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Velkommen til et nytt nummer av «Oslo for alle», medlemsbladet for NFU Oslo fylkeslag. Vi håper du finner
mye interessant lesestoff i denne utgaven.
Gi oss tilbakemelding på TT-ordningen!
Hvordan fungerer TT-kjøringen for dere etter den nye ordningen fra 1. april? Vi etterlyser flere tilbakemeldinger fra
dere! Går det greit? Får de som har behov for det fast sjåfør? Er dialogen bra med bydel? Med Samres? Med sjåførene? Vi hører gjerne fra dere!
Lill Birkelund sitter som Oslo fylkeslags representant i
referansegruppen for ny TT-ordning i Oslo. Hun vil gjerne
høre fra dere, for å kunne ta med seg eventuelle problemstillinger til referansegruppen i Rådhuset. De har måned-

lige møter. Du kan sende henne mail: lbirkelu@online.no
eller ringe henne på mobil: 952 35 929.
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 informasjonen 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
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Villa Eik
Det var en gang – slik begynner de fleste eventyr. For oss foreldre til seks utviklingshemmede barn føltes det slik da Skogvollveien 35 ble bygd som et hjem for dem. En leilighet og to
atskilte avdelinger i et stort hus tilpasset deres behov. Det utviklet seg et flott fellesskap mellom betjening, beboere og oss
foresatte, vi følte oss som en stor familie hvor alle gjorde sitt
beste for å skape et fantastisk miljø.

Villa Eik. Foto: Privat

I mange år var vi trygge for barna våre og betjeningen var stabil og dyktige, alt var bare toppen.
Men som i alle eventyr måtte noe forferdelig skje.
November 2010 legger bydelsadministrasjonen fram budsjettforslaget der de foreslår å legge ned Skogvollveien 35.
Dette for å spare 5 millioner kroner samtidig som de kan fylle
opp Villa Eiks tre ledige plasser, til totalt 14 plasser.
Det var bare plass til tre fra Skogvollveien 35, én ble plassert i
en annen kommune. En av beboerne var død og den siste var
flyttet tidligere.

ansatte fulgte med i begynnelsen for å lære opp personell i
Villa Eik.
Da opplevde vi at det stadig kom nye som ikke ble der så lenge og at opplæringen ikke fungerte som den skulle. Vi får ingen oppfølging og kontakt med ledelsen og ingen informasjon
om situasjonen for barna våre.

NFUs lekne “fargesteiner” kan brukes, da alltid utfallende
slik at de sprenger formatet. (Eks. 1)
Etterhvert kommer vi i kontakt med foreldre, foresatte og hjelpeverger for beboere som hadde bodd lenge i Villa Eik. De
tegnet et bilde av situasjonen som er helt uvirkelig. Vi kan ikke
gå inn på dette av hensyn til personvernet, men det at fylkesmannen har ta ut tilsynssak mot Villa Eik sier vel det meste om
saken.

Fargesteiner

Som foreldre og foresatte protesterte vi det vi kunne, både
overfor bydelsadministrasjonen og de politiske organer. Bydelsadministrasjonen var ikke interessert i å samarbeide med
oss, de behandlet oss som om vi ikke eksisterte og mente vi
ikke hadde noe vi skulle sagt. Hvordan politikerne reagerte på
vår bønn om hjelp forbigår jeg, som dem - i stillhet.

Andre designelementer

Bydelsadministrasjonen fortalte oss hvor fantastikk barna
våre ville få det i Villa Eik: Flott faglig miljø. Stor kvalifisert arbeidskraft. Egne leiligheter hvor den enkelte selv bestemte. Et
topp miljø i bofellesskap og blant ansatte.
Vi kan fortelle mye om hvordan vi opplevde prosessen og måten
vi ble behandlet på, med det holder med et ord: Forferdelig.

I begynnelsen av september året etter flyttet vi. Flere av de
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Saken er under behandling og vi håper at den vil løse seg til
det beste for våre barn


Oddrun og Knut Nilsen, foreldre til Heidi
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Oslo kommune har hatt handlingsplan
for funksjonshemmede siden 1995. I
nåværende handlingsplan har bystyret
vedtatt blant annet følgende:
«Oslo kommunes handlingsplan for
mennesker med funksjonsnedsettelser
skal rulleres annethvert år med første
rullering innen 1. januar 2012.»
Rullering av «Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser»
inngår som en del av arbeidet med å
forbedre forhold som er rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelser. Planen skal synliggjøre sentrale innsatsområder og en retning som sikrer en
ønsket utvikling.
Fra Oslo kommune sitt ståsted er handlingsplanen 2012-2013 forankret i følgende hovedelementer:

Illustrasjonsfoto: NFU sentralt

•• 
Kunnskap om mennesker med
funksjonsnedsettelser
•• Rehabilitering og habilitering
•• Arbeid
•• Bolig
•• Individuell plan
•• Transport (TT)
•• Frivillighet
I tillegg til disse viktige innsatsområdene har Oslo fylkeslag (OFL) i sin høringsuttalelse lagt vekt på at Oslo kommune også har et like stort ansvar for
følgende innsatsområder:
•• Barnehage
•• Skole/utdanning
•• Ferie/fritid
•• Avlastning
•• Støttekontakt
Det er viktig at alle disse innsatsområdene er med fordi det er hele livsløpet
som skal synliggjøres.
Brukermedvirkning er en viktig forutsetning og er vesentlig for gjennomføring
og operasjonalisering av handlingsplanen. Brukermedvirkning må innebære
at tjenestebrukerne betraktes som ressurspersoner, og at deres erfaringsbaserte kunnskap sidestilles med profe-

sjonenes fagkompetanse. Brukerens
synspunkter skal være i sentrum og
være en avgjørende premissfaktor i arbeidet med planlegging og utforming av
tiltak og tjenester. Brukermedvirkning
kan skje på ulike måter:
•• Ved at bruker/pårørende/verge har
avgjørende innflytelse på utformingen av hjelpetilbud
•• Ved at bruker/pårørende/verge har
avgjørende innflytelse på hvordan
tilbudet fungerer
•• 
Ved bruk av lokale råd for funksjonshemmede, interesseorganisasjoner (for eksempel OFL) og andre
relevante samarbeidspartnere

•• Ved etablering av brukerråd
•• Ved brukerrepresentasjon ved kvalitetsutvikling, planlegging av tiltak
og tjenester, evaluering
Oslo fylkeslag anbefaler medlemmene
å sette seg inn i forslaget til kommunens rullerende handlingsplan. Det er
viktig å møte kommunens handlingsplan med et våkent og kritisk blikk; ikke
minst viktig er det å se på de hovedsatsingsområdene som kan være spesielt viktige for deg. Fylkeslaget tar gjerne imot tilbakemeldinger som kan vise
seg å være viktige for vårt videre arbeid
med handlingsplanen, men også innenfor andre innsatsområder.
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Gøy på kurs

Eks 1

3. mars reiste 14 utviklingshemmede til Sanner hotell for å gjennomføre et
to-dagers kurs med tittelen «Arbeid og sunn livstil».
I tillegg var seks ledsagere, foredragsholder og to
kursansvarlige fra fylkeslaget med.
Alle bilder: Kåre Hovden

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

Fargesteiner

Andre designelementer
Kurset inneholdt teoretiske og praktiske temaer. Den enkelte fikk prøve seg ut i fysisk aktivitet og i
matlaging. Kurset tok for seg trening i jobbsammenheng
4

Sunn og god mat. Vi lagde også forskjellige småretter.

Olav Grimdalen Jr. gjør seg klar for kanefart. Olav sitter i
styret i NFU Oslo fylkeslag.

Første dag ble avsluttet med kanefart. Riktignok var det lite snø, men
vi kom oss gjennom løypa. Andre dag avsluttet vi med bassengtrening.
5
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Innledningsvis legger vi vekt på det prinsipielle når det gjelder å skaffe til veie
boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser. Et bystyrevedtak fra august 2010 skulle sette grenser for store
samlokaliseringer, ikke mer enn inntil
åtte samlokaliserte enheter. Det er også
nasjonale føringer fra 1991 som setter en
øvre grense på fem boenheter. Og Husbankens egen veileder setter grense ved
åtte samlokaliserte boenheter.

Vi er bekymret når det er så åpenbart
at Oslo kommune, gjennom sine bydeler, bryter med ansvarsreformen (1991),
Husbankens egen boveileder (2009) og
bystyrevedtaket (2010), og at bydelene i
praksis ser bort fra både nasjonale føringer og kommunale vedtak. Noen ulike eksempler fra bydelene understreker dette:
••

 et bygges eller er under planlegging
D
for mange boenheter for utviklingshemmede i samme område (Eks.
Stovnerveien 31, Bydel Stovner)

••

 et planlegges boenheter som komD
bineres med dagtilbud på samme
sted (Eks. Casinetto sykehjem, Bydel Ullern)

••

 et planlegges boenheter for menD
nesker med ulike funksjonsnedsettelser på samme sted (Eks. Berg
Gård, Bydel Nordre Aker)

••

 et planlegges en institusjon selv
D
om det fysisk legges opp til mindre
enheter når leilighetene likevel har
samme adresse. (Eks. Mor Gohjertas vei, en tidligere trygdebolig, Bydel Sagene)

lene ikke stoppes, skapes det fortsatt
en uverdig bo- og livssituasjon for beboerne. De skal tvert om bo under trygge,
selvvalgte og oversiktlige boforhold. De
skal kunne reise til arbeid og sysselsetting på lik linje med andre mennesker,
og de skal heller ikke risikere å bli trakassert av andre mennesker med funksjonsnedsettelser, med samme boligadresse. Denne trakasseringen kan for
utsatte grupper/personer føre til angst
og uro som igjen fører til forsterket omsorgsbehov og økte utgifter for kommuner og bydeler.
15-16. mai ble det avholdt en regional,
statlig konferanse i Oslo med tittelen
«Mennesker med utviklingshemming
skal heller ikke diskrimineres». Konferansen bygger på en NOU, «Rom for
alle», og skal munne ut i en stortingsmelding omkring årsskiftet 2012/2013. Denne konferansen var klar i sitt budskap:
Utviklingshemmede skal leve og bo under verdige, trygge og selvvalgte boforhold. Ingen forsvarte institusjonsbygging. Alle som bidro med foredrag eller
innlegg, enten de var politikere, forskere
eller ansatte i bydeler og kommuner, kritiserte den institusjonsbygging og institusjonstenkning som skjer i bydeler og
kommuner.

Fargesteiner

Da byrådsavdeling for eldre og sosiale
tjenester inviterte råd og organisasjoner
til å komme med innspill om spesielle utfordringer eller forslag til tiltak som det
bør fokuseres på i Oslo kommunes rullerende behovsplan for boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, lot vi
ikke anledningen gå fra oss!

enn høyst åtte samlokaliserte boenheter
dersom andre samlokaliserte boenheter
ligger i umiddelbar nærhet til hverandre;
resultater er likevel en institusjonspreget
boform.

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

Retten til egen bolig, etter eget
valg, i et helt vanlig bomiljø er
avgjørende for funksjonshemmedes likestilling i samfunnet.
Vi krever derfor at det gjennomføres en politikk som gjør det
mulig for funksjonshemmede
å etablere seg i egen bolig, på
samme måte som alle andre.

Andre designelementer

Det er også viktig at fellesskapsaktiviteter i eventuelle bofellesskap ikke må
komme i konflikt med tilbud og aktiviteter beboerne har utenfor hjemmet. Det er
mange eksempler på at kollektive fellesskapsaktiviteter bidrar til økt segregering og økt institusjonalisering. Derfor er
det ikke nok å innfri kravet om ikke flere
6

Dette er eksempler på ulike bosettingstyper som alle har det til felles at de ikke
er i overensstemmelse med verken statlige eller kommunale vedtak. Om byde-

Gjøvik kommune ble trukket fram som et
godt eksempel på vellykket tilrettelegging. I Gjøvik har de fleste samlokaliserte boenheter 4-6 bosatte, med ett unntak der det bor åtte i en samlokalisering.
Et interessant funn fra Gjøvik var at den
største samlokaliseringen, med åtte, var
den minst vellykkede. Fra forskerhold

Illustrasjonsfoto: NFU sentralt

ble det dessuten sagt at store boenheter fremmedgjør mennesket, og at bosetting med mange på samme sted ikke
skaper større trivsel, snarere er det motsatte tilfelle. Forskning kan heller ikke
bekrefte at store boenheter gir en økonomisk gevinst, i så fall helt marginalt.
Vi ser med spenning fram mot den stor-

tingsmeldingen som er ventet ved årsskiftet 2012/2013. Nå behandles alle innkomne høringsuttalelser. Kanskje tiden
er inne for å virkeliggjøre ansvarsreformens intensjon, 20 år etter?
Inntil stortingsmeldingen foreligger oppfordrer vi alle som er opptatt av boligsituasjonen for voksne utviklingshemme-

de, enten de bor hjemme eller allerede
har flyttet hjemmefra, om å møte bydelene med en våken og kritisk holdning
når/om bydeler vil påtvinge utviklingshemmede uønskede og uverdige boligløsninger. Vi bidrar gjerne med hjelp og
synspunkter. Ta derfor kontakt!
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Styret har valgt å organisere seg i følgende arbeidsgrupper:
Arbeid: Kåre Hovden, Helena Wilberg, Olav Grimdalen og Lill
Birkelund.
Utdanning: Angelique Tangen.

Eks 1

Om oss:
Fylkeslagets styre består av:
Harald Korsgaard
Kåre Hovden
Lill Birkelund
Kari Tilmers
Helena Wilberg
Angelique Tangen
Knut Nilsen
Svein Hagelund (vara)
Olav Grimdalen (vara)
Anders Moholt (vara)

Bolig: Harald Korsgaard, Angelique Tangen, Knut Nilsen, Helena
Wilberg, Svein Hagelund og Olav Grimdalen.
TT transport: Lill Birkelund.
Studieleder: Kåre Hovden.
Økonomi: Svein Hagelund.
Kommunale tjenester: Knut Nilsen og Kari Tilmers.

Aktive lokallag i Oslo er:
Stovner lokallag. Leder; Aashild Korsgaard.
Ullern lokallag. Leder Wenche Øyen.
Grorud lokallag. Leder Bjørn Slette.

I tillegg ønsker Harald Korsgaard og Angelique Tangen å arbeide
med å viderebringe informasjon til Helse og sosialombudet,
samt ha kontakt med byrådet og bystyret.
«Oslo for Alle» og hjemmesiden: Ane Børrud

Vil du bli aktiv?
Det er et stort behov for flere aktive medlemmer hos oss.
Mange av styremedlemmene er allerede pensjonister eller blir det snart. Vi «oldiser» etterlyser derfor våre etterfølgere, hvis NFU fortsatt skal være en aktiv organisasjon på fylkes/bydelsnivå.

I løpet av 2011 økte medlemstallet i OFL fra 281 til 294
medlemmer. Inneværende år har vi allerede blitt godt
over 300 medlemmer. Sett på bakgrunn av denne medlemsøkningen håper vi at flere av våre medlemmer vil
delta i en eller flere arbeidsgrupper. Ta kontakt med Pia
Ribsskog på telefon 22 39 60 50 eller e-post: oslofylkeslag@nfunorge.org dersom du vil/kan jobbe med oss.

Illustrasjonsfoto: NFU sentralt

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

Fargesteiner

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

