
Velkommen til et nytt nummer av «Oslo for alle», med-
lemsbladet for NFU Oslo fylkeslag. Vi håper du finner 
mye interessant lesestoff i denne utgaven. 

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

Kom på årsmøte!
Onsdag 24. april skal vi ha årsmøte i NFU Oslo Fylkes-
lag. Årsmøtet blir i NFU sine lokaler i Operapassasjen ved 
Youngstorget.

Årsmøtet er fylkeslagets høyeste myndighet. Her skal vi 
blant annet velge nytt fylkesstyre. Valgkomiteen er alle-
rede i gang med arbeidet. Har du lyst til å bli aktiv i fyl-
keslaget eller har tips om noen du tror vil være med? Ta 
kontakt! (Se kontaktinfo på bakerste side).

I vedtektene står det hva et årsmøte skal gjøre. Det er blant 
annet årsmelding, regnskap og budsjett. Men i tillegg så 
går det an å ta opp andre ting. Har du et ønske om saker 
som bør opp på årsmøtet, så må det være sendt inn sånn 
at fylkeslaget har det minst tre uker før årsmøtet, det vil si 
senest tirsdag 2. april.
Vel møtt - håper vi sees den 24. april!

OSLO FOR ALLE
Nummer 1 2013
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Gøy på kurs!
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 slutten av november arrangerte NFU Oslo fylkeslag et kurs for utviklingshemmede om helse og sunn 
livsstil. Kurset ble fulltegnet, og alle deltagerne hadde en fin helg på Sanner Hotell. Her er noen bilder 
fra kurset.

Deltakerne på kurset «Helse og sunn livsstil» arrangert av NFU Oslo fylkeslag er samlet for første gang.

Overlege Nils Olav Aanonsen fra voksenhabiliteringen på Ullevål sykehus snakket om helse og god livs-

stil. På bildet takker Lill Birkelund, som sitter i fylkesstyret i NFU i Oslo, for et godt innlegg. 

Ernæringsfysiolog Anette Sexe holdt foredrag om 

hvor viktig det er med sunn mat og fysisk aktivitet.
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Men det er ikke bare undervisning på kurs. Det er også god mat og drikke og 

hyggelig samvær. Her er det Marion Risa og søsteren hennes Birgitte Undli 

som bestiller drikke til maten under middagen på kvelden. 

Det er også badebasseng på Sanner Hotell, noe kursdeltagerne setter stor 

pris på. Her er det Mia Høsteng Jensen og Per Myhre som trener i bassenget. 

Her er alle deltakerne på kurset Helse og sunn livsstil på Sanner hotell. Fra venstre ser vi: Marion Risa, Lill Birkelund, Mia Høsteng Jensen, Per Myhre, Yvonne 

Birkelund, Aud Draumås, Anne Grete Hauan, Kåre Hovden, Espen Henriksen, Tom henriksen, Tove-Britt Henriksen, Marianne Lillemoen, Patrik Biru Sjødin, 

Jon Are Waaler.
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TT og kollektivtransport

Vi fyller 40 år!

TT-kjøring: 
Det er ingenting nytt å meddele om 
endringer i TT-ordningen akkurat nå. 
Fylkeslaget har fortsatt en represen-
tant i referansegruppe for et prosjekt 
om fremtidens (fra 2014) transport for 
funksjonshemmede i Oslo kommune. Vi 
jobber for å ivareta vår brukergruppes 
behov.

Igjen en oppfordring om å gi oss tilba-
kemeldinger på hvordan TT-ordningen 
fungerer for DERE for tiden! Også tanker 
fremover, etter 2014. Vi er helt avhengig 
av å få henvendelser fra dere for at vi 
som organisasjon kan ta opp saker med 
administrasjonen i Rådhuset eller med 
byens politikere.

Offentlig kommunikasjon: 
I forbindelse med et prosjekt i regi av 
Ruter, kommer vi med innspill til hva 
som er viktig for utviklingshemmede 
når det gjelder informasjon før og under 
reise med kollektive transportmidler. 
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8. mars i 2013 er det 40 år siden 
Oslo Fylkeslag av NFU ble stif-
tet. Da skal vi (alle medlemmer) 
feire oss sjøl. Siden det allerede 
er en feiring i hele Norge 8. 
mars, legger vi vår egen feiring 
til lørdag 9. mars. Alle medlem-
mer i OFL, ca. 300 personer, vil 
få en invitasjon i posten hjem til 
seg i god tid før dagen. 

Feiringen skal foregå på Fol-
kets hus, spiseriet Møller, ved 
Youngstorget. Arrangementet er 
gratis, og det vil bli danseband. 
Påmeldingsfrist 15. februar. 

Sett allerede nå av 9. mars for en heidundrende feiring av 40-åringen, Oslo Fylkeslag!

Her er festkomiteen som skal lage et strålende 40-årslag 9. mars. Fra venstre ser vi Marion Risa, Kari 

Tilmers, Beate Brænden Eidsand, Anders Moholt og Kåre Hovden. 

Illustrasjonsfoto: w
w

w
.office.com
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Bli med!

Kulturverksted på Sørmarka
Lørdag 4. til søndag 5. mai 2013.
Påmeldingsfrist: 15. mars. 
Pris kr. 700,- (eller kr. 850,- for enkeltrom)

Sommerfestival 
23. - 28. juni 2013
Festivalen er for unge og voksne med 
og uten funksjonshindringer. Henrik Ib-
sens skuespill, Peer Gynt, går som en 

rød tråd igjennom hele festivalen, som 
dessuten har et vidt spekter av aktivi-
teter som drama, dans, musikk, sang, 
lage og fremføre kunst, forsøke deg på 
vannsport, utflukter, og annet friluftsliv.

Pris kr 5.000,- per person i dobbelt-
rom eller 5.600,- pr. person i enkeltrom.
Kursavgift dekker også kost og losji på 
Sundvolden Hotell i Hole Kommune.

Aktivitetene vil bli annonsert fortlø-
pende på nordisk.allkunstverk.com og 
på Facebook.

Kulturleir i Trysil
Leiren arrangeres i uke 28, søndag 7. juli 
til søndag 14. juli. 

Dette er en morsom sommerleir for ung-
dom og voksne med utviklingshemming. 
Leiren arrangeres av NFU Akershus. 
 
Påmeldingsfrist er 1. april 2013.
Deltakerpris kr. 5000,-. 
Hvis du trenger mye hjelp/egen ledsa-
ger, som ikke dekkes av din kommune, 
vil det bli et tillegg i prisen på kr. 4000,-.

For alle tre aktivitetene er det påmelding  
til Tove-Britt Henriksen på mail til: 
tovebritt@tusker.no

Her er noen av deltagerne på tidligere kulturverksted på Sørmarka

Som medlem av NFU i Oslo kan 
du få være med på tre aktiviteter 
som NFU i Akershus arrangerer. 
Her er oversikten:
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NFU har i lang tid protestert mot statlig 
finansiering av kommunal institusjons-
bygging. Både Stortinget og kommu-
nalministeren har gjentatte ganger hev-
det at reformens målsettinger står ved 
lag. Nå har Husbanken revidert sine 
retningslinjer for å sikre at de nasjonale 
målsettingene i politikken overfor men-
nesker med utviklingshemning følges.

I regelverket for tilskudd til omsorgsbo-
liger og sykehjem kan en lese: Det un-
derstrekes at boenhetene ikke skal ha 

institusjonspreg, og at antall boenheter 
som lokaliseres sammen derfor ikke skal 
være for stort. Boenhetene bør også 
plasseres i ordinære bomiljøer slik at 
prinsippene om normalisering og inte-
grering oppfylles. Det er en forutsetning 
at ulike brukergrupper ikke samlokali-
seres på en uheldig måte. Det påpekes 
også at Husbanken skal avslå søknader 
som ikke er i samsvar med regelverket.

Uansett om grensen settes til 4, 5 eller 
6 boenheter per bofellesskap, er det gle-
delig at Husbanken har presisert at pro-

sjekter som er i strid med nasjonale po-
litiske målsettinger, knyttet til politikken 
overfor mennesker med utviklingshem-
ning, ikke skal gis finansiering.

Regelendringene gjelder i utgangs-
punktet utover mennesker med ut-
viklingshemning og omfatter inves-
teringstilskudd fra Husbanken til 
sykehjemsplasser og omsorgsboliger 
samt tilskudd til utleieboliger fra Husban-
ken, i følge forbundsleder Gitlesen. OFL 
synes at dette er oppløftende lesning. 

Nei til institusjoner
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Enkeltvedtak følges ikke 

Vi er kjent med at det ikke er uvanlig 
praksis at enkeltvedtak i forbindelse 
med tjenester i boliger ikke følges og 
respekteres av bydelenes bo- og dagtil-
bud.  I mange tilfeller mister den enkelte 
beboer tildelte timer ved at kollektive 
tjenester på feilaktig grunnlag priorite-
res. Følgen er at beboeren ikke får tildelt 
den timeressursen som vedkommende 
har rett på etter enkeltvedtaket, og som 
er juridisk forpliktende for bydelene.

Det finnes også eksempler på at 
personalet overføres til andre tjeneste-
steder når ingen utviklingshemmet er 
hjemme på dagtid. Virkningen av denne 
praksis er at utviklingshemmede blir fra-
tatt deler av den timeressursen som de 
etter enkeltvedtaket rettmessig har krav 
på. Hele timeressursen skal selvsagt 
komme utviklingshemmede til gode der 
de har sine hjem.

NFU har dessuten fått meldinger som 

tyder på at bydeler vil bort fra ordningen 
med spesifikk timeangivelse på tiltak til 
den enkelte beboer. Beboeren skal i ste-
det få et vedtak om en tiltaksplan som 
beskriver hvilke behov som skal dekkes. 
Fylkeslaget frykter at denne tiltakspla-
nen som ikke viser tildelte timer, men 
kun er tildeling etter behov, blir omtrent-
lig og ikke til gunst for den som trenger 
hjelp til ulike gjøremål.

Illustrasjonsfoto: N
FU

 sentralt
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Nei til institusjoner
Samhandlingsreformen er snakk

Jens Petter Gitlesen, leder av 
Norsk Forbund for Utviklings-
hemmede, er ikke nådig i sin 
karakteristikk av samhandlings-
reformen. Han frykter at den kan 
gi et dårligere tilbud til utvi-
klingshemmede.

Samhandlingsreformen startet 1. januar 
2012. Det var Bjarne Håkon Hanssen 
som begynte å prate om det da han var 
helseminister. At staten skulle ta penger 
fra sykehusene og gi det til kommunene, 
samtidig som kommunene må betale for 
å bruke plasser for sine innbyggere på 
sykehusene. 

– Tanken bak var at pasientene skulle 
bruke minst mulig tid på sykehuset. 
Alle hadde jo hørt skrekkhistoriene om 
gamle som ble liggende i evig tid på sy-
kehusene fordi det ikke var plass til dem 
på gamlehjem i kommunene, forklarer 
lederen i Norsk Forbund for utviklings-
hemmede. 

Tanken bak var også at kommunene 
skal drive forebyggende helsearbeid, 
sånn at befolkningen er sunnere og fris-
kere og slipper å være på sykehus. 

Jens Petter Gitlesen er kritisk til sam-
handlingsreformen.

– Hør på ordet. Samhandlingsrefor-
men. Det er et typisk politisk begrep, 
det er ren retorikk. Reformen er bygd 
på snakk og ønske om å gjøre noe med 
økende helseutgifter. Det er jo ingen 
som er imot bedre samhandling, sier 
han. 

Forbundslederen har to ankepunkter 
mot reformen. Det ene er at reformen er 
ubeskrevet.

– Vi har jo en Stortingsmelding om 
samhandlingsreformen, men den sier 
ikke noe spesifikt om reformen, den er 
kun overordnede betraktninger. Og så 
kommer man inn på reformen i et hav av 
dokumenter. 

Det andre er at den er uklart finansiert.
– Jeg leste et sted at kommunen fikk 

600 millioner kroner ekstra i fjor. Men 
dette er frie midler, ikke øremerkede, og 
dermed kan jo kommunene bruke de 
pengene til hva de vil.

Gitlesen frykter at omsorgstjenestene 
i kommunene skal havne i skyggen av 
samhandlingsreformen.

– Hvis kommunene ikke gjør sin plikt 
og yter omsorgstjenester, da skjer det 
ingenting. Men hvis de ikke tar imot 
ferdigbehandlede pasienter fra sykehu-
sene, da vanker det dagsbøter på 4.000 
kroner. Og det går av det samme bud-
sjettet.

Dermed er det klart for Gitlesen hva 
kommunene vil prioritere. Og det er ikke 

å gi mennesker med utviklingshemming 
det de har krav på.

– Ved å ikke gi våre medlemmer om-
sorgstilbudene de skal ha, vil kommu-
nene spare penger, det fører jo ikke til 
noen bøter.

Dessuten gir reformen mange flere 
oppgaver til kommunene.

– Og jeg frykter at jo flere oppgaver 
kommunene skal holde på med, jo min-
dre tid får de til oss, avslutter lederen i 
NFU. 

Foto: E
irik D

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

!

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)

Kontaktinformasjon: NFU Oslo fylkeslag. Telefon: 22 39 60 51. E-post: oslofylkeslag@nfunorge.org.
Adresse: Youngstorget, 7. etasje, Pb 8954
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Det er et stort behov for flere aktive medlemmer hos oss. Man-
ge 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 med-
lemmer. 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 ar-
beidsgrupper. Ta kontakt med Pia Ribsskog på telefon 22 39 
60 50 eller e-post: oslofylkeslag@nfunorge.org dersom du vil/
kan jobbe med oss. 

Vil du bli aktiv?

Nytt lokallag!
Vi prøver å sette i gang et nytt lokallag; Oslo Indre Øst. Det nye 
lokallaget vil favne Bydel Gamle Oslo og Bydel Grünerløkka. 
Har du lyst til å være med? Ta kontakt!


