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Synspunkt

Hemmelig valg, 
ingen selvfølge
Etter Stortingsvalget 2017 meldte mer 
enn 50 synshemmede om at de var nektet 
å ha med ledsager inn i stemmeavlukket. 
Riksvalgstyret har slått fast at dette er brudd 
på valgloven. 

Synshemmede må kunne ha med seg en ledsager 
de har full tillit til, slik at man er sikker på at man 
faktisk stemmer på det partiet man ønsker å 
stemme på. Derfor jobber Blindeforbundet for 
å få til elektronisk valg. Hittil har vi ikke fått 
gjennomslag for det, men vi er ikke kjent for å gi 
opp interessepolitiske kamper!

Nå er det valg igjen, og DU kan påvirke hvordan 
politikken der du bor, skal være. En som har enga-
sjert seg mer enn de fleste, er Andreas Lindrupsen. 
– Så lenge det finnes urettferdighet, så må jeg jo 
jobbe imot det, sier han i intervju med Synspunkt.

Du kan også lese deg opp på hva du som synshemmet 
kan forvente av valg-tilrettelegging. Og så har vi stilt 
rikspolitikerne til veggs angående saker som betyr 
særlig mye for svaksynte og blinde.

Godt valg, og si fra til oss hvis du opplever dårlig 
tilrettelegging der du stemmer!

Mia Jacobsen
Kommunikasjonssjef

Vårt 
syn

Synspunkt er et gratis medlemsblad. 
Endring av kontaktinformasjon, eller 
ønske om medlemsbladet i annet 
format sendes medlemssenteret, 
medlem@blindeforbundet.no eller 
telefon 21 97 70 00. Redaksjonen 
forbeholder seg retten til å forkorte 
innsendte tekster. Annonsøren har det 
fulle og hele ansvaret for sitt innhold. 
Design adare.no, illustrasjoner: vector-
stock.com, trykk: 07 Gruppen AS.  
ISSN 2464-3904.

mailto:info@blindeforbundet.no
http://www.blindeforbundet.no
mailto:medlem@blindeforbundet.no
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– Regjeringa ønsker eit godt og enkelt 
tilgjengelig tilbod for alle. Derfor blir no 
Hedmark, Oppland, Hordaland, Telemark 
og Nordland ein del av den utvida ordninga 
med tilrettelagt transport for personar 
med nedsett funksjonsevne (TT-ordninga). 
Dette gir ein enklare kvardag for over 
4.500 nye personar, det er særs gledelig, 
sier samferdselsminister Jon Georg Dale i 
en pressemelding.

De fem fylkene får totalt 64,2 millioner 
kroner for 2. halvår 2019, hvor over 4.500 
personer blir en del av ordningen:
- Hedmark får 10 300 000 kroner fordelt på 

599 personer.
- Oppland får 8 520 000 kroner fordelt på 

500 personer.
- Hordaland får 28 500 000 kroner fordelt 

på 2 458 personer.

- Telemark får 7 303 519 kroner fordelt på 
635 personer.

- Nordland får 9 600 000 kroner fordelt på 
362 personer.

Tildelingsbeløpet er fordelt etter søknad 
fra fylkeskommunene. Fra neste år blir det 
tildeling for hele året.

En gledens dag
I Blindeforbundet i Hedmark og Oppland 
sto jubelen i taket.
– Hurra! Detta var grådig gode nyheter.  
Etter flere års jobbing slo vi endelig gjen-
nom i Innlandet. 1099 personer vil få en 
langt bedre og forutsigbar hverdag. Hittil 
har mange svaksynte og blinde måtte  
prioritere vekk aktiviteter funksjonsfriske 
tar for gitt, sier Jo Øvergaard fra Stor-Elvdal 
og Sven Terje Garmo fra Lom samstemt.

Alle fylker skal med
Den utvidede TT-ordningen skal, sammen 
med fylkeskommunenes tilbud, gi totalt 
200 fritidsreiser for blinde/svaksynte og 
rullestolbrukere i året. Til nå er totalt 13 
fylker en del av den utvidede ordningen. 
– Vi har eit mål om at alle fylka skal bli 
ein del av ordninga. På den måten sørger 
vi for at TT-brukarar med særlege behov 
får betre tilgang til transporttenester, sier 
samferdselsministeren.

Ny tildeling av midler til utvidet TT-ordning:

Fem nye fylker er med!
Tekst og foto: Mia Jacobsen  

Kampen om TT: Her er Blindeforbundet på 
TT-demonstrasjon under regjeringsforhand-
lingene i Hurdal tidligere i år.

Kampen for å få flere fylker med i TT-ordningen har båret frukter. Fra 1. juli 
har fem nye fylkeskommuner fått midler til den utvidede TT-ordningen.
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Interessepolitisk engasjement
Engasjerte medlemmer er opptatt av at 
Tromsø by skal være tilgjengelig og er med 
på å påvirke at det etableres gode ledelinje-
løsninger når nye områder og publikums-
bygg planlegges og bygges. I skrivende 
stund legges lederlinjer i det nye parkom-
rådet ved Domkirka. Det er etter påtrykk 
fra fylkeslagets «universell-utvalg».  

Det ble lagt ned betydelig med innsats da vi 
bestemte oss for å melde inn Troms fylkes-
kommune til Likestillings- og diskriminer-
ingsombudet (LDO) for manglende opprop 
på bybussene i Tromsø og Harstad. Det endte 
med at saken gikk til Likestillingsnemda 
som påla fylkeskommunen å ferdigstille 
prosjektet innen rimelig tid. 

Vi i Troms kom med i den statlige TT-ordnin-
gen siste halvår i 2017, og det takket være et 
godt interessepolitisk arbeid fra engasjerte 
medlemmer som klarte å få fylkespolitikere 
til å forstå hvor viktig dette var for syns-
hemmede. Vi har også vært med på å på-
virke at nye og bedre retningslinjer ble ved-
tatt da vi kom med i ordningen.
 

Troms fylkeslag har omtrent 300 med-
lemmer, hvor en tredjedel er i Tromsø. Det 
er her vi også har flest aktive medlemmer.

Vi produserer lydavis hver uke med et 
variert innhold og vi vet at mange rundt 
om hører på den, og det er vi stolt over.

Fylkeslaget tilbyr «smart kafé» på kontoret 
hvor medlemmene kan få opplæring i apper 
og annet som er hendig å kunne av dagens 
teknologi.

Lokale møteplasser
Harstad kontaktklubb arrangerer treff en 
gang i måneden. 

Midt-Troms lokallag og fritidsgruppa i 
Tromsø, arrangerer også kafétreff en gang i 
måneden. Dette er populære tilbud.

I Midt-Troms er det etablert et lokallag som 
sørger for aktivitet for medlemmene i sitt 
område. De har gjennomført flere småpro-
sjekter med finansiering fra Extra-ekspress, 
som håndverksmesse og turer. 

En av de viktige oppgavene vi har er å få flere 
medlemmer, og å få de aktive. Det er nok mange 
blinde og svaksynte som ikke har kontakt med 
Norges Blindeforbund eller fylkeslaget sitt. Uten 
aktive medlemmer svinner fylkeslagene hen.
      Knut Hansen

Fylkeslagslederen i Troms 
har ordet
Av: Knut Hansen | Foto: Privat



6

Har 
du hørt 

at ... 
Fra 1. juli i år må nye el- og hybridbiler 
lage lyd ved lav hastighet. 
Nye EU-regler krever at bilene utstyres 
med Avas – Acoustic Vehicle Alerting 
Systems, et system som gjør at bilen 
produserer kontinuerlig lyd når den 
kjører 20 kilometer eller saktere. 
Eksisterende modeller som selges 
nye må ha Avas fra 2021.

Norges Blindeforbund Trøndelag  
har fått 5 000 kroner til turhelg for 
synshemmede.
Statskog har plukket ut 96 tiltak 
landet rundt, som får økonomisk støtte 
til å få folk ut i naturen. Fylkeslaget 
ønsker å etablere en helgetur for 
medlemmer, og håper at dette kan 
være starten på en fast turgruppe. 

Evenes syn- og mestringssenter fylte 
50 år 13. juni. 
I disse årene har utallige mennesker 
med synsproblemer fått hjelp til å 
mestre hverdagen. Det hele ble 
markert med middag for ansatte 
og likepersoner som har vært eller 
er tilknyttet senteret.

Ridderdagene på Storedal
Aktivitetshelg for barn og 
unge. Radio Z sender 
direkte lørdag 24. august 
kl. 12-14.
 
Nordisk samarbeidskomité
26.-29. august samles de 
nordiske blindeforbundene 
til utvidet nordisk konferan-
se i Sverige. Konferansen 

Store begivenheter på Radio Z i høst
sendes i sin helhet med 
oppstart mandagen kl. 19.
 
Norges Blindeforbund Ung-
doms landsmøte sendes 
i sin helhet 13.-15. september.
 
Blindeforbundets landsmøte  
sendes i sin helhet 19.-22. 
september. Sendingen 
starter torsdagen kl. 11 med 

Jeg har tommestokk med punktmerker på to 
meter. Problemet er at den er laget av plast 
og har en folie med punkter som løsner lett. 
Den slites fort og er ganske dyr. Da jeg gikk 
på maskin og mek på Huseby, hadde vi en to 
meters tommestokk i aluminium med punk-

Etterlysning: Sammenleggbar målestokk med punktmerker i aluminium

konferanse om arbeid og 
psykisk helse.
 
På facebook.com/radioz og på 
blindeforbundet.no/radioz vil 
sendeplan og tidspunkt fort-
løpende oppdateres.

Radio Z hører du på 
blindeforbundet.no/radioz

ter laget av metall. Meget solid. Har noen en 
slik er jeg villig til å betale for den. Har noen 
et skyvelære for blinde er jeg også interessert.

Johnny Bustenskjold, telefon 90 13 45 97, 
e-post: j-bus@online.no

mailto:j-bus@online.no
https://www.blindeforbundet.no/tilbud-kurs-og-arrangementer/radio-z
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at valgfunksjonærene gir god hjelp. Det 
er også mulig å forhåndsstemme og vi 
kan be kommunen komme hjem til oss 
med stemmesedler så vi kan stemme i 
rolige omgivelser.

Opplever du problemer i forbindelse med 
valget, håper jeg du melder dette til Blinde-
forbundet, så vi kan følge det opp.

Min oppfordring er at vi alle bruker 
stemmeretten og så ønsker jeg dere 
et riktig godt valg!

Valg for fire år
Av: Sverre Fuglerud, seksjonsleder samfunnskontakt | Foto: Ingar Næss

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. 
september er viktig for det tilbudet vi skal 
få fra kommunen og fylket. For mange av 
oss er dette valget veldig spesielt siden 
vi fra nyttår vil bo i en sammenslått 
kommune eller et sammenslått fylke.

Det er viktig at vi bruker muligheten til å 
stemme på de politikerne som vil velge de 
gode løsningene i sakene vi er opptatt av. 
Det kan være vilje til universell utforming, 
et bedre kollektivtilbud eller gode hjemme- 
tjenester. Undersøkelser viser at vi synsh-
emmede stemmer i større grad enn be-
folkningen som helhet, og det er kanskje  
ikke så rart siden mange av oss bruker 
ulike tilbud fra kommunen og fylket. I 
dette nummeret av Synspunkt kan dere se 
hva de ulike partiene lover i saker som er 
viktige for synshemmede.

Det blir også spennende i år om valget er 
godt tilrettelagt. For to år siden var det 
mange synshemmede som opplevde 
problemer når de skulle stemme og valg-
loven ble brutt. Nå får vi håpe at alle 
stemmelokaler er merket med punktskrift 
og storskrift, at det går greit å få med 
egen ledsager inn i stemmeavlukket og 

VI MENER:

Vi får håpe kommunestyre- og fylkestingsvalget blir tilrettelagt også 
for synshemmede og at valgloven ikke brytes denne gangen. Nå skal 
vi gjøre et viktig valg som vi ikke kan gjøre om på før om fire år!

Sverre Fuglerud.
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Andreas Lindrupsen har alltid hatt et brennende engasjement:

– Så lenge det finnes urettferdighet, 
må jeg jo jobbe imot det 
Tekst: May Britt Haug | Foto: Line Lyngsstadaas

Tromsø-gutten hadde ikke fylt 20 år, da han 
flyttet til Oslo. Og der har han blitt. Det var 
kjærligheten som lokket, men etter hvert 
tok organisasjons- og politikerlivet over 
lidenskapen hans.
– Damebekjentskapet tok slutt, sier Andreas 
og smiler. – Men jeg hadde jobb, venner og 
verv som holdt meg i Oslo.

Vil gjøre noe med forskjellene
Andreas har vært svaksynt siden fødselen, 
men hvorfor, er det ingen som har funnet 
svaret på. Og han har heller ikke brukt noe 

Urettferdighet og ulikheter i 
samfunnet har trigget Andreas 
Lindrupsens (35) engasjement 
i alle år. Både blindesak og 
politisk kampsak har stått på 
dagsorden. Til høsten stiller han 
som listekandidat for partiet 
Rødt i bydelen han bor i.

Vil gjøre en forskjell: – Verden blir mer og mer urettferdig, og de rikere blir rikere. 
Hvordan hadde det sett ut hvis ingen hadde stått imot, spør Andreas Lindrupsen.
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ca. 60 til 220 i løpet av halvannet år. 
Dette var viktig for klubbens styrke og 

ansattes trygghet, forteller Andreas.

Først nå i vår fikk han fullført utdanningen 
med fagbrev i kontor- og administrasjons-
fag. I dag jobber han i Fellesforbundet.

Skal ut i valgkamp
Den dedikerte nordlendingen stiller som 
listekandidat for Rødt ved høstens valg i 
Oslo. Han står som nummer tre på lista, og 
blir det et godt valg for partiet hans, kan 
han bli 1. vara i bydel Bjerke. 

Andreas er tøff i forhandlinger, samtidig som 
bekjente av han beskriver han som ansvars-
full, omsorgsfull og snill. Det er de hverdags-
lige, små ting som betyr mest for Andreas, 
og det er her han legger ned sin innsats. 
– I disse dager står jeg på gata og deler ut 
100 løpesedler for Rødt før jeg går på jobb, 
arrangerer stands og åpner møter i Rødt 
Bjerke, sier Andreas engasjert.

Mange vil kanskje tenke at det å ha proble-
mer med synet kan være en utfordring når 
en skal drive aktiv politikk. Ikke minst er det 
store mengder dokumenter som skal leses.
– Dokumentmengden er like stor for andre 
som for meg. Blir jeg sliten, ja, da må jeg 
prioritere bort andre ting, rett og slett. Og 
det har jeg gjort, sier han og smiler.
– Dessuten er det meningen i det du sier, 
og ikke hvor godt du ser, som betyr noe i 
politikk!

Familieliv og tv-titting er det ikke tid til.
– Noen bruker mye tid på treningsstudio, 
andre ser på såpeopera på tv. Jeg jobber med 
politikk. Familielivet blir det så som så med 
når familien min bor i Tromsø. Hverdagen 
er aktiv – det kan jo være en grunn til at jeg 
fortsatt er singel, sier Andreas.

energi på å finne ut av det. Han har 
bare konstatert at han trenger brillene 
på nesen.

Det politiske engasjementet har fulgt han 
i alle år. Han er noe usikker på hvor det 
kommer fra.
– Så lenge det finnes urettferdighet så må 
man kjempe, sier han bestemt.

– Verden blir mer og mer urettferdig, og 
de rike blir rikere. Hvordan hadde det sett 
ut hvis ingen hadde stått imot? Men når 
man ser det hele i et mindre perspektiv, 
nytter det å jobbe langsiktig, forsikrer 
Andreas oss.

Urettferdigheten Andreas trekker frem 
gjelder like gjerne funksjonshemmedes 
hverdag og samfunnsskapte barrierer, som 
arbeidstakeres rettigheter, til rett og slett 
byutvikling.

Satt sine spor 
I omtrent 15 år har han vært aktiv i Blinde-
forbundet og Norges Blindeforbunds Ung-
dom (NBfU). Han har vært leder både lokalt 
og sentralt i ungdomsorganisasjonen, og i 
dag sitter han i styret i Oslo fylkeslag.

Allerede for godt over tretten år siden jobbet 
han og flere synshemmede ungdommer i 
NBfU målrettet for å få opprop på buss, og 
ungdommene satte søkelyset på synstolk-
ning av film og TV-produksjon. I dag stilles 
det krav til at alle norske kinofilmer med 
filmstøtte synstolkes.

Da han kom til Oslo var ikke utdanning det 
han hadde mest fokus på, det måtte bare 
vente. Men han fikk raskt jobb i Get, og 
også her fikk engasjementet sitt utløp.
– Jeg er heldig som har fått vært en del av 
det laget som økte antallet EL- og IT-orga-
niserte i fagforeningsklubben hos Get, fra 

Møt et 
medlem
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På konsert med gode venner, nyter god musikk og lidt forfriskende 
i glasset - livet er herlig! Uten min personlige assistent ville ikke 
dette vært mulig.

I Uloba er det du som bestemmer hvem som skal assistere deg, 
hva assistenten skal gjøre, hvor og når assistansen skal finne sted.

Ulobas BPA er skapt av oss funksjonshemmede og det er vår måte 
å organisere hverdagen vår på.

Ta kontakt med oss på telefon: 32 20 59 10 så hjelper vi deg videre! 
For mer informasjon se våre nettsider: www.uloba.no

BPA gir meg 
friheten til å leve 

livet - fullt ut!

http://www.uloba.no
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- Livskvalitet og livsglede er 
noe ganske skjørt.

Heidi Halvorsen, Vestfold

Lytt på kabb.no eller Spotify

å LEVE med tap

Lytt til podkaster fra KABB

974 80 800

stendi.no/bpa

Vi i Stendi Assistanse lytter til den enkeltes 
ønsker og skreddersyr BPA-ordningen for 
blinde og synshemmede. Om ønskelig bistår 
vi gjerne med å � nne de riktige assistentene. 

For den som vil, kan vi også hjelpe til med 
søknaden og gi grundig opplæring i det å 
være arbeidsleder. 

Vi er alltid tilgjengelige, og våre rådgivere kan 
gi deg veiledning på telefon 24 timer i døgnet, 
365 dager i året.

Ring oss gjerne! Det er helt uforpliktende.

Smidig BPA for 
synshemmede

https://www.kabb.no
https://stendi.no/bpa
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Valgkort
Valgkortet gir deg informasjon om hvor du 
kan stemme og hvordan. Informasjonen 
som står på kortet finner du også på valg.
no. Du trenger ikke ta med kortet når du 
skal stemme, men du må for all del ikke 
glemme legitimasjon. 

Transport
Kommunene har ansvaret for å legge til 
rette for valgdeltagelse og flere bistår 
derfor med transport. Kontakt kommunen 
for å få hjelp med transport. Det er også 
mulig å stemme hjemme. 

– Det grunnleggende prinsippet er at 
valglokalene skal være tilgjengelig og det 
skal være tilrettelagt slik at du klarer deg 
inne i lokalet, forteller Kristina Jørgensen, 
kommunikasjonssjef i Valgdirektoratet.

Forhåndsstemme
Forhåndsstemmingen startet 12. august. 
Kontakt kommunen din om hvor det er 
mulig å avgi forhåndsstemme. Du kan 
forhåndsstemme i andre kommuner enn 
der du bor, også i andre land. Forhånds-
stemmegivningen avsluttes fredag 6. 
september. Har du forhåndsstemt, kan 
du ikke stemme en gang til på selve 
valgdagen.

Stemmesedler
Stemmeseddelen er et A4-ark som brettes 
til A5. Yttersiden har en rosa farge ved 
kommunestyrevalget og en blå farge ved 
fylkestingsvalget. Partiets navn skal vende 
inn, slik at ingen kan se hvilket parti du 
stemmer på. 

Det er laget en egen type stemmeseddel 
med punktskrift og noe større skrift på. 

Tilrettelegging 
for valgdeltagelse
Tekst: May Britt Haug | Foto: Bård Solvik

Mandag 9. september er det igjen klart for å gå til valgurnen. 
Kommunestyre- og fylkestingsvalget står for tur, men hva 
kan du som synshemmet forvente av tilrettelegging?
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Her er partiene listet opp alfabetisk. Det 
er risset opp en rute foran partiets navn 
hvor du setter et kryss. Det følger med 
en veiledning i punktskrift og storskrift. 
Denne kan benyttes ved forhåndsstemme 
og på selve valgdagen.

– Valgdirektoratet anbefaler kommunene 
at stemmesedler i punktskrift er tilgjen-
gelige på selve valg-dagen, men det er 
ingen garanti. Ikke vær redd for å be om 
dem, oppfordrer Jørgensen.

Valgavlukket
Selve valglokalet skal være egnet og til-
gengelig slik at alle skal benytte seg av 
det. Valgdirektoratet anbefaler at selve 
avlukket skal ha godt lys, bordplater i 
høyde for de som også har behov for å 
sitte og informasjon i storskrift, punkt-
skrift og illustrasjoner om hvordan du 
skal stemme.

Kassettene hvor stemmesedlene ligger 
skal du finne foran deg. Partiets navn i 
svartskrift og punktskrift skal stå foran 
på kassetten. 

Ved behov for hjelp
Valgfunksjonærene i valglokalet skal 
hjelpe deg om du har behov for praktisk 
hjelp.

Videre sier valglovens § 9-5, femte ledd: 
Velger som har behov for det, kan selv 
be stemmestyret om å få nødvendig hjelp 
ved stemmegivningen. Velger med alvor-
lig psykisk eller fysisk funksjonshemning 
kan selv peke ut en ekstra hjelper blant 

Bruk stemmeretten din: I valgurnen legger 
du din stemmeseddel. 

de personer som er til stede i valglokalet. 
Stemmestyret skal gjøre hjelperen opp-
merksom på at vedkommende har taus-
hetsplikt. Valgfunksjonæren skal imidler-
tid alltid være med inn i valgavlukket ved 
assistanse. Det er ikke anledning til kun 
å ta med seg en ledsager. 
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Partileder i Sosialistisk Venstre-
parti (SV) Audun Lysbakken 
Foto: Åsmund Holien Mo

Nøkkelord om partiet: Det viktigste for 
SV er rettferdig fordeling og miljø. 

E-valg – hva mener SV?
SV er positiv til at E-valg blir en mulig-
het for folk som trenger det. Retten til et 
hemmelig valg er en fundamental demo-
kratisk rettighet. SV har tidligere foreslått 
at det åpnes for E-valg og kommer til å 
foreslå det igjen. Hvor lang tid det vil ta, 
kommer an på hvem styrer landet. 

Vil SV støtte at nasjonal TT-ordning blir 
rettighetsfestet? 
Ja, det vil vi. Når det gjelder å sikre 
likestilling og likeverd, må vi ha en del 

nasjonal styring. SV ønsker også en 
ordentlig dør-dør-ordning, en ordning på 
et nivå som gjør at vi kan sikre reell frihet 
i hverdagen for alle som trenger det. SV 
mener det haster. Pengene må på plass 
med én gang, slik at dette kan rulles ut i 
alle fylker. Og det må kombineres med en 
rettighetsfesting. 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Vi må tørre å gjennomføre nasjonal sty-
ring når det trengs, for å sikre like rettig-
heter til folk i hele landet. SV ønsker en 
mye sterkere rettighet til BPA og at det 
forskriftsfestes nasjonalt. Hva slags om-
fang av BPA den enkelte har krav på, må 
være helt tydelig. Adressen din skal ikke 
avgjøre hvor stor frihet du har. SV mener 
BPA bør bli en rettighet i folketrygden. 

Hjelpemidler – hvor lang ventetid er 
akseptabelt? 
Ett års ventetid er altfor lang tid. Vi må 
sørge for at folk får de hjelpemidlene de 
trenger raskt. SVs svar er mer nasjonal 
styring, slik at folk kan få innfridd de 
rettighetene de har. 

Hvem mener hva om viktige saker 
i synshemmedes hverdag
Tekst: Mattis Michaelsen

Vanskelig å orientere seg i det politiske landskapet? Sentrale 
politikere har måtte svare på hva de faktisk mener om avgjørende 
saker i synshemmedes hverdag.
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Partileder i Fremskrittspartiet 
(FrP) Siv Jensen
Foto: Bjørn Inge Bergestuen

Nøkkelord om partiet: Frp vil legge til rette 
for valgfrihet for enkeltmennesker. Det 
skal gjelde alle mennesker i vårt samfunn. 

E-valg – hva mener FrP?
FrP foreslo allerede i 2007 en prøveordning 
for elektronisk stemmegivning. Partiet 
ønsker fortsatt å få E-valg på plass. En av 
tingene Jensen mener man absolutt bør 
prøve ut, er elektronisk stemmegivning i 
valglokalet. 

Vil FrP støtte at nasjonal TT-ordning blir 
rettighetsfestet? 
FrP ønsker en forsterket og god finansiering 
av TT-ordningen og kjemper for å utvide 
ordningen til hele landet. Men dette er et 
budsjettspørsmål, som partiet må krige litt 
for å få til. FrPs utgangspunkt er at partiet 
ønsker en statlig ordning. 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Jensen og FrP er stolt over lovfestingen av rett 
til BPA. Men det er behov for forbedringer. 
Regjeringen skal gjennomgå hele ordningen, 
for å se hvordan de kan sikre at BPA fungerer 
bedre. BPA er en forpliktelse alle de fire regje-
ringspartiene er opptatt av. Ikke minst FrP, 
fordi partiet mener dette handler om verdig-
het og muligheten til å leve gode liv.  

Hjelpemidler – hvor lang ventetid er 
akseptabelt? 
Ett år er i hvert fall ikke akseptabelt i det 
hele tatt. FrP mener det hadde vært en 
forenkling hvis synshemmede selv kunne 
ta direkte kontakt med hjelpemiddel-
sentralen. Partiet er villig til å vurdere en 
garanti-tid. Men Jensen tror at det aller 
enkleste hadde vært å hoppe over noen 
byråkratiske ledd i saksbehandlingen. 

Partileder i Rødt 
Bjørnar Moxnes
Foto: Einar Aslaksen

Nøkkelord om partiet: Rødt vil bekjempe 
de økende forskjellene i Norge. Partiet 
kjemper for et inkluderende arbeidsliv. 

E-valg – hva mener Rødt?
Generelt er Rødt tilhenger av å bruke 
teknologi for å tilrettelegge for økt delta-
kelse fra flere. E-valg har ikke partiet tatt 
konkret stilling til pr. dags dato. 

Vil Rødt støtte at nasjonal TT-ordning blir 
rettighetsfestet? 
Rødt er for rettighetsfesting. Partiet mener 
TT-ordningen skal være nasjonal, rettighets-
festet og uten egenandel. Inntil man kommer 
dit, vil Rødt presse på for TT i de fylkene hvor 
partiet kommer inn etter valget til høsten. 
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Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Rødt har foreslått en utredning av hvor-
dan BPA kan finansieres statlig og hvor-
dan rett til BPA-timer kan gis direkte av 
staten. Målet er et likt tilbud uavhengig 
av bosted, selvstendighet i eget liv og 
definisjonsmakt over eget hjelpebehov. 

Hjelpemidler – hvor lang ventetid er 
akseptabelt? 
Veldig mange må vente altfor lenge. Rødt 
mener at de som kjenner sitt hjelpebehov 
bør kunne søke direkte til hjelpemiddel-
sentralen. Hjelpemiddelsentralen har fag-
kompetansen, slik at de raskt kan gi den 
hjelpen som trengs. 

Nestleder i Kristelig Folkeparti 
(KrF) Ingelin Noresjø 
Foto: Øyvind Ganesh Eknes

Nøkkelord om partiet: Alle mennesker har 
en verdi i seg selv og skal få anledning til 
å utvikle seg. KrF ønsker et samfunn som 
bygges nedenfra og opp.

E-valg – hva mener KrF?
E-valg kan være en del av løsningen. Men 
E-valg har også uheldige sider, blant annet 
muligheten for påvirkning av elektroniske 
valg. KrF ønsker heller å åpne for mulig-
heten til å ha med ledsager inn i valgav-

lukket. Men finnes det løsninger for sikker 
gjennomføring av elektronisk valg innen-
for valglokalene, vil KrF se på det. 

Vil KrF støtte at nasjonal TT-ordning blir 
rettighetsfestet? 
KrF er enig i at dagens ordning er urettfer-
dig. Men det har også med finansieringen 
å gjøre. Når prøveordningen er over, skal 
dette bli en nasjonal ordning. Da skal alle 
fylker få midler og tilrettelegging slik at 
man får en god ordning. Noresjø og KrF 
mener det skal være krav til omfang på et 
fylkeskommunalt TT-tilbud. 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
BPA-ordningen skal være rettferdig og 
oppleves lik uansett hvilken kommune 
du bor i. Når du får tildelt et timetall, skal 
det være det samme uavhengig av om du 
flytter. Derfor vil KrF definere BPA som et 
likestillingsverktøy og ikke som en helse-
ordning. Slik får man en mer stabil og 
rettighetsfestet ordning, som blir lik over 
hele landet.  

Hjelpemidler – hvor lang ventetid er 
akseptabelt? 
Dessverre varierer det hvor lang tid det tar 
å få hjelpemidler, slik skal det ikke være. 
Regjeringen jobber med likeverdsreformen, 
for forståelse av at alle mennesker har like 
rettigheter og lik verdi. Systemet skal legge 
til rette for dette i folks hverdag. KrF ønsker 
å sikre retten til hjelpemidler i folketrygden. 
NAV og kommunene bør løse det på en 
effektiv måte. KrF ønsker å få brukernes 
erfaringer for å bidra til forbedringer.  
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Nestleder i Høyre (H) Bent Høie
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Nøkkelord om partiet: Overordnet visjon: 
Å skape et samfunn med muligheter for 
alle. Utgangspunkt i det enkelte menneske. 

E-valg – hva mener Høyre?
Erfaringene med forsøk har gjort at det ikke 
er politisk enighet om å innføre E-valg. Høyre 
har heller ikke tatt til orde for det. Men 
det er behov for bedre oppfølging i valglo-
kalene. Departementet har gitt oppdrag 
til valgdirektoratet om slike forbedringer. 
Tilrettelegging for hemmelig valg er blitt en 
viktigere del av opplæringen av valgfunk-
sjonærene. Til neste år vil også valglovut-
valget komme med sine anbefalinger.  

Vil Høyre støtte at nasjonal TT-ordning blir 
rettighetsfestet? 
Høyre vil ikke overføre TT til fylkene før det 
er blitt en nasjonal ordning. Så må vi se på 
hvilke andre virkemidler som er nødvendige 
framover. Partiet mener det mest fornuftige 
er at ordningen ivaretas av fylkene, som skal 
tenke helhetlig om transport. Høyre har ikke 
tatt stilling til rettighetsfesting ennå.  

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Det er fortsatt for stor variasjon mellom 
kommunene. Derfor vil vi gjøre noen 
endringer i ordningen relativt raskt, for 
eksempel når det gjelder aldersgrense. 

Samtidig ser partiet og regjeringen behov 
for å utrede hele ordningen. Dette skal ikke 
være en helsetjeneste, men et likestillings-
verktøy. Et eget offentlig utvalg skal gjen-
nomgå BPA, for å sikre at den fungerer etter 
hensikten. Det gjør den ikke alle steder i 
dag. Høyres utgangspunkt er at ordningen 
skal fortsette å være kommunal.  

Hjelpemidler – hvor lang ventetid er 
akseptabelt? 
Ett års ventetid er selvfølgelig ikke aksep-
tabelt. Som en del av regjeringens like-
verdsreform vil man også se på hvordan 
man kan sørge for at dette kan gjøres 
enklere og raskere.   

Helsepolitisk talsperson i 
Senterpartiet (Sp) Kjersti Toppe
Foto: Ragne B. Lysaker

Nøkkelord om partiet: Senterpartiet er 
opptatt av et samfunn med små forskjeller 
og at man skal skape tjenester nær folk, 
med likeverdige tilbud uansett hvor du bor. 

E-valg – hva mener SP?
Det skal være hemmelig valg for alle. 
Senterpartiet har foreslått mulighet for 
E-valg i stemmelokalet. Det ønsker vi å få 
på plass raskest mulig. 
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Vil SP støtte at nasjonal TT-ordning blir 
rettighetsfestet? 
Senterpartiet mener at rettighetsfesting 
ikke er løsningen nå. Det som er viktig, er 
at det faktisk blir en nasjonal ordning, at 
den rulles ut i alle fylker og at det blir et 
likeverdig tilbud. Dernest mener Toppe 
at TT må beholdes som en statlig finansiert 
ordning og ikke inngå i den ordinære 
økonomiske rammen til fylkene, fordi 
det ellers vil kunne bli store forskjeller. 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Senterpartiet ser at ordningen i dag 
ikke virker etter intensjonen og at det er 
for store forskjeller. Nå har flertallet på 
Stortinget sagt at BPA skal utredes, med 
forslag til tiltak. Senterpartiet er veldig 
positive til denne prosessen og vil gå inn 
i saken når utredningen er gjort. SP er 
blant annet opptatt av at BPA er like 
viktig for den som har et mindre antall 
timer som for den som trenger mer.  
Senterpartiet er kritisk til en statlig 
ordning, men partiet skal se på hva 
utredningen kommer frem til. 

Hjelpemidler – hvor lang ventetid er 
akseptabelt? 
Det skal ikke være nødvendig med lange 
ventetider. Senterpartiet har fremmet 
forslag om å gjennomgå hjelpemiddelord-
ningen. Og er det noen tilfeller, opplagte 
ting, hvor man kan slippe å gå gjennom 
kommunen, så er det bra. SP er villig til å 
se på alle mulige tiltak for å få dette til å 
fungere bedre. 

Nasjonal talsperson for 
Miljøpartiet de grønne (MDG) 
Une Bastholm 
Foto: Ole Kristian Klamas

Nøkkelord om partiet: Miljøpartiet De 
Grønne er opptatt av klima og miljø, fordi 
de er et grunnleggende solidarisk parti. 
Menneskeverd, likestilling og et samfunn 
for alle er viktig for MDG. 

E-valg – hva mener MDG?
MDG vil fortsette å jobbe for elektronisk 
stemmegivning. Partiet ønsker at man 
finner en løsning for lokalvalget nå, 
med tanke på å høste erfaring og kunne 
etablere en permanent løsning. Vi har 
klart å lande på månen, vi må klare å få 
til en E-valgs-løsning.  

Vil MDG støtte at nasjonal TT-ordning blir 
rettighetsfestet? 
MDG mener TT-ordningen bør ligge på 
statlig nivå. Partiet er ikke veldig kritisk til 
rettighetsfesting, men mener at det ikke 
er viktigst: Det aller viktigste er at det må 
bli mer forpliktende og at det settes av 
penger. MDG vil jobbe for innføring av en 
god nasjonal ordning med tilstrekkelig 
antall turer så snart som mulig.  

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
MDG har fremmet forslag i Stortinget 
som nettopp imøtekommer mye av det 
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brukerorganisasjonene har vært opptatt 
av: Alder og bosted skal ikke være avgjø-
rende, og MDG ønsker at man skal se på 
en statlig finansiering. Brukerne selv må 
få påvirke den faktiske vurderingen av 
tjenestebehov. 

Hjelpemidler – hvor lang ventetid er 
akseptabelt? 
Spørsmålet om garantitid er interessant. 
Det er den type forpliktelse Bastholm 
mener at man trenger. Vi har ikke et like-
stilt samfunn før alle har en lik og fri 
mulighet til deltakelse. Hjelpemidler 
handler om det. Ventetid opp mot ett år 
er helt uakseptabelt. MDG mener det kan 
være en god løsning at synshemmede 
hopper over kommunen og går direkte til 
hjelpemiddelsentralen. 

Partileder i Venstre (V) 
Trine Skei Grande
Foto: Jo Straube

Nøkkelord om partiet: Venstre bygger på 
enkeltmenneskets frihet. Partiet har lang 
tradisjon for å kjempe for lik rett til sam-
funnsdeltakelse for alle. 

E-valg – hva mener Venstre?
Sist valg testet vi ut E-valg. Få partier har 
vært veldig entusiastiske etter forsøket 
med E-valg. Skei Grande peker særlig på 

risikoen for manipulering med stemmer. 
Hun sier imidlertid at de vil se på hvor-
dan dette kan utvikles videre. Partilede-
ren stiller seg spørsmålet: Kanskje klarer 
vi å utvikle bedre og sikrere systemer i 
fremtiden? 

Vil Venstre støtte at nasjonal TT-ordning 
blir rettighetsfestet? 
Venstre er ikke innstilt på å delegere TT 
til fylkene før vi har en god nasjonal ord-
ning. Skei Grande mener det er viktig å 
holde ordningen statlig frem til man har 
en god ordning å overføre.  

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Vi skal gå gjennom ordningen, og vi har 
ambisjoner om å gjøre det til mer rettig-
hetsordning og å fjerne aldersgrensene. 
Skei Grande sier også at regjeringen vil 
se på forskjellene i tilbud og kriterier 
mellom kommuner. Venstrelederen ønsker 
en runde med brukerorganisasjonen for å 
få innspill. 

Hjelpemidler – hvor lang ventetid er 
akseptabelt? 
I dag er gjennomsnittlig ventetid tolv 
dager. Men for andre kan ventetiden bli 
mange måneder. Det vi trenger nå, er 
kommuner som ansetter ergoterapeuter. 
I 2020 har vi lovpålagt at alle kommuner 
skal ha ergoterapeut-tilbud. Da tror venstre-
lederen vi vil få ned køene. Skei Grande er 
åpen for at det kan være gevinst å hente 
ved at mange har mer direkte kontakt med 
hjelpemiddelsentralen. 
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Partileder i Arbeiderpartiet (AP) 
Jonas Gahr Støre
Foto: AP

Nøkkelord om partiet: Arbeiderpartiet går 
til valg under overskriften «sterkere felles-
skap». Fellesskapet skal ta ansvar og sikre 
at alle mennesker får trygghet i livene sine. 

E-valg – hva mener AP?
AP ønsker at det utvikles E-valgløsninger 
og har også lagt inn forslag om det. 

Vil AP støtte at nasjonal TT-ordning blir 
rettighetsfestet? 
AP har ikke tatt stilling til rettighetsfesting. 
Men partiet kommer til å følge nøye med 
på utrullingen av den nasjonale ordningen. 
Det må klare føringer til, for at en eventuell 
overføring til fylkene ikke skal gå utover 

Intervjuene i sin helhet høres 
i Z Ni kl. 9 på Radio Z fra 12. 
august, og på Spor 2 i uke 33, 
34 og 35. 

Valgavisen Klar Tale

brukerne. Støre mener det bør være mål om 
et likeverdig tilbud i alle deler av landet. 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
AP er tilhenger av BPA. Partiet ser også at 
ordningen har utfordringer. Det er stor varia-
sjon i kommunenes praksis. AP mener kom-
munene bør være ansvarlig for tilbudet. Men 
da blir kommuneøkonomien viktig. 

Hjelpemidler – hvor lang ventetid er 
akseptabelt? 
Ett års ventetid er altfor mye. Vi må sette 
kommunene i stand til å utvikle bedre tilbud 
til innbyggerne, det handler om kommune-
økonomi. Gjennom økte ressurser til kom-
munene og NAV, vil AP sikre bedre tjenester. 
Ventetiden må være kortest mulig. 

Lettlestavisen Klar Tale gir ut egen valgavis. 
De ønsker å gi deg svar på hva som blir de 
viktigste sakene i valgkampen. Hva er for-
skjellen på partiene? Hva engasjerer folk 
mest? Og hvorfor bør du bruke din stemme 
under valget?

Avisen gis ut torsdag 29. august.
Den bestilles elektronisk på klartale.no. 
Medlemmer i Blindeforbundet som mottar 

Synspunkt pr. e-post vil få elektronisk 
utgave tilsendt.

Lydutgaven blir lagt ut som podcast 
via klartale.no. Den kan høres på 
Radio Z fredag 30. august kl. 10,  
www.blindeforbundet.no/radioz. 
Lydutgaven vil bli lagt ut på 
blindeforbundet.no/lyd og distribuert 
på Lydavisa i uke 36. 

Ønsker du papirutgaven må du være 
abonnent.

http://www.blindeforbundet.no/radioz
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EIES AV NORGES BLINDEFORBUND

Norsktalende induksjonstopp

 
 

Vi hjelper øynene dine!

Endelig et hjelpemiddel som 
gjør det enkelt for  

synshemmede å lage mat! 
  

Velg mellom singel eller  
dobbel kokesone. 

  

Knappene har talefunksjon 
som leser opp hva du trykker 

på!  
 

www.adaptor.no   tlf: 23 21 55 55

Alle har rett
til et godt liv. 
Ja alle!

Kontakt oss på telefon 950 43 000 
så forteller vi deg mer om hvordan 

vi kan hjelpe deg med BPA. 
Strandveien 35, 1366 Lysaker. 

bpa@humananorge.no 
www.humananorge.no

publikk.no / iStockphoto.com

http://www.adaptor.no
mailto:bpa@humananorge.no
http://www.humananorge.no


22

Anna har fått 
synet tilbake

Tekst: May Britt Haug/Mia Jacobsen | Foto: Tom Egil Jensen

Annas reise fra seende til sterkt svaksynt, 
startet i 2009. Synet begynte på uforklarlig 
vis å bli dårligere. Hun mistet alt skarpsyn, 
og kunne overhodet ikke lese etter hvert. 
Anna forklarer at muskulaturen i og rundt 
øyet hovnet opp og stivnet. I 2017 begynte 
merkelig ting å skje. Synet kom tilbake. 
Nå har Anna startet på en ny reise, tilbake 
til det seende livet igjen.

For godt til å være sant?
50-åringen er byplanlegger av yrke og 
bosatt i Fredrikstad. Etter flere år som 
synshemmet og aktiv i fylkeslaget i Øst-
fold, fikk hun i 2017 påvist lavt stoffskifte 
og startet på medisiner. Etter et halvt 
års tid, på senhøsten, begynte synet å 
komme igjen.

Var det for godt til å være sant? Var dette 
noe å stole på, undret hun seg. Gleden 
var stor da hun innså at synet ble bedre 
og bedre. 

Annas store utfordring har vært at 
skarpsynet og dermed også lesesynet, 
har vært borte, men det verste har nok 
vært den ekstreme lysskyheten. Så da 
hun tok sin egen synstest etter oppda-

Anna Hellström har fått oppleve det man sjelden 
hører om. Hun mistet synet, og nå har hun fått det tilbake. 

– Det har vært en identitetsreise, forteller hun.

gelsen, gjorde hun det i alpinbakken, 
friluftsmenneske som hun er. 
– Plutselig kjørte jeg i rasende full fart 
ned alpinbakken i hvit, skarp snø, uten 
solbriller og i sterkt sollys. Jeg så hver 
eneste vesle is-flekk som var der, forteller 
Anna med et stort smil.

Hva skyldtes det?
Det er ingen som har klart å forklare hva 
som var årsaken til Annas synsproblemer. 
Hverken øyeleger, optikere, eller for den 
saks skyld, psykologen. Hun fikk aldri 
noen diagnose. Det er en ekstra belast-
ning å ikke vite. Ikke noe sted å hente 
kunnskap, ingen andre som er i akkurat 
samme båt.

Nedturene på reisen har vært mange og 
frustrerende. I mangel av en diagnose, har 
hun hatt problemer med å få de hjelpe-
midlene hun trenger. 

Likevel, sett i etterpåklokskapens lys, 
ville hun ikke ha vært de tøffe livserfa-
ringene foruten. Hun har knyttet bånd, 
vennskap og minnerike opplevelser.
– Mange av de som står meg nærmest er 
synshemmede, og de vennene skal jeg ha 
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med meg resten av livet. Det har vært en 
identitetsreise fra seende til svaksynt, og 
å lære seg å takle den tilværelsen, og nå 
tilbake igjen til det seende livet, forteller 
Anna. 

Volvo, fiolin og sopp
Drømmen som kan bli virkelig nå, er å få 
spille i symfoniorkester igjen. Fiolinen 
ligger nemlig hennes hjerte nært.  Og den 
opprinnelige svensken har kjøpt seg bil. 
En Volvo så klart, men det føles absurd å 
kunne kjøre igjen. 
– De fleste synes det er fantastisk at jeg 
har fått tilbake synet slik at jeg kan kjøre 
bil igjen. Selve bilkjøringen er en ting, men 
for meg er det mest fantastiske med det, 
at det gjør meg til en likestilt forelder som 
kan stille opp på fritidsaktiviteter som 

andre foreldre. Det er så utrolig sårt å ikke 
føle seg som en likestilt forelder, under-
streker Anna som har tre voksne barn på 
18, 24 og 27 år. 

På andreplass over fantastiske ting å gjøre 
nå som synet er tilbake, kommer noe som 
er en risikosport uten syn:
– Det er så herlig å kunne plukke sopp 
igjen, sier Anna som lever og ånder for 
friluftslivet, og som fortsatt vil bidra på 
aktiviteter i fylkeslaget. For tiden som 
synshemmet er fortsatt en del av identi-
teten hennes.

Og utover høsten blir det nok mange lange 
soppturer på Anna.

Anna Hellström har 
fått synet tilbake. 
– Til syvende og 
sist er jeg jo samme 
gamle Anna om jeg 
ser eller ikke.
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I de første 30 årene var Hodr idrettslag en eliteklubb som toppet 
premielistene og vant medaljer i Paralympics. Etter hvert ble aktiviteten 
dreiet mot mosjon og friluftsliv. Klubben har nå rundet de 50 og gir mange 
synshemmede bedre helse, trivsel og fellesskap.

Du husker kanskje ikke hvem Hodr var? 
Jo, han var den blinde guden i norrøn 
mytologi, broren til Balder. Blind gud 
– et passende ideal i klubben for blinde 
og svaksynte! Hodr er selvstendig, 
men har alltid hatt et nært forhold til 
Blindeforbundet.

Startet på Huseby blindeskole
Hodr ble startet av elever ved Huseby 
blindeskole 8. mai 1969. De ville 
konkurrere, og Huseby ble et kraftsenter 
i handikapidretten. Det var mange 

motiverte ungdommer i «sin beste alder» 
for idrett. De toppet snart premielistene 
i nasjonale konkurranser. Så bar det 
utenlands, til EM, VM og Paralympics. 
Gjennom 1970- 80- og 90-årene vant 
Hodrs medlemmer 24 gull, 26 sølv og 13 
bronsemedaljer i Paralympics. Jørund 
Gaasemyr hadde i mange år verdensrekord 
i maraton for blinde. 

Idrett i endring
Situasjonen endret seg for paraidretten 
og Hodr etter at integreringsloven 

Fra hytte-til-hytte: I 2010 gikk synshemmede godt veiledet av dyktige ledsagere i 
Tafjordfjellene. Ønsker du å bli med i Hodr, se www.hodr.no

Handikapidrett i over 50 år:

Hodr idrettslag for 
synshemmede Av: Leif Halbo | Foto: Tiril Andersen

http://www.hodr.no
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kom i 1975 og spesialskolene forsvant. 
Undervisningen ble trappet ned på 
Huseby og avsluttet i 1994. Elevene gikk 
fra nå av på skole i sitt hjemmemiljø 
landet rundt. Idrettsmiljøet ble splittet, 
medlemmer forsvant, og nyrekruttering 
ble mindre. Vanlige idrettsklubber ble 
forventet å integrere handikappede. Hodr 
fortsatte som før, som idrettsklubb for 
synshemmede, der aktiviteten skjedde på 
deres premisser. 

Mosjon og friluftsliv
Hodrs aktiviteter har etter hvert flyttet seg 
fra konkurranseidrett på internasjonalt 
nivå til mosjon og friluftsliv. I dag har 
klubben cirka 85 medlemmer. 17 er barn 
i barnegruppa, resten godt voksne. 
Dessuten har klubben en uvurderlig 
gruppe seende knyttet til aktivitetene: 
lojale og dyktige ledsagere og trenere. 
Hodr har ukentlig trening i spinning, 

OptimalAssistanse AS er leverandør 
av funksjonsassistanse og BPA 
• OptimalAssistanse ble etablert i 2009. 

Vi har konsesjon og rammeavtaler med 
kommuner i hele landet.

• Vi «skreddersyr» funksjonsassistanse i 
samarbeid med deg og din arbeidsgiver, 
og BPA i samarbeid med deg.

Ring oss gjerne for å høre mer 
om våre tjenester.

Telefon: 69 12 96 00

Send oss gjerne en mail på:
post@optimalassistanse.no

www.optimalassistanse.no

• Ansatte i administrasjonen har  
helsefaglig bakgrunn, og kan veilede  
i forhold til BPA-søknad og tekniske 
hjelpemidler. Vi har fokus på muligheter 
og aktiviteter.

• Vi er lett tilgjengelige og responderer 
raskt. Vi er der når du trenger oss!

– en del av Ecura AS

sirkeltrening, pilates/styrke, løp om 
sommeren og skitrening om vinteren. Det 
er skisamling om vinteren og høstsamling 
på Hurdal syn- og mestringssenter, og flere 
dags- og overnattingsturer i Oslomarka. 
Høydepunktet kan vel sies å være Hodrs to 
fjellturer: en ukestur fra hytte-til-hytte, og 
en femdagers tur.

50-åringen Hodr ble i mai feiret med 
taler, sanger og stor stemning. To 
æresmedlemmer ble utnevnt: Gunleik 
Bergrud, som startet klubben og var første 
leder, og Olav Slaattelid, høyt verdsatt 
ledsager, trener og administrator gjennom 
mer enn 40 år.

Helse, trivsel, mestring og fellesskap står 
i sentrum når Hodr samler svaksynte og 
blinde til hard trening, eller mosjonsturer, 
eller byr på naturopplevelser man sent vil 
glemme.

mailto:post@optimalassistanse.no
http://www.optimalassistanse.no
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I tråd med sentralstyrets vedtak, 17. juni 
2019, er følgende beklagelse sendt Sen-
tralstyret, landsstyret, alle fylkeslag 
(daglige ledere bes om å videresende til 
sine respektive styrer), og alle ansatte. 

Norges Blindeforbund beklager overfor 
Arne Eriksen og Gudrun Ytterstad den 
konsekvens denne saken har fått for 
dem, og den belastning de har vært ut-
satt for i den forbindelse.

De to omvarslede har omsider via ad-
vokat fått innsyn i grunnmaterialet for 
advokat Ulsets rapport. Denne omtales 
i Synspunkt som Norges Blindeforbunds 
undersøkelse, hvor to personers navn 
kobles til ryktespredning om varsleren. 
Ingen av uttalelsene i intervju-utskriftene, 
som danner grunnlaget for rapporten, 

forbinder de omvarslede direkte til noen 
ytring som kan ligne på de ryktene som 
de angivelig skal ha blitt uttalt/formidlet.

Norges Blindeforbund beklager at de to 
omvarslede ble nektet innsyn i Ulsets  
bevismateriale. De fikk ikke mulighet til 
imøtegå/uttale seg om de påstandene 
som var fremsatt i intervjuene med  
informantene før det ble konkludert  
og rapporten forelå. Deres åpenbare krav 
på rettssikkerhet ble satt til side.

Dersom deres rettigheter bl.a. vedrørende 
kontradiksjon hadde vært fulgt ville saken 
ikke medført den belastningen den nå har 
fått dem.

Norges Blindeforbund

Beklagelse

Maxlupe5 – elektronisk lupe
Reineckers Maxlupe 5 kan brukes som en 
minilese-TV, men er samtidig ikke større 
enn at du kan ta den med deg. Oppladbart 
batteri og praktisk bæreveske. Det opplad-
bare batteriet lades på 3,5 timer, og har en 
brukstid (kontinuerlig) på 2 timer.
Lupen har skriveposisjon og skråstilt 
skjerm som kan vippes i ønsket 
vinkel. 5,8” tommers 
skjermstørrelse.

Pris: 14 990,-   
Nåpris: 
890,- inkl mva

Medlemstilbud fra Adaptor Hjelpemidler

Kikkert Optima 8x21 monokulær
Monokulær kikkert 8x21 for kort fokus 
fra ca. 40 cm.  
Leveres med en myk pose, nakkerem 
og linseklut.

Pris: 720,-   
Nåpris: 600,- inkl mva

Produktene bestilles hos Adaptor 
Hjelpemidler AS, telefon 23 21 55 55, 
e-post: hjelpemidler@adaptor.no.

Tilbudet varer så lenge beholdningen 
rekker.

mailto:hjelpemidler@adaptor.no
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Invitasjon til kurs for personer med aniridi,  
albinisme og deres pårørende

Informasjonsmøter om arv og testament

Hvor viktig er nedsatt funk-
sjonsevne for identiteten? 
I hvilken grad preger den 
selvfølelsen? Noen ganger 
kan enkle teknikker, litt 
refleksjon og bevisstgjø-
ring føre til betydningsfulle 
endringer.

Tid: 18.- 20. oktober 2019
Sted: Scandic Oslo Airport
Egenandel for medlemmer i 
Aniridi Norge kr. 500 pr. pers.
Egenandel for medlemmer 
i Albinisme i Norge kr. 1.000 
pr. pers.

Bindene påmelding 
innen 1. september til Aniridi 
Norge: Heidi Haug, heidi.
haug@blindeforbundet.no
Albinisme i Norge: Eva 
Elida Singsaas Skråmestø, 
evaelida@hotmail.com

Oslo: onsdag 11. september, Oslo 
Kongressenter kl. 13 og 17.
Trondheim: mandag 16. september, 
Scandic Nidelven, kl. 13 og 17.
Bergen: onsdag 18. september, Bergen 
Scandic City, kl. 13 og kl 17.

Senioradvokat Jacob Winderen Lindegaard i 
Kvale Advokatfirma informerer om arve-
reglene og viser hvordan man kan opprette 

et testament. Organisasjonene som inviterer 
vil være til stede for spørsmål og stiller med 
egne jurister som kan bistå. Arrangementet 
er gratis, men krever påmelding. 

Meld deg på via nettsiden  
www.arvenetterdeg.no, eller kontakte 
Knut Fr. Blütecher, telefon 909 82 369, 
e-post kfb@blindeforbundet.no.

På 
plakaten

Medlemstilbud fra Adaptor Hjelpemidler
Digital 
skaperkraft

Les mer på www.daisy.no

La barna bruke dagens 
teknologi til å øve på 
ferdigheter fremtidens 
næringsliv vil ha  
behov for.

fu
tu

ria
.n

o

skaperkraftskaperkraft

Gjør programmering  
til en lek!

Daisy AS, Ultvetveien 21, 3512 Hønefoss, 
Tlf: 417 84 500, post@daisy.no

mailto:haug@blindeforbundet.no
mailto:evaelida@hotmail.com
http://www.arvenetterdeg.no
mailto:kfb@blindeforbundet.no
http://www.daisy.no
http://www.daisy.no
http://www.daisy.no
mailto:post@daisy.no
http://www.daisy.no
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Kurs og aktiviteter 4. kvartal 2019  

Rehabiliteringskurs
23.09. - 04.10. 2. påbygging Hurdal
03.10. - 06.10. Introduksjon Hurdal
07.10. - 18.10. Grunnkurs Hurdal
07.10. - 18.10. Grunnkurs Solvik 
10.10. - 23.10. Grunnkurs Evenes 
24.10. - 27.10. Introduksjon Evenes 
28.10. - 08.11. 2. påbygging Solvik 
31.10. - 03.11. Introduksjon Hurdal
04.11. - 15.11. 1. påbygging Hurdal
18.11. - 29.11. Grunnkurs Hurdal
25.11. - 06.12. 2. påbygging Hurdal
28.11. - 11.12. 2. påbygging Evenes 
05.12. - 08.12. Introduksjon Hurdal

Rehabiliteringskurs for personer i 
yrkesaktiv alder
21.10. - 25.10. Kartlegging Hurdal
28.10. - 08.11. 2. påbygging Hurdal
21.11. - 24.11. Introduksjonskurs Hurdal
09.12. - 13.12. Påbygging A Hurdal

Temakurs hørsel
30.09. - 04.10. Temakurs hørsel Hurdal

Temakurs IKT
21.10. - 25.10. Temakurs IKT Hurdal
31.10. - 05.11. Temakurs IKT 

og digitale 
hjelpemidler 

Evenes 

04.11. - 08.11. Temakurs IKT Hurdal
11.11. - 15.11. Temakurs IKT 

og digitale 
hjelpemidler 

Solvik 

18.11. - 22.11. Temakurs IKT Hurdal
18.11. - 22.11. Temakurs IKT 

og digitale 
hjelpemidler 

Solvik 

Temakurs Livsstil 
26.09. - 01.10. Temakurs livsstil Evenes 

Kurs for personer med hjernerelaterte 
synsvansker
07.10. - 18.10. Påbyggingskurs Hurdal
28.10. - 01.11. Kartleggingskurs Hurdal
11.11. - 22.11. Påbyggingskurs Hurdal
02.12. - 13.12. Påbyggingskurs Hurdal
16.12. - 20.12. Kartleggingskurs Hurdal
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Voksenopplæringskurs
11.11. - 15.11. Punkt og taktil 

trening
Hurdal 

16.12. - 20.12. Kunst og 
håndverk

Hurdal 

Familien i fokus
03.10. - 08.10. Temakurs familie Evenes                
07.11. - 12.11. Temakurs familie Evenes                    
                
Foreldrekurs
15.11. - 17.11. Foreldrekurs Hurdal

Arbeidsliv
07.11. - 10.11. Karriereverksted

Førerhundskolen
23.09. - 11.10. Samtreningskurs Hurdal
14.10. - 01.11. Samtreningskurs Hurdal
18.11. - 06.12. Samtreningskurs Hurdal

Hønen gård bo- og mestringssenter. 
Voksenopplæringskurs
August til 
desember 

Kurs 2. Musikk og 
samspill

Hønen

Aktiviteter barn og unge
29.09. - 03.10. Aktiv høst Solvik

Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU)
Høst 2019 Høstkurs, mer 

info sendes til 
medlemmer

Habiliteringskurs
03.10. - 06.10.    Trening og trivsel 

førerhund og 
bruker

Solvik

14.10. - 16.10. Smart navigasjon Hurdal
18.10. - 20.10.   Hverdagsjuss Solvik
21.10. - 25.10.   Håndarbeid og 

steinsliping
Solvik

21.10. - 25.10.   Svømmekurs Solvik
25.10. - 27.10.   Temahelg for 

menn
Solvik

08.11. - 10.11.   Temahelg for 
kvinner

Solvik

14.11. - 27.11. Mestringslykke Evenes 
18.11. - 22.11. Yoga 

(nybegynner)
Hurdal

22.11. - 24.11.    Trimhelg Solvik
25.11. - 01.12.    Førjuls 

Aktivitetskurs 
Solvik

02.12. - 06.12. Yoga 
(nybegynner)

Hurdal

06.12. - 08.12.    Juleverksted for 
familier

Solvik
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Helsereiser Tlf 23001260
www.helsereiser.no

FELLESTUR TIL SPANIA!
Norges Blindeforbund har besøkt vårt flotte norske senter Reuma-Sol på Costa- 
Blanca-kysten i Spania, og gitt oss råd om tilrettelegging av turer for synshemmede.  

Deilig klima og innendørs oppvarmet basseng

Norsk lege, sykepleier og fysioterapi

Ukesprogram med trim, ut�ukter og sosiale aktiviteter

Leiligheter og hotellrom med gulvvarme, norsk TV og wi�

Merkede gangveier

Menyer på blindeskrift og egne bord i restauranten

Nå tilbyr vi 2 ukers fellestur med avreise lørdag 26. oktober fra Oslo. Du kan også 
reise fra Stavanger, Bergen og Trondheim. Velg selv om du vil bo i leilighet eller på 
hotellrom. Prisene starter på 9350,- Se vår hjemmeside for utfyllede informasjon.

Priseks:
Hotellrom m/frokost:
Kr 11750 når to deler.

Kr 15250 når du bor alene.

Leil. m/ 2 soverom:
Kr 12285 per person 

når to deler.

http://www.helsereiser.no
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Bygdøy allé 23  •  0262 Oslo  •  Tlf. 45 22 22 88  •  E-post: hav@havas.no  •  www.havas.no      

ER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) 
INTERESSANT FOR DEG?

Ta kontakt med en av HAV´s rådgivere i dag!

HAV BPA
Vi vil gi den enkelte tjenestemottaker en god og meningsfull hverdag. Alt vårt 
arbeid er basert på vår visjon om å skape en lettere hverdag med BPA. Vi legger 
stor vekt på at den enkelte tjenestemottaker selv bestemmer hvordan dagen 
skal være. Vi vet verdien av gode relasjoner til tjenestemottaker, ansatte og 
oppdragsgiver, som totalt sett gir deg ett bedre tilbud.

HAV AKTIV
Hav Aktiv er for deg som ønsker å være mer i aktivitet. Alt fra sit-ski, ski pigging, 
basket, sykling etc. Vi gir veiledning ift. til aktivitet og opplæring.

HAV FUNKSJONSASSISTANSE
Ordningen med funksjonsassistent er et nytt brukerstyrt virkemiddel for 
funksjonshemmede arbeidstakere. Nødvendig assistanse skal sørge for at 
du kan få eller beholde ordinært arbeid.

Se verden og bli sett med Atto!

atto

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

OPPOGFRAM

Atto er en 3hjuls scooter med unike egenskaper. Atto fremstår i full størrelse som en robust 
og stilren scooter. Produktet kan enkelt legges sammen. Det gjør at man trenger minimal 
lagringsplass for å oppbevare produktet. I tillegg kan Atto deles i 2 slik at den enkelt og 
på en energibesparende måte kan fraktes.

Produktet har flere detaljer det er verdt å merke seg. Armlenene kan enkelt slås inn og 
skjules hvis det ikke er behov for disse. Atto leveres med USB ladeutgang og du kan enkelt 
justere høyde på sete etter dine behov. 

Den perfekte scooteren på 
ferie, shopping eller andre tur- 
aktiviteter. Kom deg ut med  

ATTO og nyt dagene. 

ATTO 
by Movinglife

En ny patentert løftestol som er 
en rask, sikker og mobil løsning når 
en person har falt og trenger hjelp 

til å komme seg opp igjen. 

RAIZER 
by Liftup

GATSBY 
by Vintage mobility

Scooter med personlig preg og 
egen sjarmerende stil, Sveitsisk 

kvalitet som går inntil 5 mil, 
 toppfart er 9,9 km.

HØR MED OSS OM FORDELSAVTALER 
OG SERVICE-AVTALER

Bygdøy allé 23 • 0262 Oslo • Tlf. 45 21 21 52 • E-post: post@dinehjelpemidler.no • www.dinehjelpemidler.no

Synsvansker?

Få lesegleden 
tilbake med 

lydbøker fra NLB

NLB har tusenvis av lydbøker i biblioteket. Du finner både fag- og skjønnlitteratur i alle 
sjangre. Tilbudet er gratis. 

Velg mellom å få CD i posten, laste ned eller strømme lydbøkene. Du kan lytte med 
DAISY-spiller og PC, eller bruke appen Lydhør på mobil eller nettbrett.

Les mer på www.nlb.no 
Kontakt oss gjerne på tlf: 22 06 88 10 eller e-post: utlaan@nlb.no 

Helsereiser Tlf 23001260
www.helsereiser.no

FELLESTUR TIL SPANIA!
Norges Blindeforbund har besøkt vårt flotte norske senter Reuma-Sol på Costa- 
Blanca-kysten i Spania, og gitt oss råd om tilrettelegging av turer for synshemmede.  

Deilig klima og innendørs oppvarmet basseng

Norsk lege, sykepleier og fysioterapi

Ukesprogram med trim, ut�ukter og sosiale aktiviteter

Leiligheter og hotellrom med gulvvarme, norsk TV og wi�

Merkede gangveier

Menyer på blindeskrift og egne bord i restauranten

Nå tilbyr vi 2 ukers fellestur med avreise lørdag 26. oktober fra Oslo. Du kan også 
reise fra Stavanger, Bergen og Trondheim. Velg selv om du vil bo i leilighet eller på 
hotellrom. Prisene starter på 9350,- Se vår hjemmeside for utfyllede informasjon.

Priseks:
Hotellrom m/frokost:
Kr 11750 når to deler.

Kr 15250 når du bor alene.

Leil. m/ 2 soverom:
Kr 12285 per person 

når to deler.

http://www.nlb.no
mailto:utlaan@nlb.no
mailto:hav@havas.no
http://www.havas.no
mailto:post@dinehjelpemidler.no
http://www.dinehjelpemidler.no
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Aktiv familie, Blindeforbundets ferietilbud 
til familier 

Utfordrende 
aktiviteter i trygge 
omgivelser
Tekst: May Britt Haug | Foto: Line Lyngstadaas

Sommer betyr sommerferie for de fleste av 
oss. Rundt 70 familier tok turen til Hurdal 
syn- og mestringssenter for aktiv familie i år. 

I nesten 20 år har Blindeforbundet gitt 
familier med synshemmede medlemmer 
ferietilbud. I år var deltagelsen større enn 
noen gang, og det var første gang det 
ble arrangert to puljer av en uke hver på 
senteret.

Ekteparet Rune Rindal og Ingebjørg Mykle-
bust fra Ålfoten i Bremanger tok med seg 
sine tre gutter for andre gang til senteret 
ved Hurdalsjøen. 
– Hurdal har blitt noe helt spesielt for oss!  
Det er et vanvittig opplegg! Man utfordrer 
seg selv og sprenger grenser, sier Rune og 
Ingebjørg imponert og entusiastisk.

Det er minstemann Eirik som er blind. 
Fireåringen var i toppen av klatreveggen, 
han tok turer i zipline helt alene, og han 
hadde mange turer på tuben til sjøs. 

Foreldreparet setter stor på å treffe andre 
foreldre med erfaring knyttet til det å ikke se. 

På gamle trakter
Geir Ove Singsaas Skråmestø og kona Eva 
bor i Trondheim med sine tre barn i alderen 
7-14. Begge er de født svaksynte og har 
hatt stor glede av leirtilbudet fra Blindefor-
bundet da de var barn, men det er faktisk 
første gang i år de har tatt med seg sine 
barn på aktiv familie.
– Dette har vært en fantastisk uke hvor 
alle fem har storkost seg. Aktivitetene har 
vært varierte og trygge. Her har vi kunnet 
senke skuldrene, sier de.

Hurdal noe helt spesielt: Rune Rindal og 
Ingebjørg Myklebust storkoste seg på aktiv 
familie med barna Eirik (4), Simon (6) og 
Jonas (14). I Synspunkt i oktober får du bli 
bedre kjent med familien Myklebust.




