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Gjengs leie er urimelig 

Av Berit Ovesen

I begynnelsen av 2019 raste 
debatten om Oslo kommunes 
utleiepraksis for kommunale bo-
liger. Mange utviklingshemmede 
opplevde en voldsom prisøk-
ning fra 2017, etter innføring av 
prinsippet om gjengs leie (dvs. 
markedsleie). NFU Oslo enga-
sjerte seg i saken. 

Mange fikk betalingsproblemer og 
kraftige innstramminger i økonomien. 
Noen ble truet med utkastelse og noen 
sultet for å betale regningene.

27. februar 2019 var det et oppvaskmøte 
i bystyresalen i rådhuset. Byrådsleder 
Raymond Johansen slo fast at hans eget 
forslag fra 2016 om å skru opp husleia var 
feil, og et samlet bystyre vedtok å fryse 
ordningen ut året. Leia skulle justeres ned 
til opprinnelig nivå, og beboerne skulle få 
tilbake mellomlegget.

Det som var mindre kjent er at alle som 
har fått nye kommunale leiligheter etter 
2006 har måttet betale gjengs leie.

Det som heller ikke har vært så kjent er 
at bostøtteordningene ble endret med 
uførereformen fra 1. januar 2015. Etter 
den tid har ingen nye på leiemarkedet fått 
statlig bostøtte. Statlig bostøtte kan være 
på 2000 kr.

Byrådet fikk i oppdrag å rydde opp 
av bystyret og komme tilbake med en 
løsning på saken. Dette har de gjort ved at 
200 mennesker med utviklingshemming 
har fått tilbakebetalt den økte husleia fra 
2017-2019, og de har fått tilbake sin gamle 
subsidiert husleie. 

I forkant av budsjettarbeidet har NFU 
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Oslo vært på to møter i byrådsavdelingen, 
og i budsjettet for 2020 har byrådet 
foreslått at:

Samlokaliserte boliger med 
personalbase og fellesareal får en 
subsidiert leie på 1.995 kroner per 
kvm per år. Det betyr for eksempel 
en månedsleie på 7.481 kroner for en 
leilighet på 45 kvm og 8.321 kroner for 
en leilighet på 50 kvm. Maksimal husleie 
er foreslått til 1/12 av grunnbeløpet pr 
måned. Det er 8.321 kroner, for at det 
ikke skal bli dyrt med store leiligheter.
De som var omfattet av H17/2006 eller 
fikk justert leien tilsvarende i ht vedtak 
125/2019 og 185/19 får videreført leien 
slik den er regulert i H17/2006. 

Det betyr fortsatt subsidiert leie. Husleien 
er knyttet til leietakeren. Nye leietakere 
i disse leilighetene vil få gjengs leie eller 
leie som for samlokaliserte boliger hvis 
vilkåret for disse er oppfylt.

Gjengs leie får de som har leid en 
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kommunal leilighet, som ikke er 
sam lokalisert, etter 2006. Dette gir en  
leie på 11.367 kr for en leilighet på 54  
kvm på Grorud, eller 9.472 kr for en 
leilighet på Alna på 45 kvm. På Frogner 
ville like store leiligheter få en leie på 
11.118 kr og 13.342 kr.

NFU Oslo møtte politikerne i Oslo 7. 
november i år. Vi sa til dem at:
1)  Budsjettforslaget gir usaklig forskjells-

behandling.

2)  Gjengs leie er et urimelig prinsipp for 
vår gruppe.

3)  Konsekvenser av gjengs leie strider 
mot CRPD og offentlige myndigheters 
anbefalinger om hvor stor andel av 
inntekt som skal gå til boligformål.

Forskjellsbehandlingen ligger i 
at mennesker som bor i samme 
bofellesskap og har samme uføretrygd, 
kan få veldig ulik husleie og bostøtte. 
Forslaget gjør at unge med utviklings-

NFU Oslo jobber for en maksimal husleie for alle med utviklingshemming i kommunale boliger på 1/3 av 
netto ung uførepensjon, det vil si 6.500 kroner
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FN refser Norge. Oslo tar tak.

Gjengs leie er urimelig 
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hemming kommer dårligst ut. De som 
har bodd i samme leilighet siden 2006 
kommer best ut.

Slik NFU Oslo vurderer forslaget i 
budsjettet, vil det ikke tilfredsstille CRPD 
artikkel 19 og 28. Disse artiklene handler 
om fritt valg av bosted og boform, og til-
fredsstillende levestandard.

Den leien som er foreslått for 
samlokaliserte boliger er høy, og ligger 
nesten 2000 kroner over det som er 
anbefalt i Wien modellen. Husleien 
gir ikke rom for en tilfredsstillende 
levestandard og stadig bedring av 
leveforhold slik CRPD krever. Vi viser også 
til SIFO-budsjettet. For de som velger en 
ordinær kommunal leilighet blir leien enda 
høyere og mer urimelig. Vi foreslo  
en maksimal husleie for alle med utvi-
klingshemming i kommunale boliger på 
1/3 av netto ung uførepensjon, dvs 6.500 
kroner.

FN refser Norge. Oslo tar tak.

Av Berit Ovesen og Sharon Ariafar

Catalina Devandas er FN  
sin spesialrapportør om  
rettigheter for personer med 
nedsatt funksjonsevne. Hun  
og hennes team besøkte Norge 
fra 2.–11. oktober 2019. 

Spesial-rapportøren skal si fra til FNs 
menneskerettighetsråd og FNs General-
forsamling om hvordan rettighetene, 
mulighetene og utfordringer til mennesker  
med nedsatt funksjonsevne  
er i Norge.

Catalina har møtt mennesker med ut-
viklingshemming i Norge, politikere, 
byråkrater og ombudsmenn. Hun har 
besøkt organisasjoner for mennesker 
med funksjonsnedsettelser, en skole, 
boliger og sykehus. NFU Oslo hadde 
representanter som møtte henne.

Etter besøket har hun skrevet en foreløpig 
rapport. Der tok hun opp veldig mange 
ting som ikke er bra nok for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne i Norge. 

NFU Oslo har jobbet opp mot politikerne 
i bystyret, og fått gjennomslag om at 
Oslo skal følge menneskerettighetene til 
mennesker med funksjonsnedsettelser. 

Sommerskolen i Oslo
NFU Oslo fikk tilbakemelding av flere medlemmer at tilbudet for sommerskole ikke 
oppfylte kravene for tilrettelegging og inkludering av flere barn med spesielle behov. 
Det ble arrangert et medlemsmøte hvor byråden (Inga Marte Thorkildsen) og rektoren 
ble invitert. Flere medlemmer ble med og snakket om sine utfordringer. Det ble flere 
diskusjoner med gode forslag. NFU Oslo støttet og fulgte opp etter møte. Resultatet 
ble et veldig godt tilbud til alle våre medlemmer som hadde søkt.

7. november møtte Berit Ovesen (foran) og Idunn 
Bøyum politikerne på Rådhuset i Oslo

Dette står i Oslos byrådserklæring 
2019-2023:

«I dag opplever personer med funks-
jonsnedsettelser barrierer som fører 
til innskrenket frihet fordi samfunnet 
ikke er tilrettelagt for dem. Byrådet 
legger konvensjonen om rettighetene til 
mennesker med funksjonsnedsettelser til 
grunn for kommunens arbeid.»

Byrådserklæringen i Oslo for de fire neste årene
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Årets VTA bedrift i Oslo: Nordpolen Industrier   
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Av Kenan Hadzijusufovic

Nordpolen Industrier AS er en 
vekst- og arbeidsmarkeds-
bedrift. Vi er en samfunnsaktør 
som driver med karriereveiled-
ning og jobbformidling, samt at 
vi produserer gode produkter 
og utfører arbeidsoppdrag for 
næringslivet. Vi tilbyr trygg 
rekruttering gjennom vårt sam-
arbeid med arbeidsgivere som 
har mot til å gi folk en sjanse. 

Gjennom veiledning, opplæring, 
arbeids trening og kompetanseutvik-
ling skaper vi positive endringer som 
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skaper nye muligheter i arbeidsmarkedet. 
Vi er opptatt av mangfold og muligheter 
for alle. 

Vi har et godt og viktig samarbeid med 
NAV og Oslo kommune. 

Mål & visjon 
Vårt motto er «Det er godt å ha jobb – 
trivsel og utvikling gjennom tilrettelagt 
arbeid». Vi mener at alle mennesker skal 
ha en verdig plass i samfunnet vårt, og 
vi tror på at livskvalitet skapes gjennom 
arbeid og deltakelse i samfunnet. Vi 
jobber samvittighetsfullt etter våre verdier; 
Raushet, Verdighet, Arbeidsglede og 
Profesjonalitet. 

Vi er en bedrift hvor mennesker i 

vekst står i fokus. Målet vårt er å 
skreddersy arbeid og arbeidstrening, 
slik at vedkommende kan se hvilke 
jobbmuligheter en har og utvikle 
sine positive egenskaper i form av 
bevisstgjøring og utvikling i trygge 
omgivelser. 

Nordpolen Industrier er godkjent for 
lærekandidater i fagene Salg & service og 
Lager & logistikk.

Samfunnsansvar 
Vi mener at alle kan utføre et arbeid eller 
ta en utdannelse, om bare tilretteleg-
gingen er riktig. Vi formidler mennesker 
til jobb og utdanning. Vi skaper gode og 
trygge arbeidsplasser for mennesker med 
ekstra ressurser. 

Nordpolen Industrier har en egen honningproduksjon, med fire bikuber på Årvoll gård
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Varig Tilrettelagt 

Arbeidsplass i Oslo
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Vi bidrar til at mennesker med en utvi-
klingshemming er synlige i samfunnet 
vårt. Gjennom vårt arbeid med 
lærekandidater, ønsker vi å bidra til 
at ungdommer kan ha et alternativ til 
ordinært fagbrevløp.

VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid)
VTA-tiltaket tilbys personer som 
er uføretrygdet og har behov for 
arbeid i en skjermet virksomhet, med 
arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes 
yteevne. Arbeidet skal bidra til utvikling 
av deres ressurser gjennom tilrettelagt 
arbeid og kvalifisering gjennom 
produksjon av varer og tjenester. 
VTA-tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det 
skal likevel jevnlig vurderes om det kan 
være aktuelt med overføring til andre 
arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller 
formidling til ordinært arbeid. 

Nordpolen Industrier er godkjent med 26 
VTA-plasser. Vi har 27 VTA-plasser.
Alle VTA-plassene er fylt opp, og 

Av Gry Brandsnes og Kenan 
Hadzijusufovic

Tildeling av en VTA-plass går 
gjennom det lokale NAV-konto-
ret. Andre arbeidsrettede tiltak 
skal være vurdert og funnet å 
være uaktuelle før VTA innvilges. 

Hvem kan få varig tilrettelagt arbeid?

Varig tilrettelagt arbeid kan være aktuelt 
for deg som har, eller i nær framtid 
forventer å få innvilget, uføretrygd 
og trenger spesiell tilrettelegging 
og oppfølging. Som deltaker i varig 
tilrettelagt arbeid er du er arbeidstaker i 
henhold til arbeidsmiljøloven, og du skal 
ha en arbeidskontrakt.

Hva inneholder varig tilrettelagt arbeid?

Arbeidet skal bidra til å utvikle ressursene 
dine gjennom tilrettelagt arbeid, og 
til å kvalifisere deg til vanlig jobb ved 
produsere varer og tjenester.

Du kan også få permisjon fra skjermet 
virksomhet for å prøve deg på en vanlig 
arbeidsplass (hospitering). Formålet 
med hospitering er å legge til rette for 
en overgang fra skjermet til ordinær 
virksomhet. Du kan få permisjon for inntil 
seks måneder for å hospitere.

Varighet
Tiltaket er ikke tidsbegrenset. NAV skal 
likevel vurdere jevnlig om det kan være 
aktuelt med andre arbeidsrettede tiltak, 
utdanning eller ordinært arbeid.

Nyttig å vite
Du får uføretrygd etter folketrygdloven.
Hvordan søker du?

Ta kontakt med NAV-kontoret ditt.

ventelistene er lange. Det er nå sju 
personer på vår venteliste. 

I vår VTA-avdeling jobber vi med pakking, 
utsendelser og nettbutikker. Vi jobber 
med «Eplehøst», vår egen eplemostpro-
duksjon, og plukker epler i Oslos hager 
om høsten. Vår IK Mat-godkjente kantine 
er en arbeidsstasjon hvor vi produserer 
matpakker til skoler og produksjon 
av egne produkter. I tillegg serveres 
det lunsj til de ansatte hver dag, samt 
frukt på ettermiddagene. Vi har en fast 
gruppe med kantineproduksjonsar-
beidere. Videre har vi honningproduk-
sjon og våre fire bikuber er plassert på 
Årvoll gård. Vår honning heter «Bifolk», 
og selges på julemarkedet vårt og til 
bedrifter som gir det i julegave til deres 
ansatte. Buttonsavdelingen består av en 
fast gruppe VTA-ansatte. Det er mange 
hasteoppdrag, noe som fører til høy 
effektivitet. Arbeidet utføres med stor 
nøyaktighet, veldig mye glede og høy 
mestringsfølelse.

Leirskole
Staten betaler ikke tilskudd for leirskole dersom det er mindre enn 3 overnattinger. For 
flere elever med spesielle behov er det ikke aktuelt med så mange overnattinger og 
flere skoler ville nekte dem leirskole siden de ikke kan få statlig tilskudd. NFU Oslo tok 
dette med byråden (Inga Marte Thorkildsen) og vi fikk det til: alle har rett til leirskole, 
uansett antall overnattinger!

Honningen heter «Bifolk», og selges på Nordpolens julemarked og til bedrifter som gir den i 
julegave til ansatte
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Aurora verksted – for kunstnere 

med og uten tilretteleggingsbehov

Av Berit Ovesen

«Ingen kan alt, Alle kan noe, 
Sammen kan vi det meste» 

På Aurora Verksted tilbys det individuelt 
tilrettelagte arbeid. På store verksteder i 
Durudveien 33 ved Avløs T-banestasjon 
i Bærum, arbeides det med keramikk, 
tekstil, strikk og maling. Det lages kollektiv 
kunst. I tillegg er det arbeidsplasser i 
kantinen. 

Kunstnere med og uten formell 
utdanning, med og uten funksjonsned-
settelse, samarbeider i produksjonen. 
Dette gir kvalitetsproduktene et unikt 
uttrykk. 

Produktene selges i Respect by Aurora, 
butikken til verkstedet på Majorstua i 
Oslo. I tillegg leveres det til et utvalg 
butikker og direkte til bedrifter. Aurora gir 
mulighet til personlig vekst og utvikling 
av talent på jobb. 

Aurora gir opplæring i de ulike 
produksjonene, og tilrettelegger etter 
behov, også om omsorgsbehovet er 
stort.

Trenger du, eller en av dine, dag senter - 
 plass, ta gjerne kontakt for en omvisning 
og en samtale om muligheter. Aurora kan 
tilrettelegge for de aller fleste. 

Epost: aurora@aurora-verksted.no 
Nettside: www.aurora-verksted.no 

Aurora verksted har flere verksteder. En av dem er keramikk. Her lages det blant annet fine krus!
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Oversikt over dagsenter i Oslo 
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Telefon: 67 11 82 50 Besøk oss gjerne 
på både Facebook, Instagram eller 
Snapchat :)

100% Aurora design består av: 54% 
omsorg, 19% galskap, 13% inspirasjon, 
8% latter, 5% adrenalin og 1% orden. 

I Oslo er det fritt brukervalg på 
dagsenter. Her er en oversikt 
over dagsentrene du kan velge 
blant. Dessverre hender det at 
enkelte ikke har ledig kapasitet:

• Aktivitetssenteret Vestre Aker er et 
dagtilbud for voksne mennesker med 
utviklingshemming. 

• Aurora Verksted tilrettelegger 
for kunst- og håndverksarbeid til 
arbeidstakere med variert bakgrunn 
og ulik funksjonshemning.

• Blåklokka dagsenter er et dagtilbud 
for voksne mennesker med utviklings-
hemning. 

• Casinetto aktivitetssenter er et 
aktivitetssenter for deg med nedsatt 
funksjonsevne. 

• Dagsenter for utviklingshemmede 
Sagene er et tilbud til personer over  
18 år med utviklingshemming. 

• Dagsenteret for fysisk funksjons-
hemmede (byomfattende)er et tilbud 
til mennesker med omfattende funk-
sjonsnedsettelse mellom 18 og 67 år 
som bor i Oslo. 

• Ervald arbeidssenter er et dagtilbud for 
voksne personer med varierende grad 
av utviklingshemming og/eller autisme. 

• Fyrstikkalleen Dagsenter er et tilpas-
ningsdyktig dagsenter som leverer 
kvalitet på arbeidet vi utfører. 

• Hallagerbakken aktivitetssenter gir 
dagtilbud til 15 mennesker med ulikt 
funksjonsnivå og behov for bistand.

• Haugenstua Dagsenter er et dagsenter 
for personer med psykisk utviklings-
hemming.

• Holmenkollen dagsenter og boliger 
(HDB) har tre dagsenteravdelinger. 
Disse ligger på Holmenkollen, 
Vinderen og Tryvann. 

• Kalbakken aktivitetssenter er Bydel 
Groruds kommunale dagaktivitets-
tilbud for unge og voksne utviklings-
hemmede.

• Kjernehuset dagsenter er Bydel 
Østensjøs dagsenter for psykisk  
 utviklingshemmede.  

• Marmorberget dag- og aktivitetssenter 
er Bydel Nordstrands kommunale dag - 
senter for voksne utviklingshemmede. 

• Mølla dagsenter skal gjennom faglig 
profesjonalitet og meningsfylte 
aktiviteter bidra til at den enkelte får 
bedre funksjonsnivå og livskvalitet. 

• Radarveien dagsenter gir et tilrettelagt 
arbeidstilbud til utviklingshemmede 
som er over 20 år og bor i Oslo. 

• Ragna Ringdals Dagsenter er et 
ressurssenter med tilbud til mennesker 
med funksjonshemming. 

• Signo Conrad Svendsen senter gir 
et landsdekkende tilbud til døve og 
døvblinde som trenger tilrettelagte 
tjenester i et tegnspråklig miljø. 

• Sogn aktivitetshus er Bydel 
Nordre Akers dagtilbud til voksne 
utviklings hemmede og fysisk 
funksjonshemmede. 

• Stigenga dagsenter ligger i tilknytning 
til Stigenga omsorgsbolig og er et 
tilbud til yngre funksjonshemmede 
med omfattende og sammensatte 
bistandsbehov. 

• Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter 
er forbeholdt målgruppen med lett til 
moderat utviklingshemming. 

NFU Oslo ønsker alle medlemmer god jul og godt nyttår!
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NFU Oslo leide Røa bad etter stengetid lørdag 16. november 
2019. Medlemmer med familie og assistenter fikk en morsom 
og avslappende kveld sammen. I det store bassenget svømt 
og lekte gjengen. Vannsklia og vaskemaskinen var spennende. 
I velværeavdelingen nøt de deilig varmt vann, dempet 
belysning, bobler og ro. Det var en meget god måte å tilbringe 
en regnfull november kveld på.

Velvære, bad 

og lek på Røa 
Fargesteiner

NFUs lekne “fargesteiner” kan brukes, da alltid utfallende 
slik at de sprenger formatet. (Eks. 1)

Eks 1

Om profilen
Hvorfor er profilen viktig?
Elementene i profilen

Logo
Riktig bruk 
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

Kontaktinformasjon NFU Oslo fylkeslag: tlf 22 39 60 51. Epost: oslofylkeslag@nfunorge.org. Adresse: Youngstorget 2, 7. etg, pb 8954  0028 Oslo

Lørdag før sommerferien satte inn for fullt inviterte NFU 
Oslo medlemmer på grillfest på Sognsvann. Kenan, fra 
styret, tok imot ca 15-16 - en fin blanding av medlemmer 
og assistenter. Denne gangen var det bare invitert til en 
uformell sammenkomst uten noe særlig program.  Da 
fikk vi god tid til å prate og nyte været. 

Aktivitetsskole
Flere bydeler i Oslo fikk gratis AKS kjernetid etter 
nytt byråd i 2015. Barn med utviklingshemning som 
måtte gå på byomfattende skoler fikk faktura for 
fullpris betaling selv om deres bostedsbydel var 
omfattet av gratis AKS. NFU Oslo tok denne saken 
med byrådsavdeling i Oslo og vi fikk bekreftet at det 
er bostedsadresse som teller og ikke skoleadresse. 
Dette betyr er mange skal få tilbake penger de 
har betalt i hele denne perioden. Det er viktig at 
foreldrene tar kontakt med skolen og be dem om en 
gjennomgang.

Sommertreff på

Sognsvann 

Hest er best
Første søndag hver måned arrangerer NFU Oslo ridning i 
samarbeid med Alna ridesenter. Vi steller hester i stallen, og de 
som vil kan få ri.

Alle tar med egen mat og drikke. Arrangementet er gratis.
Påmelding til Shahram Ariafar på sms 40038338, eller e-post 
shahram@ariafar.com.

Håper vi sees!


