Arbeidsplan 2020-2022

Vedtatt av regionstyret på regionstyremøte 12. november 2019.

Det interessepolitiske programmet forteller hva vi i NHF mener på sentrale
samfunnsområder i saker som er av stor betydning for levekårene og hverdagen til
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det interessepolitiske programmet er et verktøy for
våre tillitsvalgte og ansatte når de skal jobbe for å fremme NHFs synspunkter på ulike
arenaer. Her kan man se hva slags samfunn vi tror på og hvilke konkrete løsninger vi vil
arbeide for. Hvordan vi skal jobbe for å få til gode løsninger omtales i NHFs Strategi for 20172021
Denne arbeidsplanen forteller hvilke tiltak og områder NHF Oslofjord Vest skal prioritere
kommende periode, for å lede samfunnet mot full likestilling. Våre fokusområder er:





Holdningsarbeid
Universell utforming / tilgjengelighet
Likepersonsarbeid
BPA (brukerstyrt personlig assistanse)



Si ifra når vi opplever at funksjonshemmede diskrimineres! Både gjennom ordinære
klageinstanser og gjennom sosiale medier.
Ta i bruk FN Konvensjonen for funksjonshemmede i vårt arbeid.
Markere FNs internasjonale dag for funksjonshemmede 3. desember!
Endre holdninger blant annet gjennom vårt prosjekt Ambassadør i skoleverket.
Synliggjøre utilgjengelighet gjennom arbeidet i Tilgjengelighetsutvalget og gi gode
tips til hvordan stedene vi oppsøker kan bli tilgjengelige.
Støtte og skolere våre representanter i kommunale- og fylkeskommunale råd
gjennom SAFO TVB, slik at disse kan løfte våre saker lokalt.
Påvirke kommunene slik at BPA ordningen styrkes for den enkelte.
Støtte, hjelpe og skolere lokallag og oppfordre til samarbeid på tvers av kommune og
fylkesgrenser, for å stå sterkere sammen for et aktivt NHF innenfor NHFs Strategi.
Videreutvikle vårt likepersonsnettverk.
Skape et sterkt fellesskap gjennom en årlig likepersonsamling.
Satse ungt ved å arbeider for at NHF Ung Voksen og NHFU Oslofjord Vest skal være
en naturlig del av regionens arbeid.












Regionskontoret har pr i dag 1 ansatt. Vi skal arbeide for knytte til oss flere ressurspersoner
og frivillige som kan ha et nært samarbeid med lokallagene. Vi skal ta tak i ressurspersoner
og engasjerer dem. Vi skal være klare til å bidra når nasjonale prosjekter skal nå ut i
organisasjonen og samfunnet for øvrig. Vi skal styrke vår kompetanse på
funksjonshemmedes rettigheter og på sosiale medier og ta dette i bruk i praksis slik at vi gjør
lover og regler til hverdag og virkelighet.

:
 Lede samfunnet mot full likestilling
 Gjøre lover og rettigheter til hverdag og virkelighet
 Være et sterkt fellesskap ved å være mer synlighet i regionen vår

I NHF Oslofjord Vest ønsker vi i perioden å ha fullt fokus på fremtiden ved å bygge forståelse
blant de yngre i skoleverket ved å styrke vårt allerede suksessfulle prosjekt «Ambassadør i
skoleverket». Vi skal styrke og skolere flere resurspersoner, slik at vi kan gjennomføre flest
mulige skolebesøk kommende periode. Dette skal skje i nært samarbeid med lokallagene og
regionens tilgjengelighetsutvalg. Vi skal besøke grunnskoler, videregående skoler og høyskoler.

Vi skal bygge forståelse for at universell utforming og tilgjengelighet er nyttig for alle,
gjennom vårt Tilgjengelighetsutvalg. Utvalget skal fortsette det viktige arbeidet med å gjøre
vår region tilgjengelig for alle, ved å øke samarbeidet med de respektive rådene i
kommunene, oppsøke tettsteder i samarbeid med lokallagene og ved å foreta befaringer for
å gi løsninger og bygge forståelse hos butikkdrivere og gårdeiere osv.

Gjennom regionens ansvar for NHF Ung Voksen nettverket, skal vi bidra til et sterkt
fellesskap i hele NHF, på tvers av regioner og landsforeninger. NHF Ung Voksen nettverket
har medlemmer i hele landet, og koordineres fra NHF Oslofjord Vests regionkontor. Vi skal
kommende periode også styrke samarbeidet med NHFU Oslofjord Vest.
Ung politikk skapes av:
 NHFU Oslofjord Vest som har fokus på aldersgruppen fra 16-30 år.
 NHF Ung Voksen nettverket som har fokus på aldersgruppen fra 30-45 år.

Vi skal skape et sterkt fellesskap i regionen ved å satse på vårt likepersonsarbeid gjennom å
videreutvikle vårt likepersonsnettverk. Vi skal lage møteplasser for likepersonene og en
fellesskapssamling for alle våre medlemmer årlig. Likepersonene har pr i dag følgende konkrete
oppgaver hos oss:




Erfaringshjelpere/ Likepersoner ut fra konkrete livssituasjoner.
Likepersoner ved brukerkontor.
Likepersoner med spesifikke diagnoser i landsforeningene våre.



Medlemskontakter (i samarbeid med lokallagene).

Kommende periode skal vi se på muligheten for å få til en ordning med at likepersoner kan reise på
hjemmebesøk til medlemmer ved behov.

SAFO TVB er et samarbeid mellom NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede), FNDB
(Foreningen for døvblinde) og NHF i Vestfold, Buskerud og Telemark. SAFO TVB har et eget
styre som bestemmer hvem organisasjonene skal foreslå til diverse råd og utvalg i våre
fylker. Kontorleder i NHF er koordinator for SAFO TVB, og hva dette innebærer er definert i
en egen avtale. SAFO TVB skal følge opp og skolerer våre medlemmer i rådene gjennom
minimum 1 fysisk møteplass årlig. I tillegg til SAFO TVB har vi et tett samarbeid med de andre
SAFO-regionene i Helse sørøst område, som skaper flere skoleringsarenaer. Kommende
periode skal vi fokusere på å skolere og rekruttere flere brukermedvirkere. Vi har gjennom
SAFO TVB brukermedvirkere på følgende steder:







Brukerutvalg ved Helseforetak.
Brukerutvalg ved rehabiliteringsinstitusjoner.
Diverse utvalg på samhandlingsarenaer mellom kommunene og helseforetakene.
Kommunale- og fylkeskommunale råd.
Brukerutvalg ved NAV lokalt og NAV i fylkene.
Brukerutvalg ved Hjelpemiddelsentralene.

Kommende periode skal vi styrke våre medlemmer i råd og utvalg, slik at de blir rustet til å
løfte saker som er viktige for SAFO. I kommunale råd blir hovedfokus: kommunal saksgang,
universell utforming, BPA (brukerstyrt personlig assistanse) og barns rett til å gå på
nærskolen. Vårt viktigste verktøy blir FN Konvensjonen for funksjonshemmede (CRPD).

Vårt oppdrag er å være til stede alle steder der det fattes beslutninger som får konsekvenser
for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi skal bruke FN konvensjonen for
funksjonshemmede og tilgjengelige rapporter og dokumentasjon i vårt arbeid.
Vi skal være klare til å aksjonere når situasjoner dukker opp som krever dette. Vi er positive
til å delta på aksjoner etter initiativ fra andre i NHF familien (landsforeninger, andre regioner
mm.), dette gjelder både fysiske aksjoner og gjennom sosiale medier. Vi skal styrke vår
kompetanse på sosiale medier og ta det aktivt i bruk i vårt arbeid. Vi skal bli bedre til å formidle
vårt budskap. Vi skal lære av hverandre og andre hvordan vi kan få fram våre budskap på best mulig
måte gjennom media, ved foredrag og innledninger, på aksjoner og stands, ved skolebesøk, i råd og
utvalg og i møter med politikere og andre.
Vi skal vise initiativ og evne til å gå i front for å finne nye løsninger og ideer til hvordan vi kan nå ut
med vårt budskap. I fellesskap med andre skal vi tenke nytt om hvordan vi kan nærme oss det
samfunnet som er utformet slik at alt er tilgjengelig for alle, og som er preget av et inkluderende og
raust menneskesyn. Vi skal være pådrivere for gode og fremtidsrettede løsninger.

