
Velkommen til det andre nummeret av «Oslo for alle» i 
år, medlemsbladet for NFU Oslo fylkeslag.  

I dette nummeret kan du lese om Olav Grimdalen Jr., som 
har fått ny jobb hos Brødrene London. Og han stortrives! 
Vi fortsetter også å følge opp TT-transporten og bolig-
sakene. Er du psykisk utviklingshemmet og har lyst til å 
begynne å trene? Les mer tilbudet til BUL på side 3. 

Kom med innspill!
Er det saker du mener vi bør engasjere oss mer i? Er det 
noe Oslo for alle bør skrive om? Brenner du som medlem 
inne med noe?
Send oss en e-post på oslofylkeslag@nfunorge.org, eller 
ring 22 39 60 50 og snakk med Pia Ribsskog. 

Send inn din e-post!
NFU Oslo fylkeslag ønsker å samle inn e-postadresser til 

de av våre medlemmer som bruker e-post. Da vil vi kunne 
opprette en e-postliste og fortelle dere om viktige saker 
og varsle om for eksempel temamøter tidligere enn vi kan 
gjøre i dag. Det vil også bli lettere for dere å sende infor-
masjonen videre til andre dere mener vil ha glede eller 
nytte av den. 

Vil du ha informasjon fra oss? Send inn din e-post adresse 
til: pia@nfunorge.org 

NFU Oslo fylkeslag på nett
Vi har egen nettside. På www.nfunorge.no kan du gå inn 
på «Fylkes- og lokallag» i venstre meny, og der gå inn på 
«Oslo». 
Siden oppdateres jevnlig, og du kan blant annet sjekke i 
kalenderen om det er noe som foregår som du har lyst til 
å være med på. 

OSLO FOR ALLE

For å få innflytelse trenger vi en solid medlemsmasse. Verv en venn til NFU! 

Nummer 2 2012
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Etter alt rotet vi har opplevd med TT- transporten i 2011, går 
kommunen til anskaffelse av ny spesialtransport og drosje-
transport til arbeid og utdanning med oppstart 1. april 2012. 
Kjørekontoret Samres skal – dessverre, mener vi – fortsette. 
Kontrakten går ut 31.12.12, men Oslo kommune har opsjon til å 
forlenge kontrakten med 1 + 1 år. 

Referansegruppe
Helse- og velferdsetaten (HEV) skulle lage ny kravspesifikasjon 
og ny TT-forskrift for ny anbudsrunde, og inviterte i den forbin-
delse brukerorganisasjonene til å delta i en referansegruppe. 
Oslo fylkeslag NFU har sittet i referansegruppen sammen med 
Norges Handikapforbund Oslo, Norges Blindeforbund, Handika-
pede barns Foreldreforening og Rådet for funksjonshemmede. I 
tillegg deltok Geir Christiansen fra Byrådsavdelingen for eldre 
og sosiale tjenester, som forberedelse til sitt prosjekt som skal 
se på ny TT-ordningen fra 2013. 

Brukerorganisasjonene har blant annet påpekt:
 •  Viktigheten av gode geografi- og norskkunnskaper hos 
sjåførene. Spesielt i forhold til det faktum at en god del av 
TT-brukerne ikke selv er i stand til å forklare hvor de skal.

 •  Samres kan også trenge kjentmannsprøven, ikke bare sjå-
førene – da mange opplever at det ofte er kjørekontoret 
selv som skaper problemene.  

 •  Hvordan HEV følger opp avvik, og hvorfor det ikke har 
skjedd noe med forhold som har vært påklagd i lengre tid. 
HEV sier de følger opp avvik enkeltvis når de får beskjed 
om dette, og bøtelegger samarbeidspartnere hvis avvikene 
ikke blir rettet. Brukerorganisasjonene viste da til at det finnes 
eksempler på klagere som ikke har fått svar fra HEV, selv 
etter to måneder. HEV sier de vil prøver å få til en raskere 

saksbehandling slik at alle skal få svar i rimelig tid.
 •  Behovet for videreføring av overgangsordningen, men 
blant annet valg av foretrukket/egnet sjåfør.

 •  HEV forsøker å få til en løsning der man kan overføre fritids-
reiser mellom transporttypene – slik det var mulig før 1. 
januar i år.

HEV sier de vil prøve å imøtekomme de fleste av innspillene 
brukerorganisasjonene kommer med. Per 1. januar 2012 må 
de lage en kontrakt som er innenfor dagens system. HEV vil i 
anbud/ kontrakt ta forbehold om rett til endringer underveis i 
kontraktsperioden.

Ny ordning fra 2013
Oslo fylkeslag NFU deltar nå - sammen med de andre bruker-
organisasjonene - i referansegruppen i prosjekt for «ny fremtids-
rettet TT-ordning i Oslo kommune». Vi er i jevnlige prosjektmøter 
i Helse- og sosialkomiteen. Prosjektleder er Geir Christiansen. 
Prosjektet skal se framover, mot en ny TT-ordning med plan-
lagt oppstart 01.07.2013.

Si ifra!
HEV og brukerorganisasjonene har en felles utfordring i hvor-
dan vi skal få kjørekontor og transportørene til å fungere på 
en best mulig måte. Her må kommunen følge opp tett, og de 
ønsker fortsatt klager fra brukerorganisasjonene ved avvik! 
Her er vi avhengig av dere medlemmer! Send oss meldinger 
om hva som eventuelt ikke fungerer tilfredsstillende – og send 
gjerne inn klager direkte i tillegg! Vi er veldig klar over at det blir 
en tretthet i forhold til å klage og klage – men det er dessverre 
faktisk nødvendig å oppfordre til akkurat det…

Bli med på kurs!
NFU Oslo fylkeslag inviterer deg herved på kurs om arbeid og helse. Kurset skal være på Sanner hotell 3. og 4. mars 
2012. Kurset er for utviklingshemmede. Sett av datoene i din kalender. Mer informasjon kommer senere. 

TT på dagsorden

Fargesteiner

NFUs lekne “fargesteiner” kan brukes, da alltid utfallende 
slik at de sprenger formatet. (Eks. 1)
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BVT er en aktivitetsgruppe for utviklings-
hemmede. Gruppa har i dag omlag 30 
medlemmer som trener allsidig idrett; i 
hovedsak fotball, håndball og svømming, 
faste dager i uken. BVT-gruppa har ek-
sistert siden 1981 og feirer 30-årsjubi-
leum i år.  

Gruppa legger stor vekt på trivsel og gle-
de, og det sosiale miljøet er en viktig del 
på de faste møteplassene der det fore-
går trening og annen aktivitet. Trenin-
gene med BVT er et glimrende utgangs-
punkt både til å holde seg i god fysisk 
form og få nye venner.

Vi deltar blant annet på landsturnerin-
ger i fotball, håndball og svømming, på 
Vivil-lekene og innendørsarrangementer 

i vinterhalvåret. Vi deltar også på Hol-
menkollen Special Olympics og Bislett 
Special Olympics som BUL er med og 
arrangerer. Og sist, men ikke minst: Fot-
ballgruppa og håndballgruppa er med i 
Østlandsserien med kamper både vår 
og høst. Svømmetreningen foregår på 
Nordtvet bad på torsdager hele året 
igjennom. Fotball- og håndballtreningen 
har for tiden sin innetrening i «Hanga-
ren», i Vahls gt. All trening foregår på et-
termiddag/kveld. Det er med andre ord 
stor aktivitet gjennom hele året!

BVT-gruppa er for voksen ungdom over 
16 år, men det er ingen øvre aldersgren-
se.  Mange utøvere har vært med i man-
ge år, men vi har plass til flere; gjerne 
yngre personer. Derfor ønsker BVT nye 

medlemmer hjertelig velkommen til mor-
somme og varierte aktiviteter og opp-
levelsesrike turer. Men aller viktigst er 
å utvikle vennskap med idrettsvenner i 
trygge og sosiale miljøer der seriøse tre-
nere bidrar sterkt til det. BVT legger stor 
vekt på å ta imot nye medlemmer på en 
trygg og inkluderende måte.

Du kan lese mer om BVT-gruppa på 
hjemmesiden www.bul.no. Du finner oss 
også på facebook. Ta kontakt!

For mer informasjon:
Dag Tidemandsen (styreleder i BVT): 
Tlf. 994 05 593 
Mette Rydjord (trener i BVT og adminis-
trativ leder i IL i BUL): Tlf 23 21 41 69 / 
Idrottslaget@bul.no

BVT-gruppa i Idrottslaget i BUL: Noe for deg?
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Olav har fått seg ny jobb - og visittkort. 
På kortet står det: Olav Grimdalen Jr. 
Gledesspreder. 

Olav skulle gjerne gitt fra seg flere vi-
sittkort. Men han har ikke flere igjen.

– Jeg fikk bare 100 stykker. De for-
svant med en gang, ler han.

For han blir gjenkjent. På gata og i bu-
tikken. Olav er en av stjernene fra Tange-
rudbakken, TV-serien på TV Norge som 
har tatt hele landet storm. Olav har det 
bra nå. Han har en leilighet han selv eier 
og trives i. Og han har en fantastisk jobb. 
Sånn har det ikke alltid vært. 

Jobb
Olav har hatt flere jobber. Han har jobbet 
i regjeringskvartalet i 10 år. Han måtte 
slutte der da oppdraget ble satt ut på 
anbud, og anbudet Olav var på, tapte.  
For 7 år siden fikk han jobb i en vernet 
bedrift. 

– Vi gjorde alt fra å putte sengetøy som 
skulle til asylmottak i sekker, til å pakke 
påskeegg. Da sto vi på rekke og rad med 
hansker, lue og frakker. Det var veldig 
slitsomt. Jeg er dårlig til beins, og fikk 
sitte for lite. Så jeg fikk vondt i beina og 
ryggen.

Olav trivdes ikke i denne jobben. Til 
slutt valgte han å si opp.  Etterpå gikk 
han arbeidsledig en stund. Han søkte på 
forskjellige jobber, men fikk ikke napp.

Brødrene London
Thomas London i familiebedriften Brø-

drene London hadde sett Tangerudbak-
ken på TV. En dag inviterte han TV-kjen-
disene ned til bedriften.

– Han ville at vi skulle komme og se 
hvordan de vraket biler, forteller Olav.

Det ble en særdeles vellykket dag. 
– Vi hadde den mest fantastiske dagen 

i manns minne, mener Thomas London, 
daglig leder i bedriften. 

Det var på denne dagen Thomas og 
Olav kom i snakk.

– Olav fortalte meg noe av historien 
sin, og at han nå var arbeidsledig. Jeg 
ble ganske forbanna da jeg hørte hva 
han hadde å fortelle. Olav er en særdeles 
oppegående mann, og så ble han plas-
sert på en vernet bedrift. En oppsam-
lingsplass, forteller Thomas. 

Thomas ba derfor Olav komme inn på 
et intervju. Og Olav besto med glans. En 
jobb hos Brødrene London var i boks.

– Å få Olav hit er noe av det beste som 
har skjedd meg og firmaet. Han gjør job-
ben sin til punkt og prikke. Vi er en be-
drift med mange røffe mennesker, og 
hele dynamikken på arbeidsplassen en-
dret seg da Olav kom hit. Olav er aldri 
sint eller sur, og det smitter over på oss 
andre, fortsetter Thomas.  

Kom og lær!
Om sjefen på Brødrene London er for-
nøyd med Olav, så er han ikke fornøyd 
med fagorganisasjonene til mennesker 
med utviklingshemning eller politikerne.

– I de 13 år har jeg vært leder i firma-

Gledessprederen

Kort og godt om Olav

– Hva ser du helst på TV?
– Skal vi danse, Idol, Beat for 
Beat, Senkveld og Hotel Ceasar. 

– Hva leser du helst?
– Se & Hør, Her og Nå, Tekst-TV 
og aviser.

– Hva gjør deg mest glad?
– At jeg har fått meg jobb. Og det 
har også personalet på Tangerud-
bakken merket. Før hadde jeg ikke 
overskudd når jeg kom hjem. Jeg 
er sliten nå også, men på en annen 
måte.

– Hva gjør deg mest irritert?
– Når folk ringer meg og legger på 
røret.

– Hva ønsker du deg til jul?
– Play Station 3, julemusikk, senge-
tøy og sportsbok om fotball. Jeg 
har heiet på Rosenborg i over 20 
år. Da meldte jeg meg inn i fanklub-
ben. Jeg heier også på Liverpool, 
Barcelona og Ranger fra Skottland. 
Jeg er også veldig glad i langrenn, 
skiskyting og kombinert. 

– Tror du vi kan få OL i Oslo?
– Det er jo lov å håpe!

Foto: Brødrene London
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Gledessprederen

et har jeg aldri fått informasjon. Jeg har 
ikke visst om behovet, og heller ikke noe 
om støtteordningene. Jeg har hatt av-
taler med barnevernet og Nav, men in-
gen har noen gang spurt meg om utvidet 
samarbeid med mennesker med spesi-
elle behov, sier han. 

– Og dette er jo virkelig ikke noe pro-
blem! Det jeg har gjort for Olav er mini-

malt. Det eneste jeg gjør ekstra for ham 
er å finne arbeidsoppgaver som jeg vet 
han kan mestre. 

Thomas London vil gjerne dele sine 
erfaringer med andre. Han mener at alle 
bedriftseiere i næringslivet bør komme til 
ham og se hvordan de har det.

– Og hvis det er noen som leser «Oslo 
for alle» som lurer på noe, enten det er 

foreldre, søsken eller utviklingshemme-
de som leter etter jobb, så ta gjerne kon-
takt med meg. Jeg nås på telefon 917 
52 424, eller på e-post thomas@brodr-
enelondon.no. Få med deg det, avslut-
ter han. 
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I denne artikkelen skal søkelyset enda 
en gang rettes mot det som framstår 
som en uverdig og uakseptabel ghettoi-
sering av boligbygging og boforhold for 
utviklingshemmede. Ansvarsreformen 
fra 1991 står ved lag, med fra to til fem 
samlokaliserte boenheter. Det samme 
gjør Husbankens egen boligveileder fra 
2009 som setter grense ved åtte samlo-
kaliserte boenheter. I Oslo er et samlet 
bystyrevedtak fra høsten 2010 ment å 
være den norm som skal gjelde for bolig-
bygging for vår målgruppe i Oslo, og der 
det nettopp er Husbankens veileder som 
er bakgrunnen for bystyrevedtaket.

Bolignormene brytes
På landsbasis har NFU sentralt doku-
mentert at det, i gjennomsnitt, foregår 
boligbygging i langt større enheter enn 
før Ansvarsreformen! Oslo er ikke noe 
unntak. Det er underskudd på demokra-
ti i vår offentlige forvaltning når kommu-
ner, bydeler og etater, med Husbankens 
velsignelse, kan se bort fra gjeldende 
forskrifter og vedtak som skal regulere 
og kontrollere at boligbyggingen skjer 
innenfor vedtatte normer.

Forskjell på privat og offentlig
Oslo fylkeslag (OFL) har protestert på 
at Husbanken ikke respekterer sin egen 
veileder, og ved en henvendelse til Hel-
se- og velferdsetaten i Oslo (HEV) som 

mottar midler til boligfinansiering fra 
Husbanken, sies det i svaret fra HEV: 
«Veilederen (fra Husbanken) gjelder om-
sorgsboliger og sykehjem som kommu-
nen selv skal eie. Veilederen gjelder ikke 
for boligprosjekter som kommer i stand 
på privat initiativ og hvor privatpersoner 
blir eiere av andeler i et borettslag. Det er 
opp til initiativtakerne å vurdere det kon-
krete prosjekt.»

Dette er oppsiktsvekkende og alvorlig: 
Dersom et boligprosjekt er i privat regi, 
synes det ikke å være begrensninger på 
hvor stor samlokaliseringen kan bli. Det-
te skillet mellom offentlig og privat bolig-
bygging er ulogisk og ødeleggende for 
vår målgruppe. Alle gode krefter må der-
for arbeide for og ikke godta at det skal 
gjelde andre normer for boligbygging i 
privat regi. Kommuner og bydeler mø-
ter ikke denne privat-initierte boligbyg-
gingen med motforestillinger når troen 
på store samlokaliseringer er økonomisk 
motivert selv om forskning viser at det 
er svært lite å hente økonomisk på store 
boligkonsentrasjoner.

Statsråden varsler innstramminger
Gjengitt i NFUs nyhetsbrev av 16.09. ut-
taler kommunalministeren, Liv Signe 
Navarsete, at hun er bekymret over ut-
viklingen som går i retning av store bo-
fellesskap. Det kommer en stortings-
melding om boligpolitikken våren 2012 

(eventuelt høsten 2012), basert på den 
boligmeldingen, «Rom for alle» som ble 
avgitt høsten 2011. Navarsete varsler en 
innstramming i Husbankens retningslin-
jer for på den måten å demme opp for 
store bofellesskap. I Barne-, likestillings- 
og inkluderingsdepartementet (BLD) har 
statsråd Audun Lysbakken uttalt seg i 
liknende ordelag. Disse utsagnene gir 
kanskje løfter om en bedre framtid når 
det gjelder boliger for vår målgruppe.

I slutten av november skal SAFO Sør-
Øst (Samordningsforumet av funksjons-
hemmedes organisasjoner), der NFU er 
en av tre organisasjoner, ha sitt årlige 
høstmøte. En av postene på program-
met er: «Utviklingshemmede skal heller 
ikke diskrimineres», og «Regjeringens 
kampanje for revitalisering av ansvars-
reformen». Statssekretær Guri Størvold 
fra Kommunal- regionaldepartementet 
deltar. Dette vil være en god anledning 
til å markedsføre vår boligpolitikk overfor 
departementet. OFL viser til sin hjemme-
side og oppfordrer alle til å følge med på 
den; orientering om boligsekvensen fra 
høstmøtet kommer der.

Til slutt: OFL oppfordrer medlemmene 
til å komme med synspunkter og erfarin-
ger som gjelder bosetting og boforhold 
for våre voksne sønner og døtre. Doku-
mentasjon og engasjement er viktig!

Boligbygging for utviklingshemmede 

i offentlig og privat regi

Boligbygging for utviklingshemmede er et saksområde som NFU 
Oslo fylkeslag har viet stor oppmerksomhet i lengre tid, blant annet 
i tidligere utgaver av Oslo for alle.
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slik at de sprenger formatet. (Eks. 1)
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Boligbygging for utviklingshemmede 

i offentlig og privat regi

Videregående skole

I begynnelsen av november hadde NFU Oslo et temamøte om 
videregående skole. Ivar Stokkereid, jurist i NFU, holdt en inn-
ledning – og etterpå ble det en god debatt.

Hovedbudskapet til Stokkereid var at videregående skole for 
elever med utviklingshemning ikke fungerer. 

– I praksis går elever med utviklingshemning et parallelt ut-
danningsløp som ikke er forankret i opplæringsloven, slo han 
fast.

Videregående opplæring har i dag 12 løp; tre studieforbere-
dende, og ni yrkesfaglige. Det er de eneste 12 som ligger i opp-
læringsloven. Men etter kunnskapsløftet har det blitt praktisert 
et alternativt opplæringsløp for elever med utviklingshemning. 

– Utdanningsdirektoratet har slått fast at alternativ opplæ-
ring ikke er i tråd med opplæringsloven. Likevel er det 8.000 

elever som har tatt dette de siste syv årene, kunne juristen for-
telle. 

Han mener grunnen er at det stilles lavere ambisjoner for 
elever med utviklingshemning. 

– Når man går studieløp eller yrkesfaglig løp, så ligger det 
en forventning i bunn om at det skal lede til arbeid. Den for-
ventningen ligger ikke for elever på alternativ opplæring, slo 
han fast.

Stokkereid benyttet anledningen til å minne om kompetan-
sebevis.

– Lærekandidatordningen er veldig lite brukt. Her får man et 
kompetansebevis etter videregående skole på hva man kan. 
Det er viktig å vise kunne vise hva man kan når man skal ut i 
arbeidslivet, avsluttet den engasjerte juristen.
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Arbeidsgruppene i OFL har disse medlemmene fra fylkesstyret:
Arbeidsutvalget: Harald Korsgaard og Kari Tilmers. Svein Hagelund 
deltar når det gjelder saker om økonomi og lignende.

Tjenester fra bydelene (tidligere bolig): Harald Korsgaard, Kari Tilmers, 
Olav Grimdalen Jr. og Svein Hagelund.

Arbeid: Kåre Hovden og Lill Birkelund.

Økonomi: Svein Hagelund.

Skole og utdanning: Lill Birkelund og Ane Børrud.

«Oslo for Alle» og hjemmesiden: Ane Børrud.

OFL har følgende aktive lokallag:
Stovner lokallag, leder Aashild Korsgaard.
Ullern lokallag, leder Wenche Øyen.
Grorud lokallag, leder Bjørn Slette.
Manglerud lokallag, leder Kari Hansen.

!

NFU Oslo fylkeslag (OFL)
Fylkeslagets styre består av:
Kari Tilmers
Harald Korsgaard
Kåre Hovden
Lill Birkelund
Svein Hagelund
Ane Børrud
Marion Risa (vara)
Olav Grimdalen jr. (vara)
Helena Wilberg (vara)

Kontaktinformasjon: NFU Oslo fylkeslag. Telefon: 22 39 60 51. E-post: oslofylkeslag@nfunorge.org.
Adresse: Youngstorget, 7. etasje, Pb 8954
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Unngå enkle feil

Farger
Hovedfarger
Sekundærfarger

Skriftsnitt

Andre designelementer
Fargefelt
Fargesteiner
Tekstbokser

Bruk av bilder

Papir

Postale trykksaker
Brevark
Konvolutter

Brosjyrer
Forside
Oppslag

Presentasjoner

Annonser

Mer informasjon

Andre designelementer

Vil du bli aktiv?
Det er et stort behov for flere aktive medlemmer i OFL. Arbeidsgruppene er åpne for dem som vil være med. Er det 
tema du er interessert i, som ikke er dekket av nåværende arbeidsgrupper? Det kan vi sikkert ordne! Ta kontakt med Pia 
Ribsskog på telefonnr: 22 39 60 50 eller e-post: oslofylkeslag@nfunorge.org dersom du ønsker å jobbe med oss.
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