Vedtatt av regionstyret på regionstyremøte 9. november 2017.

Det interessepolitiske programmet forteller hva 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 2017-2021

Vi skal lede samfunnet mot full likestilling



Sørge for at alle barn uavhengig av funksjonshemming får begynne i barnehage og
skole i sitt nærmiljø.
Barnehager og skoler skal være universelt utformet. Alle barn og ungdom skal få den
hjelp de behøver.

Hva gjør vi?





Ambassadør i skoleverket fortsetter sitt arbeid med å besøke skoler.
Tilgjengelighetsutvalget må rette fokus mot barnehager og skoler.
Påvirke slik at BPA ordningen styrkes for den enkelte.
Våre representanter i kommunale råd må rette fokus mot universell utforming, BPA
(brukerstyrt personlig assistanse) og retten til å gå på sin nærskole.

Hvordan kan regionen være et ressurssenter?
Regionskontoret har pr i dag 1,5 ansatte. Det må satses på flere ressurspersoner som kan ha
et nært samarbeid med lokallagene. Vi tar tak i ressurspersoner og engasjerer dem.
Regionen utarbeider og leverer pakker med tiltak innenfor våre satsningsområder.
NHFU Oslofjord Vest skal være en naturlig del av regionens arbeid.

Strategi for NHF Oslofjord vest 2017-2021
Hovedpunktene i vårt samfunnsoppdrag er å:
 Lede samfunnet mot full likestilling
 Gjøre lover og rettigheter til hverdag og virkelighet
 Være et sterkt fellesskap ved å vise 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 øke vår allerede suksessfulle «Ambassadør i skoleverket».
Vårt oppdrag er å være til stede alle steder der det fattes beslutninger som får konsekvenser
for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi skal prioritere grunnskoler, videregående
skoler og høyskoler.
Vi skal bruke tilgjengelige rapporter og dokumentasjon i vårt arbeid.
Vi skal ha et aktivt samarbeid med tilgjengelighetsutvalget på forbesøket.

Fortsette det viktige arbeidet med å gjøre vår region tilgjengelig for alle med å øke
samarbeidet med de respektive rådene i kommunene, oppsøke tettsteder i samarbeid med
lokallagene ved å foreta befaringer for å gi løsninger, bygge forståelse hos butikkdrivere og
gårdeiere osv.
Universell utforming – fysisk tilgjengelighet:




Offentlig og private bygg.
Boliger.
Offentlig transport.

Tiltak
Ung politikk:
 NHFU Oslofjord Vest har fokus på aldersgruppen fra 16-30 år.
 Regionen har et eget prosjekt UngFunk, som har fokus på aldersgruppen fra 30-45 år.

Vi skal satse på likepersonsarbeid.
Likepersonene har følgende konkrete oppgaver hos oss:







Rettighetshjelpere
Likepersoner ved brukerkontor
Medlemskontakter
Likepersoner ut fra konkrete livssituasjoner
Likepersoner med spesifikke diagnoser i landsforeningene våre.

Vi har gjennom SAFO TVB brukermedvirkere på følgende steder:







Brukerutvalg ved Helseforetak
Brukerutvalg ved Rehabiliteringsinstitusjoner
Diverse utvalg på samhandlingsarenaer
Kommunale- og fylkeskommunale råd
Brukerutvalg ved NAV lokalt og i fylket
Brukerutvalg ved Hjelpemiddelsentralene

Vi skal være klare til å aksjonere når situasjoner dukker opp som krever dette.

Bli gode formidlere
Det er høyt støynivå i samfunnsdebatten, og mange som jobber for å bli hørt og sett. For at
vi skal stå frem i dette, trenger vi ikke å rope høyest, men vi må være gode til å formidle,
kunnskapsrike, litt frampå og troverdige. 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.
Endringer i samfunnet skjer for tiden i et vanvittig raskt tempo. Vi skal gjøre de kloke
endringene som trengs for å benytte oss av denne utviklingen. Vi sitter ikke med alle
svarene, men vi skal vise initiativ og evne til å gå i front for å finne nye løsninger og ideer. 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.



