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INNLEDING  
I 2019-2020 har vært preget av organisatoriske endringsprosesser i hele NHF (økonomisk og 
arbeidsmessig), vi har hatt store politiske saker (CPPD og besøk av FNs spesialrapportør) og 
Norge har vært rammet av pandemi neste hele 2020.  
 
Soraya Baker (organisasjonskonsulent/prosjektleder) flyttet tilbake til Oslo i juni 2019, og Håkon 
Rossvoll ble ansatt som ny organisasjonskonsulent august 2019.  Første periode av 2019 flyttet vi 
til nye kontorlokaler på Trofi Teknopark, denne gangen mer permanent. Vi inngikk et godt 
samarbeid med FFO Troms, og har hatt flere arrangementer og fellesjobbing med de fram til FFO 
Troms og Finnmark slo seg sammen og flyttet kontoret til Alta. 
  
I denne perioden har det vært fokus på fellesinnsats og felles arbeidsmetoder i hele NHF. Det har 
vært arbeidsbesparende for oss, og det har gitt oss stordriftsfordeler ved at vi har hatt mange 
ansattressurser til å løse fellesoppgaver utover de organisatoriske grensene. Tromsø, Oslo, 
Molde, Trondheim har jobbet med og for hverandre. Under tiden med pandemi har det vært en 
omfattende omlegging til digitale arbeidsmetoder og plattformer. Vi ser at hele organisasjonen, 
også flere av lokallagene har tatt steget ut i en digital verden.  
 
  
REGIONSTYRET:  
Regionstyret har bestått av:  
Barbro Holmstad (Regionleder)  
Gunnar Olsen (Nestleder)  
Inger K. Svenning (Styremedlem)  
Frode Heggelund (Styremedlem)  
Merete Krohn (Styremedlem) 
  
VARAREPRESENTANTER:  
Erik Lemika 
Marit Sørdal 
Maren Berre 
Mikal Bye  
 
 
REGIONSTYRETS AKTIVITET:  
I 2019 ble det avhold 4 ordinære styremøter og 2 nettmøter. I 2020 ble det avholdt 1 ordinært 
styremøte i Narvik og 8 nettmøter.  
 
I denne årsmøteperioden har regionstyret samarbeidet aktivt med resten av NHF. Vi valgte å 
avholde to av styremøtene i Tromsø fordi vi fikk besøk av Sentralstyret september 2019 og 
Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS) november 2019. I 2020 ble NHF rammet av en 
dobbel krise. Vi er i en økonomisk krise på grunn av bortfall av tippemidler og fordi 
egenkapitalen vil være borte om 5 år med dagens forbruk. Koronapandemien har også styrket 
den økonomisk krisen på grunn av stengte bingohaller og sviktende annonseinntekter. Vi så også 
at funksjonshemmede rammes hardere enn andre under kriser på grunn av bortfall av 
velferdsgoder og helsetjenester.   
 
Våren 2020 jobbet Regionstyret fram en modell for hvordan vi skal bli en politisk og økonomisk 
bærekraftig region. Regionleder og regionkontorleder har også deltatt i flere sentrale 



arbeidsgrupper for å øke samhandlingen og effektiviteten over de organisatoriske og geografiske 
grensene. Regionstyret har som helhet gjort store steg inn på digitale plattformer og digitale 
arbeidsmåter. Vi har møtt både politikere, andre regioner og samarbeidspartnere på Teams, 
Zoom og Pexip (digitale møterom).      
 
LOKALLAG OG LANDSFORENINGSLAG:  
NHF RANA - leder Eva Aag Isaksen  
NHF TANA – leder Terje Ellila (i 2019) – leder Kjell Johansen (2020) 
NHF SORTLAND OG OMEGN – leder Asbjørn Simonsen 2019 – leder Willy Rieber (2020)  
NHF KVÆNANGEN – leder Håkon Thomassen (2018) – Anne-Gerd Jonassen (2020) 
NHF NORDKAPP – leder Bjørg Salthammer Pettersen (2019) – lagt under administrasjon i 2020  
NHF HAMMERFEST – leder Kjell-Magen Johansen  
NHF NARVIK – leder Mari Tove Ådal  
NHF BRØNNØY – leder Mariette Korsrud  
NHF NORDREISA – leder Anny Jorun Skjervø (lagt under administrasjon i 2019)  
NHF TROMSØ – leder Åge Bjerkvik (2019) – Henriette Andreassen (2020)  
NHF BINDAL – leder Randi Finvik Haugdal-Sætran  
NHF ANDØY – leder Odd-Einar Gudbrandsen  
NHF BALLANGEN – leder Nancy Johansen  
LFS ØST-FINNMARK – leder Liv E. Hammer  
LFS TROMS – leder Hans-Erik Jensen (gikk bort i 2020). Laget ligger nede uten aktivitet. 
LFS NORDLAND – leder Randi Nesje  
LFPS NORDLAND – leder Edward Elvegård   
LFPS NORD – Jan Erling Akselsen  
LFA NORD NORGE - leder Arvid Eilertsen (lagt under administrasjon i 2019)  
ALF TROMS – leder Hans Justin Olsen (lagt under administrasjon i 2020) 
LKB TROMS – leder Maria Edvardsen  
LKB FINNMARK – leder Tonje Hanssen   
LFN NORDLAND – leder Nina Nordheim (usikker – får ikke kontakt med leder)   
NHFU NORD-NORGE – se eget avsnitt.  
 

REGIONSKONTORET  
Regionskontoret har i denne perioden hatt 100% fast stilling regionkontorleder og 50% fast 
stilling organisasjonskonsulent og 25 % prosjektstilling i 2019. Til sammen utgjør dette 1,75 
årsverk i 2019 og 1,5 årsverk i 2020. Sofie Paulsen var ansatt i 25% prosjektstilling knyttet til 
«Seksualitetsbrosjyrer» (finansiert av Stiftelsen Dam) 
 
NORGES HANDIKAPFORBUNDS UNGDOM NORD-NORGE:  
Ungdomslaget vårt er, og skal være en naturlig del av regionens arbeid. Styret i NHFU Nord-
Norge besto i perioden av følgende medlemmer:  
 
Linn Marie Talsethagen (2019) 
Marte Imingen (2019-2020) 
Henriette Andreassen (2019) 
Regine Elvevold (2019-2020) 
Mathias Halvorsen (2019-2020) 
Dagny Sofie Dahl (2019)  
Bendik Laumann Vedal (2019-2020) 
Sofie Paulsen (2019-2020) 
 

NHFU AKTIVITETER 2019:  



I 2019 hadde NHFU NN 5 styremøter. I løpet av året hadde de to temakvelder med 

ungdomspolitikere fra ulike partier i både Tromsø og Mo i Rana. Linn, Henriette, Marte og Bendik 
deltok på Storbyweekend i Trondheim. Linn, Regine og Bendik var på kurs om Identitet, 
selvbilde og selvtillit- Psykisk helse. Linn og Sofie deltok på paneldebatt i forbindelse med 
Valg 2019. Regine holdt foredrag om BPA, og deltok i panelsamtale på LARS-konferanse. 
Sofie og Bendik var også med på konferansen. Regine holdt innlegg og deltok i panelsamtale 
på arrangement i regi av Redd Barna Regine, Mathias, Marte hadde møte med Tove Linnea i 
Tromsø («Spør-Tove»). Linn og Bendik var med på Pride i Tromsø. Linn holdt innledningen på 
arrangement i forbindelse FN-dagen, 3. desember, hvor også Mathias og Sofie deltok.  
Mathias og Håkon har gått igjennom medlemslista, i forbindelse med rekruttering. Også hadde de en 

Juleavslutning i Tromsø, hvor Henriette holdt en likepersonsworkshop.  

 



NHFU AKTIVITETER 2020:  
 
I 2020 hadde NHFU NN 10 styremøter. I løpet av året har Mathias holdt appell på Stortorget i Tromsø 

i forbindelse med «aksjon for frihet», Sofie holdt innlegg om BPA og universell utforming på Troms og 

Finnmark KrfUs Nord-Norge konferanse, Regine deltok på regionsstyremøter og samtaler med ulike 

politikere i Narvik, Sofie har representert NHFU NN på planleggingsmøter i forbindelse med 

kvinnedagen, styret har hatt ett digitalt møte med Tove Linnea Brandvik, hele styret har arrangert to 

digitale arrangementer for alle medlemmer i NHFU, hele styret har gått igjennom NHFs 

likestillingsstrategi, styret har vært med på en «bli-kjent med»- reportasje, som har blitt postet på 

NHF Nord-Norge sine hjemmesider, styremedlemmer har deltatt på ulike digitale arrangementer i 

regi av andre, styret har delt erfaringer knyttet til universell utforming og deltakelse til studenter, 

Marte og Regine har hatt leserinnlegg i aviser, digital sommeravslutning og digitalt jule-arrangement, 

styret har signert NHFs høringssvar til sametingets likestillingsstrategi, Mathias har deltatt på digitalt 

møte med storingsrepresentanter i Nord-Norge i regi av regionstyret. Regine og Mathias har også 

vært med på planleggingsmøter i forbindelse med dette møtet, styret har vært med på NHFs digitale 

markering av 3. desember. Marte, Bendik og Mathias deltok digitalt på NHFUs landsmøte. Mathias 

ble valgt inn som vara i NHFUs sentralstyre.  

 
 
RESULTATER OG ERFARINGER FRA REGIONSTYRETS ARBEID:  

Våren 2019:  
 
Etter regionårsmøtet 2019 ble BPA en av de viktigste sakene som preget mediebildet i Nord-Norge. 
Vi hadde Erle saken i Alta hvor familien til Erle var forespeilet tilstrekkelig med BPA-timer, hvorpå 
kommunen gjør retrett (pga. økonomi) og anbefaler Erle plass på institusjon. Inger K. Svenning var 
vår frontfigur i denne saken, og vi vant (sammen med Erle og familien), og hun fikk etter hvert en 
tilfredsstillende BPA-ordning.  
 
I etterkant Erle-saken hadde hele NHF en kampanje i forbindelse med dokumentaren «Fallet». Det 
handlet om Bergliot som ble samfunnsmessig redusert fra yrkesaktiv psykolog og forsker, til en 
mottaker og bruker etter et fall som gjorde henne lam. Dokumentaren synliggjorde svakt rettsvern 
og pasientpreget menneskesyn. NHF Nord-Norge sendte en e-post til alle kommuner i Nord-Norge og 
ba om en redegjørelse for hvordan BPA ble praktisert i deres kommune. Vi fikk svar fra rundt 10 
stykker. 
 
Våren 2019 gikk vi også i gang med digitale lunsjmøter «Påfyll i lunsjen» hver torsdag. Det var mellom 
1 og 6 deltakere med på disse møtene. Vi fikk tilbakemelding på at temaene var bra. Eksempler på 
tema var: «bli kjent med dine medlemsfordeler», «Hva ønsker vi mer av, og hva er meningsfull 
frivillighet for oss?», «Bli kjent med Landsforeningen for salgrammede Nordland», «Bli kjent med 
regionstyret» med mere. Vi hadde noen fine møter, men vi har valgt å legge dette på is inntil videre 
på grunn av lav deltakelse.  
  
Vi etablerte også ressursgrupper av frivillige som nå har spesielt ansvar for å følge opp og svare på 
spørsmål innen universell utforming og BPA. Vi har vært så heldige å få frivillige med god faglig 
kunnskap om temaene, og disse to gruppene fungerer fint. De har avlastet regionskontoret for mye 
arbeid. Vi har en stående ambisjon om å få ressursgrupper innen hjelpemidler, transport og 
organisasjonsarbeid, men per i dag har vi ingen frivillige som ønsket å bidra. 
  
 

 



Høsten 2019: 
Høsten 2019 startet med valgkampsdebatt sammen med Redd Barna på SAS Radisson. Skjalg 
Fjellheim ledet debatten, og alle politiske partier var representert. Det sentrale tema var hva 
lokalpolitikerne ville gjøre for å sikre alle barn rett til lek og fritid. Vi fikk etablert kontakter og har 
senere hatt lettere for å ta kontakt med politikere ved behov.  
 

 
Ap Brynjar A. Saus  Høyre Hans Petter Kvaal Rødt Peder M. Joakimsen 
 
Under frivillighetsdagen 2. september hadde NHF Nord-Norge, sammen med NHF Tromsø, NHFU, 
LFN og LKB og FFO standplass. Vi fikk besøk av flere politikere, men stand i seg selv er ikke den mest 
effektive måten å nå ut med budskapet vårt. I løpet av denne dagen valgte vi å kjøre «hvis jeg var 
deg, og du var meg-metode» på politikere og vi spurte de om hvordan de trodde at deres liv ville 
vært dersom de måtte bruke rullestol. Vårt inntrykk er at mange fikk en aha-opplevelse i forhold til 
hvordan det ville være å komme seg inn på arbeidsplassen, hvordan det ville bli å følge opp barna på 
trening med mere. Da benyttet vi anledningen til å gjøre de oppmerksom på at disse forholdene 
kunne de gjøre noe med som politikere ved å satse på uu og gode BPA-ordninger. Vi hadde også 
valgkampstunts i Narvik, Tana, Lofoten og Hammerfest. Der sto våre folk på stand.  

 
KrF i Tromsø   MDG i Tromsø   SV i Narvik 
   
Høsten 2019 hadde vi også to sentrale samarbeidsprosjekt med andre, SOS Barnebyer St. Petersburg 
og Finnstjerna Bokollektiv i Vadsø. Hensikten med det russiske samarbeidet var å lære mer om 
hvordan funksjonshemmede har det i Russland, og hvordan vi kan inspirere hverandre for å løfte 
funksjonshemmedes menneskerettigheter over landegrensene. Vi fikk besøk av en delegasjon på 7 
russiske damer, og vi hadde noen lærerike dager hvor vi besøkte skole, barnehage, Statped og  



frivillige organisasjoner. Videreføring av dette prosjektet var at NHF Nord-Norge skulle besøke SOS 
Barnebyer i St. Petersburg april 2020, men dette falt ut på grunn av koronapandemien.  

 
Besøk av SOS Barnebyer St. Petersburg høst 2019. 
 
NHF Nord-Norge ble også invitert til å bidra med erfaringer og innspill til Finnstjerna Bofellesskap 
som hadde vært ute i hard vær etter avisskriverier om diskriminering av de som bor i kollektivet. Vi 
hadde sammen med NFU (Sigrid Sandbu) to konstruktive dager hvor vi snakket om selvbestemmelse, 
menneskerettigheter og beslutningsstøtte.  
 
I oktober 2019 var vi medarrangør og vi bisto sammen med FFO Troms å fasilitere FNs 
spesialrapportør sitt besøk til Karasjok og Tromsø. Inger K. Svenning hadde ansvaret for Karasjok-
besøket og Kirsti for Tromsøbesøket. Det ble også to konstruktive dager hvor funksjonshemmede var 
invitert til å fortelle sin historie til FN. Det ble laget en FN-rapport i etterkant av besøket som 
gjenspeilet FNs kritikk av Norges manglende ivaretakelse av menneskerettighetene. 
Spesialrapportører var spesielt bekymret for urfolk/samenes livsbetingelser.     
 
I forbindelse med FN-besøket startet vi nettverksarbeidet mot Sametinget. Vi ba om å komme i 
dialog for å bidra til at vi sammen kunne ivareta funksjonshemmede samers rettigheter på en bedre 
måte. Dette arbeidet sto stille fram til forbundsleder Tove Linnea Brandvik var på LDO-møte med 
Sametingspresidenten. Etter dette ble det etablert kontakt, og NHF og SAFO ga høringssvar til 
Sametingets nye likestillingsstrategi. Vi nådde en milepæl ved at funksjonshemmede nå er en del av 
Sametingets likestillingsarbeid og funksjonshemmede ble for aller første gang tatt med i 
sametingspresidentens nyttårstale.  
 

 
 



Ellers så jobbet vi også med BPA høsten 2019. Vi hadde fokus på saken til Jon-Henrik Larsen. Sammen 
med vår forbundsleder Tove Linnea sendte vi tilsvar til både Salangen kommune og fylkesmannen. 
Dessverre har ikke Jon Henrik ennå nådd fram i sin sak. For at det skal bli en realitet må det både 
endringer og tydeliggjøring i lovverket.  
 
Regionstyret fikk besøk av både sentralstyret og Landsforeningen for ryggmargsskadde. Under 
besøket til sentralstyret var det fokus på samarbeid mellom regionalt og sentralt nivå – hvordan kan 
vi gjøre hverandre bedre? I forbindelse med besøket fra LARS var det fokus på BPA. Geir Lippestad og 
Sunniva Ørstavik (generalsekretæren) var innledere og de ga kommunene innsikt i hensikten med 
BPA.  
 
3. desember ble markert i Tana, Hammerfest, Tromsø, Ballangen og Narvik. Vi hadde både foredrag, 
teammøter, testing av klatreruter, stand, kaffe og pepperkaker.  

 
3. des 2019 i Ballangen/Narvik    3. des 2019 i Tromsø 
 
 
Våren 2020: 
 
Vi hadde ett ordinært regionstyremøte i 2020, og det var i Narvik. I tillegg til styremøte hadde et 
medlemsmøte med NHF Ballangen og NHF Narvik hvor vi diskuterte sammenslåing av lagene, og vi 
hadde SpeedDates med politikere. Tema for SpeedDatene var bærekraftsmålene og hva politikerne 
ville gjøre for å realisere lik tilgang og lik muligheter innenfor utdanning, helse og nedbygging av 
sosiale ulikheter.  Vi hadde gode konstruktive møter, og Barbro og Marit rakk også å få inn en 
avisartikkel om uframkommelige gater i lokalavisa Fremover.  
 
I starten av 2020 etablerte vi et samarbeid med Redd Barna, Amnesty, FN-Sambandet og unge lokale 
politikere. Hensikten med dette samarbeidet var å arrangere menneskerettighetsdager fra 16. til 20 
mars. Norge stengte ned 12. mars, så dette utgikk naturligvis.   
 



Under koronapandemien har vi økt vår kunnskap og bruk av digitale arbeidsmetoder og nettbaserte 
møteplasser. Vi har arrangert webinarer, eksempelvis «Koronaviruset og vår hverdag», «Likepersoner 
i koronatiden», «digitale årsmøter» med mere. Fra og med sommer 2020 har hele NHF har tatt 
steget fra lokale/regionale arrangements til fellesarrangementer. Det er ikke hensiktsmessig at alle 
lager like kurs for sin region, så lenge geografi ikke har noe som helst betydning.    

 
Høsten 2020 
I løpet av høsten 2020 har hele NHF jobbet med interne prosesser. Vårt mål er å komme i økonomisk 
og politisk bærekraft. Alle regioner og landsforeninger i NHF leverte rapport på hvordan man skal 
komme i balanse. Region Nord-Norge leverte sin rapport i slutten av august 2020. 
 
Utover dette har regionleder og regionkontorleder deltatt i flere ulike arbeidsgrupper, innen BPA, 
Mitt NHF, Kunnskapsdeling, Medlemskap med mere. NHF har tatt på alvor at vi jobber tettere 
sammen og på tvers av organisatoriske og geografiske grenser.  
 
Vi gjennomførte flere digitale møter med kommuner, blant annet har vi bidratt til innspill om BPA og 
menneskerettigheter til Alta kommune og Sørfold kommunes Likestillingsplan. 
  
Regionstyret har også hatt innspillmøte om CRPD med de fleste stortingsrepresentantene fra Nord-
Norge. Vi manglet kun 4-5 representanter.  

 
I tillegg har vi hatt samarbeid med Helsepartner Nord-Norge der vi har jobbet med BPA-praksis i 
nord-norske kommuner og en felles konferanse om BPA.  

 
NHF Nord-Norge har også vært involvert i samarbeid på tvers av organisasjonen - Kampanje: FN-
dagen for Polio og FN-dagen for Slagrammede. Dette var et samarbeid mellom NHF Agder, NHF Oslo, 
NHF Nord-Norge, NHF Nord-Vest, Landsforeningen for Polioskadde og Landsforeningen for 
Slagrammede. Det var i all hovedsak kampanjer i sosiale medier der vi rettet søkelys på revaksinering 
og konsekvenser ved hjerneslag. I tillegg hadde vi et samarbeid med Operasjon Dagsverk hvor vi 
hadde tre ungdomsskolejenter med på jobb 29. oktober. De laget en informasjonsfilm om FAST -
regelen på norsk og samisk.  

 
Figur 1 Sunniva. Lisa og Ida lagde infofilm om FAST-regelen på OD-Dagen 

 



3. desember ble en suksess med livesending fra Trondheim hele dagen. NHF Nord-Norge bidro med 
en film snutt der flere lokallagsledere ble presentert og der vi gjorde til kjenne våre kampsaker i 
holdningsarbeidet.   
 
PROSJEKTER:  
Seksualitetsbrosjyrer – avsluttet – 25 % lønnsmidler: Norges Handikapforbund Nord-Norge ble 
innvilget til sammen kr 180 000 fra Stiftelsen Dam. Målet var å lage seksualitetsbrosjyrer der 
funksjonshemmedes seksualitet blir tatt på alvor. Alle har et seksualliv, men vi opplever at det 
fremdeles er knyttet tabuer til funksjonshemmedes seksualitet. Det ble utformet to brosjyrer, en til 
enkeltpersoner og en tilpasset helsesektoren. 
  
APPen Råd: Vi fikk innvilget kr 60 000 fra Sparebank 1, og vi startet oppgraderingen av appen høsten 
2020. Den skal ferdigstilles våren 2021. 
 
 

Medieoppslag: 

 
 

Altaposten: 

15.05.2019: Uttalelse i forbindelse Erle-saken - Inger 
12.06.2019: Uttalelse ved åpning av UU-turområde i Alta - Inger 
05.07.2019: Leserinnlegg Stem på en skole for alle - Inger 
30.08.2019: Leserinnlegg kritikk av politikerne i kommunen - Inger 



09.10.2019: Artikkel om dårlig Taxitilbud i kommunen – Inger  
02.12.2019: Leserinnlegg til 3.desember - Inger 
16.12.2019: Uttalelse til at kommunen oppretter arbeidsgruppe for å forbedre tilbudet til 
funksjonshemmede – Inger 
14.10.20: Leserinnlegg om kommunal spareiver og BPA - Inger 
02.12.20: Leserinnlegg til 3.desember – Inger 
09.12.20: Artikkel om konsekvensen av å endre BPA-tilbudet i Alta kommune - Inger 
14.12.20: Leserinnlegg om endring av BPA i Alta kommune - Inger 
 
 
Klassekampen: 

20.12.2019: Artikkel: På lik linje - Inger 

Handikapnytt: 

29.01.20: Rullestol og snøskapte barrierer - Inger 

NRK: 

02.03.20: Trøbbel med rullestol i snøen. Nord Nytt og Finnmarksendingen – Inger  

 

Nordnorskdebatt: 

01.12.20: Leserinnlegg til 3.desember - Inger 

iFinnmark: 

02.12.20: Leserinnlegg til 3.desember - Inger 

NRK Tv NordNytt: 

 

01.09.19  Distriktsnyheter fra Troms og Finnmark (TV) Servicehund - Maren 

10.09.19 Distriktsnyheter fra Troms og Finnmark (TV) Friluftsliv - Maren    

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/rullestolbruker-vil-ha-bedre-turmuligheter_-_-friluftslivet-

bor-vaere-for-alle-1.15151640  

07.09.19: Norsk Kennelklubb:  Service på 4 bein. Maren 

NRK Radio:  

09.09.19: om universell utforming og turliv:  https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-

finnmark/DKFI01017320 - Håkon 

09.06.19: uu på uteplasser, radiointervju sammen med Unge Høyre – Kirsti  

GLR (lokalradio i Kautokeino):  

20.01.20 Om universell utforming og Rådhuset - Kirsti  

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/rullestolbruker-vil-ha-bedre-turmuligheter_-_-friluftslivet-bor-vaere-for-alle-1.15151640
https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/rullestolbruker-vil-ha-bedre-turmuligheter_-_-friluftslivet-bor-vaere-for-alle-1.15151640
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-finnmark/DKFI01017320
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-finnmark/DKFI01017320


15.02.20  Om universell utforming og inngangspartiet på Rådhuset – Kirsti.  

 

NRK Nordland nettside:  

25.08.20  Om Julie som ikke fikk reise med fly. https://www.nrk.no/nordland/julie-har-cerebral-

parese-og-ble-kastet-ut-av-sas-fly-etter-a-ha-fatt-assistanse-til-a-komme-om-bord-

1.15135129?fbclid=IwAR1Z2_FdwjBMKxc3fNbZ3VnhYIkHsdOruH7aYQ7WdMI3cA0ejt7k7uMvBKo - 

Kirsti 

ITromso 

18.02.20 Støttemarkering til BPA Hanna – Linn, Håkon, Mathias, Merete og Kirsti 

 

Fremover:  

12.12.20 - om manglende tilgjengelighet Narvik kommune – Barbro og Marit 
30.11.20, leserinnlegg "ord skaper holdninger" (03.des) – Barbro 
09.11.20, med FFO om mangler på nybygd ungdomsskole i Narvik kommune - Barbro 
08.11.19 om HC parkering i Narvik kommune – Barbro 
12.11.20 om uu Narvik ungdomsskole - Kirsti  
 

Lofotposten: 

01.12.20, leserinnlegg "ord skaper holdninger" (03.des)  -Barbro 
 

Helgelendingen: 
03.12.20, leserinnlegg, "ord skaper holdninger" – Barbro 
 

Nye Troms:  
18.05.20, leserinnlegg, "velkommen til vår verden" - Barbro 
 
IFinnmark.no: 

03.06.19, leserinnlegg, "stem på frihet og selvstendighet" – Barbro 
 
Lofotposten: 
Lofotposten, 02.12.19, leserinnlegg, "Det alternative samfunn" (03.des) 
 

Til sammen 35 medieoppslag. 
  
Sluttord: Endringer i samfunnet skjer for tiden i et vanvittig raskt tempo. Vi må gjøre de kloke 
endringene for å følge med på 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 oppnå det samfunnet som sikrer menneskerettigheter for alle, som er 
utformet, og der rettigheter er hverdag og virkelighet. Vi skal være pådrivere for gode og 
fremtidsrettede løsninger.  
Vi gleder oss til å ta fatt på veien videre☺  
 
Barbro Holmstad, Gunnar Olsen, Inger K. Svenning, Frode Heggelund. Merete Krohn og Kirsti 
Fosshaug 
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