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

Forrige nummer av bladet vårt kom rett før jul. Vi har flere 
saker som følger opp fra forrige nummer, både om TT-
kjøring og boligsituasjonen for funksjonshemmede. Og vi 
har flere nye saker. Blant annet kan du lese at vi trenger 
brukerrepresentanter til rådene for funksjonshemmede i 
bydelene og til det sentrale Rådet for funksjonshemmede 
i Oslo. Vi har også hatt årsmøte, og hvem som nå sitter i 
styret kan du lese på siste side. 

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 adres-
se 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! 
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Omleggingen av TT-ordnin-
gen ved nyttår må kunne 
sies å ha vært nær en katas-
trofe. Nær alle brukere har 
merket negative konsekven-
ser av ordningen som hadde 
som mål å øke samkjørings-
graden, dvs. at hver arbeids/
utdanningsreise skulle or-
ganiseres slik at flere bruke-
re kjørte sammen. Ordnin-
gen ble mer «stivbeint». For 
eksempel kan ikke brukere 
med blått kort flyttet turer over 
til vanlig drosje lenger. Gam-
le operatører ble oppsagt og 
kontrakt ble inngått med sven-
ske Samres som kjørekon-
tor (reiseorganisator). Ny av-
tale om spesialbiltransport ble 
også inngått.

Skandaløst
Det viste seg fort at manglen-
de kjennskap til byen, dårlig 
kapasitet på kundehåndte-
ring hos Samres, språkpro-
blemer og nye, mangelfullt 
opplærte sjåfører bidro til at 
kaoset for mange ble kom-
plett gjennom vinteren. At by-
rådet ikke hadde kontroll på 
hvem som eide informasjo-
nen tidligere operatør (Oslo 
Taxi) hadde bygget opp om 
brukere av «fast transport», er 
nær skandaløst, og bidro ve-
sentlig til situasjonen.  

Har engasjert oss
Oslo fylkeslag av NFU har 
engasjert seg i saken, i nært 
samarbeid med andre orga-
nisasjoner. I februar ble saken 

tatt opp i bystyret. I midten av 
mars forelå en statusrapport, 
som i store trekk utformet av 
kontraktsparten Samres. Dette 
ble det reagert kraftig på. 

I løpet av den siste måne-
den har det derfor blitt fore-
tatt enkelte endringer i gjen-

nomføringen av TT-tjenesten. 
Man nesten har gitt opp am-
bisjonen om økt samkjørings-
grad. Bydelene har fått mulig-
het til å unnta enkelte brukere 
for samkjøring og det er eta-
blert en overgangsordning 
som gjør at mange funksjons-
hemmede som ikke trenger 
spesialbil, heller ikke skal set-
tes opp for kjøring i slike biler. 
Spesialbilene er dermed i ho-
vedsak reservert for rullestol-
brukere og andre som må ha 
slik transport..

Vil ha faste ordninger
Videre er det i større grad mu-

liggjort at man i praksis kan 
ha «faste sjåfører». Mange 
har nå fått ordnet dette Mye 
av dette synes imidlertid å 
være «inntil videre». NFU på-
pekte at vi ønsket dette som 
permanente løsninger i et 
møte med Samferdselskomi-

teen. Bystyret ville ikke gjøre 
et slikt vedtak – det var nok at 
byrådet hadde lagt frem dette 
i saksdokumentene som ble 
«tatt til orientering».  Videre 
vurderes om enkelte bruker-
grupper skal tas ut av dagens 
TT-ordning. Fra NFU er det 
understreket at dette i tilfelle 
må gjøres i nært samarbeid 
med organisasjonene slik at 
ingen med et slikt grep mis-
ter eller får dårligere tjenester 
enn det man hadde før nyttår. 

Urolige
I bystyremøtet 13. april ble 
byrådet pålagt å komme med 

en ny statusrapport innen 1. 
juni. Videre skal det arbei-
des med fremtidige endrin-
ger i TT-forskriften, bl.a. skal 
fritt brukervalg utredes. Det 
er også verd å merke seg at 
byrådet opplyste at dagens 
avtale om spesialtransport 
ikke blir forlenget når den ut-
løper ved årsskiftet. Ny an-
budsprosess settes i gang 
på dette området. Med Sam-
res foretas det foreløpig bare 
oppfølging.

Vi er, med god grunn, fort-
satt svært urolig for utviklin-
gen av TT-ordningen i Oslo. 
Det er viktig at vi følger nøye 
med og at alle aktivt rappor-
terer om forhold som ikke er 
tilfredsstillende.  Antakelig 
kommer saken opp igjen i et 
av bystyrets møter i juni. Følg 
med!

Fortsatt tull med TT

«Det er viktig at vi følger nøye med og at alle aktivt 
rapporterer om forhold som ikke er tilfredsstillende.»

Illustrasjonsfoto: Kenneth Kristiansen
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Vi trenger representanter!

SAFO – et samarbeidsforum

Fortsatt tull med TT

SAFO er «Samarbeidsforu-
met av funksjonshemmedes 
organisasjoner» og består 
av Foreningen Norges Døv-
blinde (FNDB), Norges Han-
dikapforbund (NHF) og Norsk 
Forbund for Utviklingshem-
mede (NFU). Fellesnevneren 
for disse organisasjonene er 
at de kjemper for rettighetene 
til mennesker med en funks-
jonsnedsettelse. Organisasjo-
nen er landsomfattende og har 

ca.24.000 medlemmer. 
SAFOs visjon er at men-

nesker med nedsatt funk-
sjonsevne oppnår likeverd og 
likestilling med lik rett til sam-
funnsdeltakelse.

SAFO har samme inndeling 
som helseforetakene: SAFO 
Nord, SAFO Midt-Norge, 
SAFO Vest og SAFO SørØst. 
Hver region har et eget styre 
med minst en representant fra 
hver organisasjon. I tillegg har 

flere fylker egne fylkesstyrer.
SAFO har tidligere ikke hatt 

lokallag i Oslo. Nå i vår har 
imidlertid de tre organisasjo-
nene hatt stiftelsesmøte og 
årsmøte, slik at SAFO Oslo 
er etablert. I styret sitter to 
representanter fra hver orga-
nisasjon. Fra Oslo fylkeslag 
(OFL) er Harald Korsgaard og 
Kari Tilmers oppnevnt som 
styremedlemmer. 

Til høsten er det kommune-
valg og nytt sentralt råd for 
funksjonshemmede og nye 
råd for funksjonshemmede i 
alle bydeler skal oppnevnes. I 
henhold til loven om råd eller 
anna representasjonsordning 
i kommuner og fylkeskommu-
ner for menneske med ned-
satt funksjonsevne m. m. har 
brukerorganisasjonene for-
slagsrett til medlemmer i råd 
for funksjonshemmede. 

SAFO Oslo skal foreslå 

om lag 60 representanter til 
de rådene vi har pr. dato. Et-
ter årsskiftet neste år må vi 
regne med at det er aktuelt å 
skaffe ennå flere, fordi vi får 
en ny helse- og omsorgslov 
som pålegger kommunene 
ennå flere oppgaver. 

OFL kan regne med å få 
om lag en tredjedel av repre-
sentantene som foreslås av 
SAFO Oslo. Det er et krav at 
en bor i den bydelen en skal 
være rådsrepresentant i. Hel-

se- og velferdsetaten ønsker 
medlemmer som har lyst og 
anledning til å engasjere seg. 
Det blir gitt møtegodtgjørelse 
og det er dekning av reise-
utgifter til de som bruker TT-
reiser. SAFO Oslo vil ha opp-
læring for de representantene 
som kommer inn i ulike råd og 
utvalg.

Vi ønsker å finne fram til fle-
re medlemmer som kan ten-
ke seg å fylle et slikt verv. Her 
må styrene i lokallagene hjel-

pe oss å finne aktuelle med-
lemmer som vil og kan ta på 
seg en slik oppgave. Mange 
av OFLs medlemmer har ikke 
tilhørighet til lokallag, fordi 
det ikke finnes i deres bydel. 
De kan henvende seg direk-
te til OFLs styre med forslag, 
enten de selv kan tenke seg 
et slikt verv eller de kjenner 
andre som de mener kan gjø-
re det. Se baksiden av bladet 
for kontaktinformasjon. 

På SAFOs hjemmeside 
www.safo.no kan du 
lese mer om hva SAFO 
jobber med og står for. 

!
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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

I Oslo bystyres vedtak av 
25.august i fjor står det: «I 
den grad boliger samlokali-
seres bør det tilstrebes en-
heter/små grupper som ikke 
er større enn maksimum 4-8 
boliger.» (pkt.4) «Det skal 
være mulig å velge bolig som 
ikke er samlokalisert med an-
dre funksjonshemmede/utvi-
klingshemmede. Alternativet 
skal gjøres kjent brukerne, i 
henhold til lovverket.» (pkt. 
5). Vedtaket i pkt. 4 er gjort i 
samsvar med Husbankens 
egen veileder fra 2009 som 
setter 4-8 samlokaliserte bo-
liger som norm. 

Ikke etter intensjonen
Premissene er altså på plass, 
men de fungerer ikke etter in-
tensjonen. Det er fortsatt slik 
at norske kommuner og by-
deler satser på store institu-
sjonsløsninger selv om det 
foreligger forskningsrappor-
ter og erfaringer som sier at 
det er påviselig at dette ikke 
er gode nok botilbud for den 
det gjelder. Det er heller ikke 
billigere for den som skal bo og 
heller ikke for kommunene.

Bydelene skal ha stor frihet 
til å planlegge sine botilbud, 
men dette skal være innen-
for lovens ramme. Her er Oslo 
fylkeslag helt klar: Boliger 
skal ha den boligsøkende i 
sentrum; brukermedvirknin-
gen skal være i fokus. Dette 
betyr at kommunene ikke skal 
se på mennesker med utvi-
klingshemming som en grup-
pe som alltid hører hjemme 
i gruppeboliger eller kollek-

tivboliger. Og en bolig krever 
ikke nødvendigvis medvirk-
ning fra kommunen. Et alter-
nativ er å kjøpe eller leie bolig 
på lik linje med andre. Forel-
drene kan bidra økonomisk 
og på annen måte, og Hus-
banken har finansieringsord-
ninger for aktuelle boliger, en-
ten dette er selveierboliger, 
borettslagsleiligheter, utlei-
eleiligheter eller omsorgsbo-
liger.

Skal bo trygt
Det er viktig at utviklingshem-
mede blir møtt med respekt 
og opplever at deres indivi-
duelle behov blir ivaretatt. De 
skal bo trygt og skal ikke ut-
settes for flyttinger som ska-
per engstelse og frykt for 
framtiden. Dette er grunnleg-
gende menneskerettigheter 
som gjelder oss alle.

I dag er trenden at det bo-
settes flere i omsorgsgettoer 
enn på 1970-tallet. Det er et 
paradoks at dette er status 20 
år etter ansvarsreformen (HV-
PU-reformen). 

Staten toer sine hender
En debatt i Stortinget ny-
lig viste at det er bred enig-
het om at rikspolitikerne ikke 
ønsker institusjoner for bolig-
søkende utviklingshemme-
de. Lovverk og forskrifter har 
vært på plass siden gjennom-
føringen av ansvarsreformen 
for 20 år siden, i følge stat-
lige føringer og lovverk var 
4-5 samlokaliserte boenheter 
sett på som en standard. 

Staten er imidlertid tilba-

keholdende med å gripe inn 
overfor kommuner (og byde-
ler) når det gjelder kommu-
nenes boligpolitikk og tje-
nesteyting. Dette er selvsagt 
av hensyn til det kommunale 
selvstyret som står sterkt i all 
offentlig forvaltning. I et fore-
drag som statsråd Lysbak-
ken nylig holdt, sa han likevel: 

«Men når noen kommuner 
ikke respekterer disse (nasjo-
nale føringer, red. anm ), og 
legger opp til en politikk som 
ikke tar nok hensyn til en sva-
kere stilt gruppes interesser, 
kommer naturlig nok spørs-
målet om sterkere statlig sty-
ring opp.» Det blir spennende 
å se hva det regjeringsopp-
nevnte Boligutvalget konklu-
derer med og anbefaler. 

Sagene og Bjerke
Det er mange eksempler på 
bydeler som enten fortsatt 
tviholder på institusjonsbyg-
ging eller vil flytte på utvi-
klingshemmede mot deres 
og foreldrenes ønsker. Et slikt 
eksempel er planene om om-
bygging av en trygdebolig i 
Bydel Sagene der bydelen vil 
bosette mer enn 40 mennes-
ker med ulike funksjonsned-
settelse. Et annet eksempel 
er Bydel Bjerke som vil flytte 

på utviklingshemmede mot 
beboernes og foreldrenes 
ønsker. Dette er bare to ek-
sempler, men det finnes langt 
flere. 

Ta kontakt
OFL er svært opptatt av å få 
en bedre oversikt over og re-
gistrering over boligsituasjo-

nen for vår målgruppe i byde-
lene. Det vil hjelpe oss i vårt 
videre arbeid, så ta derfor kon-
takt og informer oss. Og med 
informasjon mener OFL også 
boligplaner og boligløsninger 
som er gode og fornuftige.

Slik som boligsituasjonen i 
dag er i kommuner og byde-
ler, med bosetting på kolli-
sjonskurs med nasjonale fø-
ringer og med fare for brudd 
på rettssikkerheten, er det 
viktig å oppmuntre den tren-
den at stadig flere foreldre 
synes å ta initiativ til selv å 
bygge boliger for sine voksne 
sønner og døtre. Det er et vik-
tig perspektiv at foreldre/på-
rørende velger å bosette sine 
voksne barn, og så må det 
være opp til kommunene og 
bydelene å gi den nødvendi-
ge bistand og lovpålagte tje-
nester.

«Det er viktig at utviklingshemmede blir møtt med 
respekt og opplever at deres individuelle behov blir 
ivaretatt.»

Hvordan er boligsituasjonen 

for utviklingshemmede i Oslo? 
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