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Med dette medlemsbladet ønsker NFU Oslo
fylkeslag alle våre medlemmer en god sommer!
Foto: NFU
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Oslo fylkeslag av Norsk forbund for utviklingshemmede har hatt
årsmøte 24. april der det blant annet ble det valgt nytt styre. Det
nye styret består av styremedlemmene:

Harald Korsgaard

Angelique Tangen

Kåre Hovden

Knut Nilsen (ikke bilde)
og varamedlemmene:

Helena Wilberg

Anders Moholt

Idun Bøyum

Kari Tilmers

Olav Grimdalen jr. (ikke bilde)
Det nye styret kommer til å arbeide etter NFU sine verdier og prinsipper og
innenfor organisasjonens handlingsplan og arbeidsprogram.
Vi ønsker i tillegget nærere kontakt og samarbeid med lokallagene i Oslo.
Enkeltmedlemmer kan også ta kontakt med oss hvis det er noe de ønsker å
ta opp eller noe de mener vi skal arbeide med opp mot Oslo fylke/kommunen.

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

Angelique Tangen

Fargesteiner

Andre designelementer
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(BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet
har hatt «Retten til brukerstyrt
personlig assistanse» ute til
høring. Kommuner og bydeler
har gitt tilbakemeldinger, det
samme har funksjonshemmedes
organisasjoner.
Dette er et utspill som NFU har ventet på
og som Oslo fylkeslag stiller store forventninger til.
Hva er BPA?
BPA er en alternativ måte å organisere
praktisk bistand på. Personer skal gjennom BPA ha avgjørende innflytelse over
sitt eget liv og være arbeidsledere for
sine personlige assistenter, eventuelt
med hjelp fra pårørende, verger eller
andre.
Hvem kan ha BPA
BPA-ordningen er etter gjeldende regelverk ikke begrenset til bestemte aldersgrupper, type funksjonsnedsettelser
eller diagnose. Regelverket stiller heller
ikke krav til noen nedre grense for bistandsbehovet. Ved en rettighetsfesting
gjennom BPA vil dagens pliktbestemmelser i helse- og omsorgsloven § 3-8
videreføres (jevnfør pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1).
Urimelig forslag
Forslaget til BPA framstår imidlertid
som lite gjennomtenkt og åpenbart urimelig. Forslaget inneholder noen sterke
begrensninger, begrensninger som nok
vil kunne støttes av norske kommuner
som ser på BPA-ordningen som en innskrenkning av deres kontroll og virkeområde. Fylkeslaget ber derfor medlemmene merke seg disse tre punktene,
med kommentarer:
1) At brukere over 67 år ikke skal omfattes av ordningen.
2) At rettigheten først inntrer når brukeren har behov for bistand mer enn
25 timer per uke.
3) At ordningen ikke skal gjelde i samlokaliserte boliger.

Foto: NFU

Ad 1) Det er diskriminerende, urimelig og
uforstandig at ordningen ikke skal gjelde personer over 67 år. Målet må heller
være at BPA skal bidra til et selvstendig
liv uavhengig av alder. Eldre er en positiv
ressurs og skal vises respekt.
Ad 2) Lovforslaget kan bety at personer
med funksjonsnedsettelser tilbys et liv
i isolasjon. Det vil gjelde personer som
har et timebehov færre enn 25 timer i
uken. Igjen understreker vi at det er den
enkeltes behov for og ønsker om BPA
som må være styrende. Det er alvorlig
om halvparten av brukerne utelukkes fra
BPA.

Det må være opp til den enkelte beboer
som velger BPA, å bo samlokalisert eller
velge å flytte til eget frittliggende hjem.
Ikke under noen omstendighet skal en
kommune/ bydel kunne kreve at BPAbrukere som bor samlokalisert, skal
måtte flytte for å kunne omfattes av rettighetsfestingen. BPA skal være en individuell rettighet, også i et samlokaliseringsaspekt.
Dersom den enkelte vil ha mest mulig styring over eget liv, enten selv eller
gjennom assistenter, kan BPA være den
muligheten som gjør livet bedre å leve.
Harald Korsgaard

Ad 3) Samlokaliserte boliger: Det skal
være et overordnet mål at rettighetsfestingen gjelder uavhengig av boforhold.
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FN-konve
Norge vil i løpet av kort tid
ratifisere FN konvensjonen
for rettighetene til mennesker
med nedsatt funksjonsevne.
At konvensjonen ratifiseres
betyr at konvensjonens bestemmelser blir en del av det
norske lovverket.
Til høsten vil vi invitere til en presentasjon av konvensjonens innhold
men vi kommer gjerne også med
presentasjon av konvensjonens innhold til lokallagene hvis de ønsker å
arrangere temasamling for sine medlemmer og andre så som skole og
barnehage.

Demonstrasjon for et likeverdig liv
Østfold fylkeslag tok initiativ til
en punktdemonstrasjon utenfor
Stortinget onsdag 29. mai.

Fargesteiner

Denne artikkelen viser hvor viktig konvensjonen er for rettighetene
også til mennesker med utviklingshemming. Derfor er det nødvendig å
bli kjent med konvensjonens innhold,
artikkel etter artikkel. Dette innholdet vil være viktig i saker som handler om rettigheter til bolig, utdanning, arbeid, helse, medvirkning og
grunnleggende rett til selvstendighet
og frihet til å delta i alt som vedrører
eget liv!

Foto: Privat

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

Konvensjonens artikkel 1 omtaler
konvensjonens formål:
«Denne konvensjonen har som
formål å fremme, verne om og sikre
mennesker med nedsatt funksjonsevne full og likeverdig rett til å nyte
alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, og å fremme respekten for deres iboende verdighet.»

sen holdt appell og stortingsrepresentantene i helse- og omsorgskomiteen Wenche Olsen (A), og Line
Henriette Hjemdal (Krf), holdt hver sin tale.
Fra begge hold ble det anbefalt at utviklingshemmede og deres pårørende må
lage mer bråk slik at deres stemme blir
hørt!

Andre designelementer

Angelique Tangen
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Det var en markering for de utviklingshemmedes rett til et likeverdig liv med:
•• Nei til nye institusjoner
•• En skole for alle
•• Meningsfullt arbeid
•• Ja til rettighetsfesting av BPA
Forbundsleder Jens Petter Gitle-

Angelique Tangen

Foto: NFU
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Bydelene i Oslo er nå i ferd med å innføre enkeltvedtak for praktisk bistand og
opplæring i hjemmet uten spesifikasjon
av timetall, kun spesifikasjon av brukerens behov. Denne praksis gjelder også
for flere og flere kommuner på landsbasis. Dette gjelder brukerne som bor i
samlokaliserte boliger. NFU sentralt er
inne i flere slike saker. De har hatt konkrete saker til vurdering hos Sivilombudsmannen.
Sivilombudsmannens konklusjon er at
det ikke er grunnlag for rettslige innvendinger mot at innvilget hjelp/bistand i enkeltvedtak ikke timefestes. Forvaltningsloven stiller ingen krav om dette. Det er
bare nødvendig der det skal betales en

egenandel, som for eksempel ved innvilgelse av ordinær hjemmehjelp.
En bruker kan altså ikke kreve at antall
timer er angitt i vedtaket, men det foreligger flere krav til enkeltvedtak. Blant de
viktigste er:
•• Et enkeltvedtak skal være så klart og
utvetydig at det kan påklages.
•• Det skal framgå klart hva som er innvilget og hva som er avslått.
•• Den det gjelder, inklusive hjelpeverge/
verge, skal forhåndsvarsles før vedtaksendring og ha mulighet til å uttale
seg.
•• Det skal foreligge en individuell vurdering av bistandsbehovet.
•• Det stilles krav til begrunnelsen. Det
skal framgå hvorfor brukeren oppfyller

vilkårene for tjenester, samt hvorfor
kommunen/bydelen mener de tjenester som tilbys dekker det nødvendige
behov på en forsvarlig måte.
Bydeler og kommuner har sagt både
muntlig og skriftlig at dette ikke er sparetiltak i forhold til bemanning, men at
dette blir mer funksjonelt, fordi brukernes behov varierer over tid.
OFL regner med at det blir nødvendig å
komme tilbake til denne saken i bladet
vårt. Vi vil derfor gjerne høre fra dere
medlemmer etter hvert som flere får erfaring med denne typen vedtak.
Kari Tilmers
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Det er med stor glede vi registrerer at
en samlet opposisjon forkaster byråd
Aud Kvalbeins forslag til ny organisering
og betalingsløsning for fritidsreiser. Opposisjonen er nå enig med brukerorganisasjonene i at byrådets TT-forslag er
for dårlig. Forslaget ville gitt brukerne et
langt dårligere tilbud enn i dag. Uttalelsene fra Frp’s og Arbeiderpartiets representanter i mediene (NRK Østlandssendingen 29. mai) viser at kampen vi har
ført har nyttet.
I sitt møte 29. mai utsatte Samferdselsog miljøkomitéen behandlingen av byrådets forslag til ny TT-ordning til et ekstra
møte 6. juni. Vi har fått beskjed om at behandlingen i bystyret er utsatt til høsten.
Det er i bystyret den endelige avgjørelsen om ny TT-ordning tas.
TT-ordningen i dag
Oslo har i dag Norges beste transporttjeneste for funksjonshemmede. Det
betyr ikke at alt går på skinner. Mange
hadde f.eks. en vanskelig hverdag i forbindelse med omleggingen av TT-tjenesten i 2011. Mye har imidlertid falt på
6

plass igjen, selv om mange fortsatt ønsker seg tilbake til tiden før 2011.
2013 startet med en kraftig prisøkning!
Hvor ellers i vårt samfunn oppleves dette; at prisen plutselig dobles over natten?! Det viste seg at prisøkningen var
vedtatt i et enstemmig bystyremøte rett
før jul. Alle de politiske partiene var altså enige om dette! Fylkeslaget har vært
i kontakt med alle partiene i ettertid, og
ikke alle visste helt hva de hadde sagt ja
til… Men så var det for sent å snu… Vi
følger opp saken og kan bare håpe på en
mer fornuftig behandling i neste års budsjettbehandling.
Ny organisering av TT-ordningen
Byrådet i Oslo ønsker en omlegging av
hele TT-ordningen. I den forbindelse
satte de i gang et prosjekt som skulle
utrede en ny organisering. Det er Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester/Velferdsetaten som har stått
for prosjektet. Oslo fylkeslag NFU har
vært representert i en referansegruppe
for prosjektet, sammen med de andre
brukerorganisasjonene. Vi har ikke hatt

noen beslutningsmyndighet i prosjektet,
men vi har fått komme med våre synspunkter underveis.
Forslag om penger-på-kort fritidsreiser
Når det gjelder fritidsreiser, går prosjektet inn for en ordning med penger-påkort, som erstatning for dagens antall
turer på kortet. Brukerorganisasjonene
har stått samlet i kampen mot det nye
forslaget, fordi vi mener penger-på-kort
vil gi et mye dårligere tilbud og urettferdig ordning. Det vil avhenge av hvor
i byen du bor – sentralt eller usentralt,
og mange funksjonshemmede bor langt
fra der de går på skole/jobb/dagtilbud
– og reiser derfor på kryss og tvers av
byen også til fritidsaktiviteter og venner.
Penger-på-kort vil raskt bli brukt opp for
mange!
TT-ordningen vurderes overført
til Ruter AS
Brukerorganisasjonene stilte seg i utgangspunktet positiv til dette, da vi er
opptatt av at TT skal sees som en kollektivtjeneste for funksjonshemmede.

Selskapet Rambøll har stått for utredningen. De har intervjuet samtlige brukerorganisasjoner, bortsett fra oss. Dette har vi – og de andre organisasjonene
– selvsagt reagert på. Har de utelatt vår
organisasjon fordi de ikke oppfatter utviklingshemmede å være i kjernegruppen
for brukere av TT?
Utredningen skjemmes generelt av manglende forståelse for hva det innebærer å
ha en funksjonsnedsettelse. De har mer
fokus på muligheter for kostnadskutt
enn å se på det de skulle; nemlig « først
og fremst belyse synspunktene til ulike
aktører og deres forståelse av hvordan
man vurderer TT-ordningen fungerer per
i dag, og hvordan ordningen kan endres
for å nå målgrupper og brukergrupper
bedre» (vår uthevning).
I følge rapporten fremhever bydelene
at mange brukere ser på TT-ordningen
som en velferdsordning. For oss i brukerorganisasjonene er det tydelig at våre
medlemmer ser på TT som en erstatning
for det kollektivtilbudet som ikke er tilgjengelig for dem. Bydelene går inn for
å behovsprøvet TT-ordningen fordi «andre helsetjenester er behovsprøvd etter
inntekt». Dette tyder på at bydelene ikke
har skjønt at TT er en erstatning for det
kollektivtilbudet som ikke er tilgjengelig
for brukerne. Ingen vil finne på å fastsette prisen på månedskort ut fra inntekten
til den reisende.
Vi brukerorganisasjoner har laget en felles uttalelse som skal følge rapporten videre. Her konkluderer vi med at «rapporten inneholder så mange feil, mangler
og diskriminerende holdninger, at denne
vanskelig kan legges til grunn for videre
beslutning».
Lill Birkelund
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For å få bedre kontakt med våre Oslo-medlemmer har vi startet «Møteplassen»
hver onsdag kl. 16.00-17.00. Adressen er
Youngstorget 2a, 7. etasje, i NFU sine lokaler,
og vi kan treffes etter avtale.
Det er viktig at man ringer og melder ifra at
man ønsker å ta opp saker og ting med oss
slik at vi kan rydde tid til den det gjelder!
Det beste er å sende oss mail på
oslofylkeslag@nfunorge.org, men du kan
også ringe til kontoret på 23 39 60 50 og
legge navn og telefon så kontakter vi deg.
Hvis du ønsker å sende brev er vår postadresse:
NFU, Postboks 8954 Youngstorget,
0028 Oslo.
Vi vil også gjerne bli invitert til lokallagene.
Ta kontakt hvis dere ønsker besøk!
Angelique Tangen og Helena Wilberg,
styremedlemmer.

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.

Eks 1

Møteplassen

Ta kontakt med Pia Ribsskog på telefon 22 39 60 50 eller e-post:
oslofylkeslag@nfunorge.org dersom du vil/kan jobbe med oss.

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!

!

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

NFUs lekne “fargesteiner” kan brukes, da alltid utfallende
slik at de sprenger formatet. (Eks. 1)
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Kontaktinformasjon: NFU Oslo fylkeslag. Telefon: 22 39 60 51. E-post: oslofylkeslag@nfunorge.org.
Adresse: Youngstorget, 7. etasje, Pb 8954

