

Quizwin
Norges Blindeforbund inngikk sammen med ni 
andre landsdekkende organisasjoner i Norge 
avtale med selskapet Quizwin AS om å være for-
mål for et mobil- og pc-basert underholdnings-
spill med pengegevinster. Spillet har hatt tek-
niske utfordringer også etter å ha blitt relansert 
i 2014. Det jobbes fra eierne med investorer og 
flere samarbeidspartnere som kan skape bedre 
og større trykk på markedsføring og videreutvik-
ling. Spillet er planlagt relansert løpet av 2015.

Store gaver og bevilgninger

Testamentariske gaver og Minnegaver
Inntektene fra testamentariske gaver varierer 
kraftig fra år til år og er av den grunn vanskelig 
å budsjettere. I 2014 mottok Blindeforbundet 
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20 847 000 kroner fra 23 testamenter. I 2013 
mottok vi 13,4 millioner kroner i testamenta-
riske gaver.

Blindeforbundet videreførte også i 2014 tilbu-
det om vederlagsfri juridisk bistand til alle som 
ønsker å testamentere deler av eller alle sine 
eiendeler/verdier til organisasjonen. 

Minnegaver og diverse gaver kan også ha for-
holdsvis store svingninger fra år til år. Minnega-
vene har imidlertid holdt seg jevnt de to siste 
årene. I 2014 mottok Blindeforbundet 360 000 
kroner i minnegaver mot 368 953 kroner i 2013.

På slutten av 2014 ble det laget en ny og forbe-
dret informasjonsbrosjyre om minnegaver. 

Bevilgninger
I 2014 mottok Norges Blindeforbund 1,9 millio-
ner kroner fra Barne- ungdoms- og familiedirek-
toratet til støtte for Barneleir, Ungdomsleir og 
Ung uke. Dette var en stor reduksjon fra året før 
og tyder på at det er flere som nå søker om disse 
midlene. I 2013 utgjorde beløpet fra dette direk-
toratet 2,45 millioner kroner. 

Norges Blindeforbund har i 2014 valgt å bli 
med i Tilskuddsportalen. Dette er en søketje-
neste der alle offentlige og ulike legater og 
fond blir listet opp og er oppdatert med ut-
lysningstekster. En del fylkeslag er også med i 
portalen. Oversikten i portalen viser at mange 
har fastsatte søknadsfrister, mens andre ikke 
opererer med frist. Mange stiftelser og fond 
endrer søknadskriterier løpende. Dette blir 
ivaretatt da portalen alltid er oppdatert.

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering
I 2014 ble det sendt 49 søknader fra Blinde-
forbundet til ExtraStiftelsen Helse og Rehabi-
litering. Forbundet fikk tildelt midler til totalt 
16 prosjekter, 12 nye og fire som var igangsatt 
tidligere. 

Tildelt beløp i 2014 var på 5 454 000 kroner, 
inkludert 20 prosent administrasjonstillegg. 

Nytt i år er at administrasjonstillegget er hevet 
fra 10 til 20 prosent. Dette er en økning på 
1 512 700 kroner fra 2013, og utgjør en tildeling 
på 28 prosent av antall søknader. Tilslagspro-
senten i 2013 var også på 28 prosent. Blindefor-
bundet søkte om totalt 18 prosjekter på om-
rådet rehabilitering og fikk innvilget sju, mens 
det på området forebygging ble sendt inn 24, 
og fikk innvilget åtte prosjekter. På området 
forskning ble det sendt tre søknader og en inn-
vilget i 2014. Resterende søknader var flerårige.

Vårt samarbeid med næringslivet

Arbeidet ved næringslivsavdelingen har i 2014 
foregått langs fire akser:  
•  Telemarketing - salg av produktpakker 
 til bedrifter
•  Store bidrag og samarbeidsavtaler 
•  Salg av iCare-produkter til næringsliv 
 og private 
•  Teknologi for alle (TFA)

Salg av produktpakker til bedriftskunder via te-
lefon har også i 2014 vært den aktiviteten som 
har gitt høyest omsetning og resultat ved avde-
lingen. Aktiviteten, som foregår fra vårt avde-
lingskontor i Ørsta, gir et jevnt og forutsigbart 
resultat, i all hovedsak fra faste bidragsytere.

iCare øker i omfang  
Innenfor sponsorarbeidet har iCare vært det for-
målet som har gjort at vi har tiltrukket oss nye 
samarbeidspartnere i 2014. Det har vært gitt fle-
re større enkeltbidrag fra virksomheter til iCare, 
og noen langsiktige samarbeidspartnere. Blant 
annet Stormberg har kommet til i 2014. Med ett 
unntak, har alle samarbeidspartnere som har 
vært med oss fra tidligere, videreført sine sam-
arbeidsavtaler med oss. De fleste av disse har 
et samarbeid med oss med utgangspunkt i vår 
kompetanse på universell utforming.

Konseptet iCare, som ble introdusert i 2013, ble 
ytterligere videreutviklet i 2014. iCare ble lansert 
som en måte å synliggjøre Blindeforbundets 
internasjonale arbeid, og da i hovedsak vårt 
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Den nepalesiske gutten Tika har blitt et av iCare sine ansikter utad. 

arbeid innen øyehelse i land som Nepal og Mo-
sambik. Budskapet har vært at iCare er Norges 
Blindeforbunds bidrag til Vision 2020, hvor må-
let er å redusere unødvendig blindhet i verden.  

Hovedkonseptet har vært at man kan kjøpe 
ulike produkter som selges til inntekt for iCare. 
For hvert produkt man kjøper går 250 kroner 
til iCare, og man bidrar til at et menneske får 
synet tilbake. I 2014 opplevde vi også at flere 
bedrifter ønsket å støtte arbeidet vårt med 
rene donasjoner. Overfor bedrifter har vi hatt 
fokus på at penger innsamlet til iCare ikke bare 
går til øyeoperasjoner, men også til andre tiltak 
som bygger kapasitet innenfor vårt internasjo-
nale øyehelsearbeid.

Samarbeidet med Nina Skarra ble videreført i 
2014, og kashmirskjerfet ble lansert i nye farger. 
I tillegg etablerte vi et samarbeid med Nico 
Widerberg, som designet en lommebok, og Ce-
line Engelstad som designet en julepynt i sølv. I 
2014 solgte vi 4 132 skjerf og sjal, ca. 700 lomme-
bøker og 500 sølvpynt. Alle tre designerne stilte 
opp gratis for oss. Deres engasjement bidro til 
mye positiv oppmerksomhet, både internt i 
organisasjonen og ut mot publikum.

Vi fikk også i 2014 mye mediaoppmerksomhet 
om iCare, blant annet et oppslag i Dagsrevyen 
i januar, Nitimen i september og TV2-nyhetene 
i desember. I tillegg hadde vi en rekke oppslag 
i lokale aviser, og da i hovedsak med fokus på 
hvordan medlemmer av Norges Blindefor-
bund, som selv ikke kan få synet tilbake, enga-
sjerer seg gjennom iCare for at andre mennes-
ker skal kunne få se igjen.

Av en total omsetning på iCare-produkter på ca. 
3,25 millioner kroner var ca. 1,25 millioner salg 
til bedriftsmarkedet og 2 millioner salg til pri-
vatpersoner.  Den viktigste salgskanalen vår for 
produktene var annonsering på Facebook, som 
ble gjennomført i november og desember. 
 
Resultatet for næringslivsavdelingen i 2014 ble 
på ca. 2,5 millioner kroner. Det er jobbet med 
flere potensielle samarbeidspartnere som vi 
håper vil komme på plass i løpet av 2015.

Teknologi for alle
Avdelingen som jobber med salg av kompe-
tanse innenfor universell utforming av tek-
nologi (TFA), har blitt styrket mot slutten av 
2014. Frem til desember besto denne avdelin-
gen av to personer som var innleid på deltid. 
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Hensikten med denne «forsiktige» satsningen 
i starten var å kartlegge om det var grunnlag 
for en tyngre satsning på salg av denne tje-
nesten. Erfaringen var at dersom vi skal lyk-
kes med å få lønnsomhet i en slik satsning, så 
kreves det større salgsinnsats og kapasitet på 
leveransene enn det to personer kan levere.  

Avdelingen fikk i 2014 flere store og viktige 
kunder som kjøpte våre tjenester, men det ble 
ikke stort nok volum til at avdelingen leverte et 
positivt resultat i 2014.  

I desember ble innleid prosjektleder byttet ut, 
og eksisterende avdelingsleder ved telemarke-
ting-/salgssavdelingen overtok dette ansvaret.  
I tillegg ble kapasiteten ved avdelingen økt ved 
at én koordinator ble engasjert på fulltid og én 
teknisk spesialist ble tilknyttet avdelingen på 
deltid. Begge disse stillingene er hovedsakelig 
eksternt finansiert. 

I tillegg til at TFA bringer inntekter, får vi en 
god mulighet til å bidra til at flest mulig web-
sider og andre teknologiske løsninger gjøres 
tilgjengelig for synshemmede. Dette er god 
omdømmebygging for Norges Blindeforbund.

Innsamling fra privatpersoner 

Privatpersoner tilførte Blindeforbundet 68,4 mil-
lioner kroner i 2014. Inntektene fra private givere 
har økt hvert år i 18 år på rad, og er den klart 
største inntektskilden for Norges Blindeforbund.

Antall givere øker
Det har i 2014 vært satset særskilt på å rekrut-
tere flere nye givere. Det har ført til at antall 
aktive givere steg fra 118 000 til 122 000. Det 
er et godt resultat i et marked med stadig 
sterkere konkurranse om giverne.
 
Faste givere 
Inntekten fra våre faste givere blir viktigere og 
viktigere. Nesten tre fjerdedeler av innsamlings-
resultatet kommer fra faste givere, og andelen 
øker fra år til år. Innsamlingsvirksomheten arbei-

der systematisk med å øke antallet faste givere 
fordi dette gir stabile og forutsigbare inntekter 
med minimal innsamlingskostnad. I 2014 var 
økningen i antall faste givere beskjeden, men 
gjennomsnittsgaven fra hver giver økte med om 
lag hundre kroner. Dette er den viktigste forkla-
ringen på økningen i innsamlingsresultatet.

Kvalitet i giverrelasjonen
To av tre aktive givere har støttet i åtte år eller 
mer. For å bygge langvarige relasjoner er det 
særlig viktig at kontakten bygger på giverens 
egne premisser, og at ingen skal oppleve at vi 
«trenger oss på». Derfor har vi lagt opp til at 
giveren selv kan bestemme hvordan dialogen 
skal være, og hvilke kanaler for kontakt som 
skal benyttes.  

Å bygge langsiktige forhold med flest mulig 
private givere krever høy kvalitet i hvert eneste 
kontaktpunkt mellom giveren og organisa-
sjonen. Giverkontakten skal være en positiv 
opplevelse. Giveren skal oppleve at han eller 
hun er med på å sørge for at ingen blir stående 
alene utenfor samfunnet når synet svikter, og 
at vi som medmennesker rekker ut en hånd 
slik at alle får mulighet til å leve et godt liv og 
føle seg inkludert i fellesskapet. Slik blir våre 
givere en del av en bevegelse som støtter opp 
under synshemmedes sak i samfunnet.  

Innsamling fra privatpersoner:

Tall i hele tusen 2014 2013

Tilført formålet fra 
private givere

68 524*) 71 454

Antall aktive givere 122 118
Telefonsamtaler 
med givere

136 155

Antall uadresserte brev 896 875
Antall adresserte brev 1 607 949

*) Refundert vare- og tjenestemoms ble ført som 
kostnadsrefusjon i 2013, men ikke i 2014. Dette 
utgjorde kr 3 357 378 i 2014. Det sammenlign-
bare tallet for 2014 er derfor 71 881’.



43

Uleselig.no: Opp med skrifta!

Innsamling ved bruk av egne ansatte
Det er Blindeforbundets egne ansatte som står 
bak brosjyrer, nettsider, telefonsamtaler, brev og 

Blindeforbundets kampanje «Opp med skrif-
ta» ble startet i siste kvartal 2013, og er vide-
reført gjennom 2014. Kampanjen har fått stor 
oppmerksomhet i samfunnet, og engasjerer 
et bredt lag av den voksne del av befolknin-
gen i kravet om bedre lesbarhet på produkter, 
nettsider, bruksanvisninger, skilt osv. 

Samfunnet er i ferd med å bli mer lesbart
Gjennom 2014 har kampanjen hatt kontakt 
med en rekke leverandører og andre sam-
funnsaktører som har ønsket å bli mer lesbare. 
Lansering av nye matvarer viser en tydelig 
forbedring i lesbarheten fra flere store mer-
kevarer. De største tv-stasjonene har ønsket å 
forbedre lesbarheten på teksting og grafikk. 

En konferanse om lesbarhet i samarbeid med 
NHO høsten 2014 samlet flere av de største 
merkevarebedriftene, og viste at bevissthe-
ten rundt lesbart produktdesign er økt. På 
konferansen ble det presentert leverandørers 
egne undersøkelser som viser at forbrukerne i 
visse situasjoner setter produkter som ikke er 
lesbare tilbake i hyllen, og velger konkurren-
tens vare i stedet. Når god lesbarhet også blir 
bedriftsøkonomisk lønnsomt, er det håp om 
at forbedringene vil komme raskere.  

Forbrukerne er engasjert i saken 
Gjennom 2014 har mange titusener vært 
engasjert i kampanjen gjennom nettsiden 
Uleselig.no og særlig kampanjens Facebook-
side. Responsen på kampanjens aktiviteter 
har vært like høyt som i oppstartsåret 2013, 
og publikum rapporterer stadig nye uleselige 
produkter til kampanjen. 

En temautgave av Alt om Syn i juni ga mer 
enn 3.000 nye givere til Blindeforbundet. 

Kampanjen er blitt nominert til flere priser 
i PR- og kommunikasjonsbransjen, og blitt 
trukket frem som et vellykket eksempel på 
hvordan man kan engasjere publikum på en 
god måte. 

Samarbeid med bedrifter 
Norges Blindeforbund har kontakt med flere 
virksomheter som ønsker bistand med å 
forbedre lesbarheten. Dette samarbeidet gir 
et mer lesbart og tilgjengelig samfunn, og vil 
fortsette også i 2015. 

Ansvarlig for kampanjen er innsamlingsleder 
Leif Wien Jensen. 

tekstmeldinger til givere. Dette er med på å sikre 
god kontroll med at kostnadene holdes på et 
lavest mulig nivå og at informasjonen er korrekt.



Sporveisgata 10 
Postboks 5900 Majorstuen
0308 Oslo
Tlf. 23 21 50 00
Epost: info@blindeforbundet.no
www.blindeforbundet.no
 

Ser 
mulighetene

Hvem er sterkest? Det er fullt alvor når barna møter foreldrene i tautrekkingskonkurranse 
på Aktiv familie på Evenes syn- og mestringssenter. 


