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Innspill til høringssvar
Foreslåtte endringer i vergemålsloven

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut et hø-
ringsnotat hvor de vil ha innspill på foreslåtte endringer i 
vergemålsloven. De foreslåtte endringene går ut på at in-
formasjon om at en person har fått oppnevnt verge, og om 
hvem vergen er, unntas fra taushetsplikt uten nærmere vur-
dering i den enkelte sak. Les høringsnotatet her. 
Alle lokallag er velkommen til å sende innspill til AiN sen-
tralt som sammenstiller innspillene og sender et høringss-
var på vegne av organisasjonen. Alle innspill kan sendes til 
post@autismeforeningen.no innen søndag 27. februar. 

Foreslåtte endringer i AAP regelverket
Arbeids og inkluderingsdepartementet har sendt ut et hø-
ringsnotat hvor de foreslår å gjøre to endringer i AAP regel-
verket. Den første endringen går ut på å oppheve karensåret 
og den andre endringen går ut på å lage et unntak fra rege-
len om tre års makstid. Les høringsnotatet her. 
Alle lokallag er velkommen til å sende innspill til AiN sen-
tralt som sammenstiller innspillene og sender et høringss-
var på vegne av organisasjonen. Alle innspill kan sendes til 
post@autismeforeningen.no innen søndag 27. februar. 

Verktøykassa
Alle med autismeforeningen e-post hat tilgang til «Verktøy-
kasse for tillitsvalgte». Her skal dere finne alt dere trenger 
for å gjøre en god jobb som tillitsvalgte. Den oppdateres 
jevnlig av sekretariatet og skal være enkel å bruke. Om 
du ikke har tilgang, ikke finner det du trenger eller sliter 
med å få til det du skal så ikke nøl med sekretariatet på  
post@autismeforeningen.no.
 

Innmeldingskonkurranse
Vi er en organisasjon i vekst. Vi vil bli enda flere og  kjører 
derfor på med en innmeldingskonkurranse. Alle som mel-
der seg inn foreningen i februar blir med i trekningen av bo-
ken «Vi er ikke alene» av Tordis Ørjasæter. Boken handler 
om hvordan vi som samfunn har forholdt oss til barn som 
skiller seg ut på ulike måter. Ørjasæter er kritiker, spesial-
pedagog og mor til en sønn med autisme. 
Kjenner du noen som burde melde seg inn? Fortell dem om 
konkurransen og be dem melde seg inn her.  
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Sekretariatet: 23 05 45 70
hverdager mellom kl. 9-15

post@autismeforeningen.no
autismeforeningen.no

Følg oss på Facebook og Instagram
I tillegg til nettsiden deler vi mye av det som skjer i 
foreningen i sosiale medier. Følg oss på Facebook og In-
stagram så får dere jevnlig oppdateringer om relevante 
nyheter og arrangementer. 

Vi deler gjerne oppdateringer, bilder og nyheter fra lokal-
lagene sine sosiale medier. Send oss en melding på e-post, 
Facebook eller Instagram hvis dere vil at vi skal dele noe! 
Det er veldig fint å vise opp alle de kule aktivitetene i 
lokallagene!

HVORFOR HOPPER JEG 
Den 11. februar har årets vakreste og mest rørende film ki-
nopremiere! HVORFOR HOPPER JEG er basert på den 
bestselgende boken med samme navn. 

I 2007 skrev den ikke-verbale autistiske 13-åringen Naoki 
Higashida en bok om autisme ved hjelp av et alfabetbrett. 
Filmen kobler Higashidas innsikt i autisme sammen med 
intime portretter av fem bemerkelsesverdige unge mennes-
ker. Gjennom disse møtene tar vi del i hvordan autisters 
sanser og tanker flettes sammen, og vi introduseres for en 
helt annen måte å kommunisere og formidle på enn vi har 
vært klar over finnes. Et intenst og overveldende, men ofte 
gledelig, sensorisk univers, som leder oss til Naokis kjer-
nebudskap; å ikke snakke betyr ikke at det ikke er noe å si.

Naoki avkrefter idéene man ofte har om det autistiske spek-
teret; at vi finner genier i den ene enden og de motsatte i den 
andre. I stedet introduseres vi for idéen om nevro-mangfold 
- at vi alle oppfatter verden på subtilt forskjellige måter. En 
idé som er både kraftfull og viktig, og som kan hjelpe til 
med å bygge broene og solidariteten vi trenger for en mer 
inkluderende verden.

Billetter kan kjøpes her.
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