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RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE - PROGRAM FOR RÅDETS ARBEID
2013 - 2015.


Rådet for funksjonshemmede i Oslo kommune oversender sitt nylig vedtatte arbeidsprogram
for 2013 —2015 til orientering. Arbeidsprogrammet er utgangspunktet for mye av rådets
arbeid, og særlig i arbeidet med høringer og uttalelser. Rådet er et rådgivende organ for
byrådet og bystyret i saker som angår funksjonshemmede. Det skal medvirke til at sentrale
politiske målsettinger blir ivaretatt. Det betyr at rådet både er høringsinstans og at det på eget
initiativ kan ta opp og utrede saker. Rådet har egne hjemmesider hvor kopier av brev,
uttalelser, møteinnkallinger og —referater og andre aktuelle dokumenter blir lagt ut.
Hjemmesidene er på Oslo kommunenes sider, under menypunktet "helse og velferd" og
"personer med nedsatt funksjonsevne". Rådet har også egne facebook-sider hvor aktuelle saker
blir lagt ut, den heter "rådet for funksjonshemmede i Oslo kommune".


Rådet for funksjonshemmede arrangerte sitt høstmøte fot-bydelsrådene i slutten av oktober, da
med fokus på byrådets forslag til budsjett for neste år og boliger for mennesker med
funksjonsnedsettelser. Rådet planlegger et nytt møte i løpet av vinteren eller våren om boliger.
Innspill og synspunkter på temaet kan gjerne meldes til undertegnede på e-post
benteingrid.arnesen@byr.oslo.kornmune.no eller tlf. 23 46 14 69. Rådets nestleder har et
spesielt ansvar for kontakten og samarbeidet med de bydelsvise rådene. Janne Svegården er å
treffe på e-post janne.svegarden@gmail.com eller tlf. 998 86 422.


Med hilsen


Bente Arnesen
rådssekretær


Godkjent og ekspedert elektronisk


ogiam f 1 Ics es al ei 3 - 2015.


Rådet for funksjonshemmede Postadresse:
Rådhuset, 0037 Oslo


E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no
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Program for rådets arbeid
2013 - 2015
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Forord


Oslo skal være en åpen og inkluderende by. Som både storby og som landets hovedstad må
Oslo være i fremste rekke for å fremme grunnleggende verdier som inkludering, likeverd,
deltakelse og likestilling.


Oslo skal være utformet og fungere på en slik måte at alle skal kunne ta del i og være aktive
deltakere på alle livets områder. Dette må gjelde innenfor oppvekst, utdanning, arbeid, bolig,
transport og fritid. Samfunnsskapte barrierer må brytes ned.


Rådet for funksjonshemmede skal være både rådgiver og pådriver. Rådet skal gi råd til byråd
og bystyre, rådet skal følge med på og være en aktiv bidragsyter for å skape en bedre hverdag
for personer med nedsatt funksjonsevne og rådet skal løfte frem vesentlige og sentrale
debatter og problemstillinger som angår personer med nedsatt funksjonsevne.


Velferdstjenestene må fungere, de må være støttende og fleksible og de må bidra til å skape
gode løsninger tilpasset den enkelte.


Rådet for funksjonshemmede i Oslo kommune vil i sitt arbeid ta utgangspunkt i dette
programmet. Ambisjonen er at rådets arbeid skal representere en forskjell. Grunnleggende sett
dreier dette arbeidet seg om hvilke verdier vi bygger samfunnet på.


Karl Haakon Sævold
leder
rådet for funksjonshemmede, Oslo kommune
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Mandat og målsetting


Rådet for funksjonshemmede i Oslo er et rådgivende organ for byrådet og bystyret i
saker som angår funksjonshemmede. Det skal medvirke til at sentrale politiske
målsettinger blir ivaretatt. Det er et rådgivende organ for statlige instanser på
fylkesnivå og andre offentlige instanser og institusjoner.


Følgende grupperinger har medlemmer i rådet:
Politikere (fem medlemmer med varamedlemmer)


Funksjonshemmedes organisasjoner (fem medlemmer med varamedlemmer)


Representanter med kompetanse fra offentlig forvaltning og andre som har
spesiell innsikt i funksjonshemmedes stilling i samfunnet (to medlemmer med
varamedlemmer).


Rådets overordnede målsettinger er å:
fremme likestilling og tilgjengelighet for alle


legge til rette for aktiv deltakelse på alle samfunnsområder


ivareta og videreutvikle personer med nedsatt funksjonsevnes alminnelige og
særlige rettigheter.


Innledning


Bystyret i Oslo kommune vedtok rullering av Handlingsplan for mennesker med
funksjonsnedsettelser 24. oktober 2012. Handlingsplanen har i alt 48 tiltak som alle
skal gjennomføres i perioden 2012 - 2014. Oslo kommune arbeider nå med en ny
strategisk plan fnr iiniverspll iitfnrming, den vil sannsynligvis bli uedtatt - av - bystycet i  


løpet av høsten 2013. Rådet vil fortsatt følge begge planene nøye.
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Diskriminerings-og tilgjengelighetsloventrådte i kraft2009. Lovenskal hindre
diskrimineringpå grunnlagav nedsatt funksjonsevneog gi økt tilgjengelighet. Det er
i tilleggflere aktuelle lover og forskriftersom har stor betydningfor mennesker med
funksjonsnedsettelser. Regjeringen leverte i juni 2013 Meld.St.45 (2012-2013)
Frihet og likeverd—Om mennesker med utviklingshemming.


Norge har ratifisertFN-konvensjonenom rettighetertil mennesker med nedsatt
funksjonsevne. FN-konvensjonenframhever at variasjoneri funksjonsevnetilhører
menneskeligmangfold. Mangfoldeter riktnår det gjelder funksjonsevne.
Synshemming,bevegelseshemmingog kognitivsviktopplevesforskjellig. I Norge
har mye av diskusjonenrundtdiskrimineringog tilgjengelighethandletom
tilgjengelighetfor rullestolbrukere. Tilgjengelighetfor rullestolbrukereer viktig. Men
det har vært for lite oppmerksomhetom hva tilgjengelighetbetyr for mennesker med
andre former for funksjonsnedsettelsersom eksempel psykiskhelse, kognitive
funksjonsnedsettelserog funksjonstapsom oppleves i livsløpetsfaser. Retten til å
ha rettighetergjelder for alle.


En av rådets arbeidsoppgaverer å avgi høringsuttalelseri saker som byrådet og
bystyretarbeider med. Rådet avgir også uttalelsertil departementene. Rådet
innehar en bred og viktigkompetanse som et rådgivendeorgan for byrådet og
bystyret. Rådet ønsker å komme tidligereinn i arbeidsprosessenemed byrådssaker,
og vil fortsettedet gode samarbeidet med byrådet i dette. Brukermedvirkning,både
på systemnivåsom det sentrale rådet og bydelsrådenerepresentererog på
individnivå,er avgjørende for gode kommunaletjenester. Menneskets rett til kontroll
over eget liv må være avgjørende, og måleter et selvstendigliv med et helhetlig
hjelpetilbud.


Mennesker med funksjonsnedsettelserer en mangfoldiggruppe, både i alder,
bosted, etnisk bakgrunnog funksjonsnedsettelser.Rådet for funksjonshemmede
representereralle. Brukerorganisasjonenefor mennesker med funksjonshemmede
har i overkantav 40 000 medlemmer i Oslo.
Rådet for funksjonshemmedehar fulgt utviklingenav transporttjenesten(TT-
ordningen)i Oslo i en årrekke. Ordningengir ca. 17 000 brukeremed spesielle
transportbehovreiseretttil arbeid, dagtilbudog utdanningsinstitusjonerfra barnehage
til høyere utdanning. 25. september behandletbystyretbyrådssak54 av 04.04.2013.
Bystyretsvedtak er:


Brukeresom kvalifiserertil transporti den statligetransportordningentil arbeid
og høyere utdanning,henvisestil denne transportordningennår den åpnes for
brukerefra Oslo.
Nåværende transportordningtil dagtilbudog tilrettelagtarbeid videreføres.
Oslo kommune beholder ordningenfor fritidsreisermed bestemtantall turer
framforbyrådetsforslagom penger på kort. Herunder ber bystyrebyrådet
sikre frittbrukervalg,samt bruk av TT-ordningenover kommunegrensen.
Oslo kommuneopprettholdersittbrede tilbudtil arbeids- og utdanningsreiser,
og dekker over kommunensbudsjetterTT-kort for de brukeresom ikke er
dekket av statens ordning.
Saken tas til orientering.
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Rådet er særlig opptattav barn og unge med funksjonsnedsettelser. Både når det
gjelder skole, transportog fritidsaktivitetervil rådet følge utviklingennøye.


Økende etnisk mangfold i befolkningenstillernye krav til tjenesteapparatet. Mange
innvandrerehar både begrensede norskkunnskaperog mangelfullkjennskaptil
norskevelferdsordninger. Rådet for funksjonshemmedevil fortsetteå rette søkelyset
på situasjonentil familier med innvandrerbakgrunnsom har barn med
funksjonsnedsettelser.


2. Rådet innsatsområder.


2.1 Helse- og sosialtjenester.


Personer med nedsatt funksjonsevneer avhengigav et tjenesteapparatmed et
helhetligog koordinerttilbud. Den enkelte kommune/bydelfikk med
Samhandlingsreformenog Nasjonal helse og omsorgsplan2011-2015 et tydeligere
ansvar for oppfølging,habiliteringog rehabilitering.Dette omfatter både tilstrekkelig
kapasitet og faglig bredde. I Lov om kommunalehelse- og omsorgstjenesterfra 1.
januar 2012 stillesdet blant annet krav til kommunene knyttettil individuellplan,
koordinatorog koordinerendeenhet for habiliteringog rehabilitering.


I Oslo fungerer tjenestetilbudetog organiseringav tilbudetnoe ulikt i de forskjellige
bydelene, i tillegger det faktiskekvalitetsforskjeller.Rådet for funksjonshemmedevil
legge spesieltvekt på hvilketjenester de ulike brukergruppenetrenger for å fungere i
sitt hverdagsliv.Det er rådets oppfatningat ordningenmed brukerstyrtpersonlig
assistanse (BPA) ikke er godt nok kjent, og at den derfor ikke brukes i den
utstrekningdet kunne være mulig. Kommunenhar en plikttil å tilbybrukerstyrt
personligassistanse. Men avgjør selv innenforlovens rammer hvilketjenestersom
skal tilbysden enkelte bruker, og om de skal gis i form av brukerstyrtpersonlig
assistanse. Bystyreti Oslo vedtok at brukervalgfor brukerstyrtpersonligassistanse
skal innføres i samtlige 15 bydeler fra 1. januar 2012. Bydelene har ansvar for å følge
opp kvalitetenpå tjenesten. Rådet avventer nå regjeringensvidere behandlingav
forslaget om endringer i Pasient- og brukerrettighetslovenog retten til brukerstyrt
personligassistanse (BPA). Rådet avga i mai 2013 en uttalelsetil byrådetom
høringssaken,kopi ble også sendt til departementet.


Rådet for funksjonshemmedeser nødvendighetenav at barn og unges behov løftes
fram i planleggingav tjenestetilbudettil personermed nedsatt funksjonsevne.Barn
og unge har behov for prioritertsaksgang,planleggingav overgangssituasjonerbåde
i forholdtil skole, boligog fritid. Kunnskapog kompetanse om barn og unges
oppvekstkårsom har nedsatt funksjonsevneog hvordande kan sikresen god
inngang til voksenlivetmå økes hos alle faggrupper.


Brukermedvirkninghar vært vektlagt i fiere statligeføringer og i
samhandlingsreformensom en viktigdel av regjeringensgjeldende politikk.
RrukPrmedvirkninger en lovfestet rettighetsom innebærer at den som benytterseq
av et tjenestetilbudskal medvirke i valg, utformingog anvendelse av de tilbudsom til
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en hver tid måtte være tilgjengelig. ProsjektSamhandlingsarenaAker har etablert et
prosjektfor brukermedvirkning.Målet er at Aker skal framstå som en spydspissmed
hensyntil brukerinvolveringi tjenesteutviklinggenerelt og spesielt relatert til
grensesnittetmellom primær- og spesialisthelsetjenesteni et
samhandlingsperspektiv.Rådet er inviterttil å delta i ei prosjektgruppesom skal
utarbeideog etablere en modell for brukermedvirkningog første møte i var i
begynnelsenav september 2013. Rådet vil følge nøye med i arbeidet ved Aker.


Rådet for funksjonshemmedeavga i mai en uttalelseom regjeringenshøringsnotat
om levekår og tiltakfor mennesker med utviklingshemming.Uttalelsen ble avgitttil
byrådet med kopi til departementet. Høringsnotatetog innspilleneskulledanne
grunnlagetfor den stortingsmeldingensom kom ijuni 2013. Meldingen skal være
retningsgivendefor kommunenspolitikkpå området. Rådet vil følge dette arbeidet
nøye. Ansvarsreformener gjeldende fram til et eventuelt nyttvedtak i Stortinget.


Rådet vil jobbe for:


At det blir lagt til rette for brukermedvirkningog medvirkningfra
pårørende/foresatte,både på systemog individnivå.
Et styrketsamarbeid mellom kommunenshelse- og sosialtjenesteog
spesialisthelsetjenestenblant annet ved å medvirkei samarbeidsutvalgetmed
spesialisthelsetjenesten(Helse Sør-Øst).
At kommunehelsetjenestenstyrkersittsamarbeid med pårørende og har
større fokus på familie og nettverki sittarbeid.
At arbeid i forholdtil barn og unge med nedsattfunksjonsevneblir prioriterti
Oslo kommunesbudsjetterog handlingsplaner. I det liggerdet et arbeid av
forenklingav søknadsprosessenfor barn med nedsatt funksjonsevne,som
byrådet skal ha igangsatt.
At det blirsatt mer fokus på rehabiliteringinnenpsykiskhelse, og at
kommunenbyggeropp sitt tilbudtil pasientermed psykiskelidelser i tråd med
intensjonenei samhandlingsreformen.
At BPA-ordningenblirmer tilgjengeligog bedre tilpassetden enkeltes reelle
behov. Det gjelder også personer som bor i samlokaliserteboliger.


2.2 Universell utforming og tilgjengelighet


Oslo kommune arbeider nå med en ny overordnetplan for universellutforming.
Rådet for funksjonshemmedehar hatt representanteri alle arbeidsgruppeneog målet
er at planen skal legges fram av byrådet i høst. Rådet for funksjonshemmedevil
følge arbeidet nøye.


Stortingethar vedtatt en felles politiskmålsetningom fulldeltagelse og likestillingfor
alle. Dette innebærer alle borgere skal ha like rettigheterog mulighetertil å delta i
samfunnetsom innbyggerei Norge. Universellutforminger et virkemiddelfor å
oppnå dette målet. Ikke bare sikrer universellutformingforflyttningshemmedebedret
deltagelse og adgang til infrastrukturog bygningsmasse,men det gir en rekke fordel
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til samfunnet for øvrig. Gjennom universell utforming sikres bedret driftseffektivitet,
bedret sikkerhet, god fleksibilitet og store økonomiske gevinster over tid.
Ved bruk av universell utforming som prinsipp i bygningsmasse, boliger og
infrastruktur, vil behovene for institusjoner, pleie og hjelp i forbindelse med alderdom,
uførhet og sykdom reduseres betraktelig.


Et samfunn basert på universell utforming gjør at flere kan delta med selvstendighet
og verdighet i de prosessene og handlingene som foregår i det sosiale rom. Dette
fører til en styrking av demokratiet og det sivile samfunn. Rådet for
funksjonshemmede i Oslo anbefaler derfor byrådet å forsterke arbeidet med
universell utforming da det har stor betydning for hele samfunnet, for deltagelse og
styrking av demokratiet og samtidig gi både kommunen, næringslivet og innbyggerne
gode gevinster både i forhold til deltagelse og økonomi.


2.3 Opplæring og utdanning


Mulighet for å delta i det sosiale og faglige samspillet som finner sted i barnehage,
skole og i videre utdanning er en forutsetning for å kunne bli en aktiv borger. For at
barn, unge og voksne med funksjonshemninger skal kunne delta i samfunnslivet på
lik linje med andre, er de avhengig av å bli inkludert både faglig og sosialt med
tilrettelagt opplæring, aktiviteter og lokaliteter.


Både barnehage og skole er avhengig av et godt samarbeid med
kommunehelsetjenesten og PP-tjenesten for å sikre barn med funksjonsnedsettelser
et fullverdig opplæringstilbud.


Rådet for funksjonshemmede i Oslo vil fremheve Opplæringslovens prinsipp om at
alle barn primært skal få gå på den skolen som tilhører deres bosted. Det handler
derfor om å gjøre bostedsskolene i stand til å gi gode, tilrettelagte tilbud til alle elever,
også til elever som trenger særskilt tilrettelegging. Allikevel opplever en del elever og
deres foresatte å møte et press bort fra sin ordinære bostedsskole til spesialklasse-
og spesialskoletilbud som ikke er i samsvar med foresattes ønsker. Når denne
segregeringen begynner i barnehage og skole, resulterer det i at både elever med og
uten funksjonsnedsettelser, læres opp til at personer med funksjonsnedsettelser skal
segregeres. Rådet ser likevel at andre løsninger i noen tilfeller, kan være det beste
for eleven.


Rådet vil jobbe for:


At opplæringslovens intensjoner om "en skole for alle" følges.


At byrådssaken om samordning og styrking av spesialundervisning (byrådssak
203/09) er fulgt opp i form av økonomisk styrking til kompetanseheving og
tiltak som ivaretar alle elever med behov for spesialundervisning.


At byrådet sikrer tiltak og rutiner som jevnlig dokumenterer at tilrettelegging for
elever med nedsatt funksjonsevne er i samsvar med det regelverket som
gjelder, for eksempel ved å bedre internkontrollen i skolen.


Å sikre økonomIsk hanalIngsrom til den tiklL bos
gjennomføring av god spesialundervisning.
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At spesialundervisning blir gitt av kvalifiserte lærere, ikke av ufaglærte
assistenter


At PP-tjenesten styrker sitt samarbeid med fagmiljøer for å bli tilført
kompetanse, og at tjenesten brukes av skolene.


2.4 Arbeid


Deltakelse i arbeidslivet er viktig i de fleste voksnes liv. Enten ordinært
inntektsgivende arbeid eller arbeidsrettede tiltak i skjermet sektor. Diskriminerings-
og tilgjengelighetsloven inneholder en aktivitetsplikt som i alt for liten grad blir fulgt
opp av Oslo kommune. Kommunen har i følge lA-avtalen også et ansvar for å
tilrettelegge for at flest mulig mennesker med funksjonsnedsettelser skal kunne
arbeide. Norge har ratifisert FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med
nedsatt funksjonsevne. I artikkel 27 erkjenner partene at mennesker med nedsatt
funksjonsevne har rett til arbeid på lik linje med andre. Partene skal treffe
hensiktsmessige tiltak for å virkeliggjøre retten til arbeid, også for dem som får
nedsatt funksjonsevne mens de er i arbeid.


Arbeidsmarkedsbedrifter er en samlebetegnelse på bedrifter som har som
hovedformål å hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne tilbake til det ordinære
arbeidslivet, eller å tilby varig skjermet og tilrettelagt arbeid i en bedrift utenfor det
ordinære arbeidsmarkedet. Det vanhgste tiltaket for mennesker med
utviklingshemninger er Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Utviklingen de siste 15 årene
viser at det har vært en negativ utvikling for mennesker med utviklingshemming når
det gjelder arbeid/sysselsetting. Nasjonalt kompetansesenter om utviklingshemning
(NAKU) viser til at VTA i dag er det eneste arbeidsmarkedstiltaket der
utviklingshemmede inngår som en sentral målgruppe. Ukevel er andelen
utviklingshemmede i tiltaket redusert kraftig. Dette er urovekkende. Rådet er kjent
med at svært mange utviklingshemmede tas ut av VTA og plasseres i dagsenter som
bærer mer preg av uønsket oppbevaring enn av en produktiv arbeidsplass. Dette er
en utvikling som rådet er sterkt bekymret over. Den kommende stortingsmeldingen
om levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemming må inneholde klare
retningslinjer på dette området.


Oslo kommune har nå et prosjekt gående for å se på muligheten for å bedre
samordningen mellom Karea Oslo KF og kommunalt hel- og majoritetseide
aksjeselskaper som driver arbeidsmarkedstiltak med sikte på å styre kommunens
rehabiliteringsprofil. Rådet avga i begynnelsen av september en uttalelse om saken
og vil følge arbeidet nøye utover høsten. Rådet har en representant i prosjektets
referansegruppe.


Rådet vil jobbe for:


At aktuell lovgivning og aktivitetsplikt blir etterlevd.


At Oslo kommune skal oppfylle sin egen målsetting om at 5 % av alle
nyansatte skal være personer med nedsatt funksjonsevne.
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At Oslo kommune følger opp vedtaket i gjeldende handlingsplanfor
mennesker med funksjonsnedsettelserom at kommunalevirksomheterskal
tilretteleggefor sommerjobbertil studenter/ elever med nedsatt
funksjonsevne.
At det legges mer vekt på arbeid og arbeidsrettedetiltakfor mennesker med
psykiskelidelseri arbeidslivet,uavhengigav hvilkenstønad de mottar.
At arbeidsmarkedsbedriftenei Oslo gjøres i stand til å gi arbeidstakere i VTA
nok arbeid, varierte arbeidsoppgaverog utviklingsmuligheterpå
arbeidsplassen.
Rådet vil ta kontaktmed Utdanningsetatenå finne ut hvordanden driver
arbeidsforberedendetiltakfor elever med funksjonshemninger.
At arbeidsmulighetenefor personer med nedsatt funksjonsevnestyrkes
uavhengigav bostedsbydelog bydelensevne til medfinansiering.


2.5 Bolig —eget hjem.


Boliger nøkkelen til et verdig liv.Å bo trygtog godt i eget hjem er helt sentraltenten
du er bevegelseshemmet, ser eller hører dårlig, er utviklingshemmet,har psykiske
lidelsereller har andre former for funksjonsnedsettelser.Boligerer egne hjem og skal
ha de kvalitetersom kjennetegneregne hjem.


Det er derfor helt avgjørende at fokuset i alt arbeid på dette området, er hjem for den
enkelte og ikke grupper.


Oslo kommune må legge ned et betydeligarbeid for å komme ut av den uønskede
situasjonen/utviklingensom er basert på samlokaliserteboliger.Store
samlokaliseringerhar som regel et institusjonspregsom ikke kjennetegneregne
hjem. Rådet vil sterkt presisere at boliger i Oslo som etableres for mennesker med
funksjonsnedsettelserskal, både når det gjelder størrelse og tjenesteyting,være i
henholdtil Ansvarsreformensintensjonerog eget hjem for enkeltmennesket.
Tjenester skal tilbysden enkelte, ikke grupper.Tjenester utmålesetter individuell
vurdering.


Rådet for funksjonshemmedemener at bydelene ofte utøver en lite reflektertpolitikki
forholdtil bolig/egethjem til såkalt "vanskeligstilte".Det synes som om "ledig-plass-
logikk"har vært et rådende prinsippsom har ført til at mange kommunaleboliger
bebos av folk med en eller annen type funksjonsnedsettelse.Disse boligeneer ofte i
svært dårligstand og bomiljøetpreges av mennesker med mange og sammensatte
problemer. Med dette følger ofte en uverdigog krevende tilværelseog også med den
konsekvensat det er vanskelig å gi gode tjenester, behandlingstilbudog
rehabiliteringstilbud.I Oslo ser vi en utbredtinstitusjonaliseringved at kommunen
pusser opp nedlagte sykehjem og tilbyrdisse sykehjemsrommenesom boligog hjem
for unge mennesker, de fleste med stortbistandsbehov.


Utviklingenmot omsorgsgettoergår meget fort. Delie skj&rtil trns_sfnr Rt fnrskning


de senere år gir sterke indikasjonerpå at det ikke er noe å hente på store enheter
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verken hva angår bokvaliteteller økonomiskgevinst (bla NTNU Tøssebro m,flere
2011). Rådet mener derfor at Oslo kommunemå ta beslutningerog iverksettetiltak
som er basert på kunnskapom feltet, til beste for de som trenger eget hjem og
bistand.


Rådet ønsker en helhetligboligsatsingfor alle mennesker med funksjonsnedsettelser
i Oslo. For mennesker med utviklingshemningerbetyrdet at intensjoner,nasjonale
føringerog Husbankens regelverk,følges opp. Det er enkeltmennesketsbehov som
må være førende. Det betyrat Oslo kommunei framtidenmå ha et sterkere fokus på
kunnskapom feltet og den enkeltes livskvalitet,og komme bort fra at
økonomi/budsjetter det ensidigeog førende motiv når botilbudfremsettes eller nye
prosjekterplanlegges.


Personer med funksjonsnedsettelsersom er avhengigav bistandi eget hjem, har rett
til individuelletjenester basert på den enkeltes behov. Boformog boligstandard
henger nøye sammen med kvalitetenpå tjenestene.


Etableringav dagsenter i samme, eller i nær tilknytningtil samlokaliserteboliger,må
unngås.Slike løsningervil forsterkeet institusjonspregog motvirkemål om likestilling
og inkludering.Alle skal kunne benytte seg av de arenaer som gjelder for folk flest, ut
fra den enkeltes forutsetningerog ønsker.


Mennesker med funksjonsnedsettelserskal kunne flyttefrittmellom Oslos 15 bydeler,
uavhengigav avsenderbydelsøkonomiskeevne til å sørge for praktiskbistandi eget
hjem.


Det må stilleskrav om at alle boligersom skal bygges eller renoveres i Oslo, skal ha
livsløpsstandardog være universeltutformet.Universellutformingmå liggetil grunn
for all byutvikling.Oslo skal være en tilgjengeligby og universellutforminger viktigog
tjenligfor alle. Kunnskapenom universellutformingmå økes. Satsing på universell
utforminggir samfunnsmessigegevinster.


Rådet arrangerer 24. oktoberet fellesmøtefor representanterfor bydelsrådenefor
funksjonshemmedehvor boligerer ett hovedtema.


Rådet vil jobbe for:


At Boligbehovsplanfor Oslo kommune2013-2016 blirfulgt opp.
at det i Oslo etableres boligerfor mennesker med funksjonsnedsettelsersom,
både når det gjelder størrelseog tjenesteyting,er i henholdtil Husbankens
regelverkog Ansvarsreformensintensjonerom eget hjem for
enkeltmennesket.
Å få en oversikt, i samarbeid med bydelenes råd for funksjonshemmede,over
boligsituasjoneni Oslo for mennesker med nedsattfunksjonshemmede.Det
gjelder boligbehov,nye planlagte prosjektersamt godt fungerende botiltak.
At Husbanken ikke gir støtte til finansieringav boligersom bryter med de krav
som er lagt gjennom nasjonaleføringerfor bosettingav mennesker med
funksjonsnedsettelser.
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At mennesker med nedsatt funksjonsevne fritt kan flytte til andre bydeler og få
den nødvendige bistand der.


At medbestemmelse og brukermedvirkning sikres.


At universell utforming av boliger ligger til grunn for all byutvikling.


Noen sentrale begreper


Funksjonshemning
Definisjonen av funksjonshemning har i offisiell norsk politikk de siste tiårene vært
relasjonell, med fokus på misforholdet mellom individets forutsetninger og krav fra
samfunnet og miljøet. En vanlig definisjon på funksjonshemning er:
"Funksjonshemning oppstår når det foreligger et gap mellom individets forutsetninger
og omgivelsenes utforming eller krav til funksjon". Rådet legger ikke en
biologisk/medisinsk forståelse av funksjonshemning til grunn for sitt arbeid. Det er
manglende tilrettelegging i samfunnet som fører til funksjonshemning.


Funksjonsnedsettelse
Funksjonsnedsettelse kan knyttes til individet. Funksjonsnedsettelse eller nedsatt
funksjonsevne omfatter fysiske, psykiske og kognitive funksjoner og viser til tap av,
skade på eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens fysiologiske, psykologiske
eller biologiske funksjoner. En funksjonsnedsettelse fører ikke automatisk til at
personen selv eller andre opplever vedkommende som funksjonshemmet. Om
funksjonsnedsettelsen fører til funksjonshemning er avhengig av de samfunnsskapte
forhold og miljøet, så vel som hvilke oppgaver som skal utføres.


Likestilling
Likestilling handler om å skape like muligheter for alle mennesker. Likestilling er blant
annet å vurdere den enkelte som individ, ikke som del av en gruppe med spesielle
kjennetegn. Likestilling som grunnleggende verdi i samfunnet understøtter arbeidet
mot direkte og indirekte diskriminering, og underbygger krav om universell utforming
og tilgjengelighet for mennesker med funksjonsnedsettelser.


Diskriminering
Direkte diskriminering er å behandle funksjonshemmede dårligere enn andre blir, er
blitt eller ville blitt i en tilsvarende situasjon. Indirekte diskriminering er tilsynelatende
nøytrale forhold som fører til at personer på grunn av nedsatt funksjonsevne stilles
dårligere enn andre. Saklig forskjellsbehandling utgjør ikke diskriminering. At mange
områder i samfunnet fortsatt er utilgjengelige har tidligere blitt sett på som utslag av
politiske og økonomiske prioriteringer. Men denne deflnisjonen av diskriminering ser
slik praksis som en type diskriminering av en gruppe samfunnsborgere og som et
hinder for likestilling og likeverd. Diskriminering er usaklig forskjellsbehandling og
ikke forenelig med et mål om at alle borgere skal ha like muligheter.


Sektoransvarsprinsippet
Prinsippet om sektoransvar betyr at alle fagmyndigheter har ansvaret for
tjenestetilbudet for alle deler av befolkningen innenfor sitt ansvarsområde. Når
myndighetene legger sektoransvarsprinsippet til grunn betyr det at faymyridiylieler
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på ulike sektorer og forvaltningsnivåer på sine områder har samme ansvar for
personer med nedsatt funksjonsevne som for den øvrige befolkningen.


Universell utforming og tilgjengelighet
Universell utforming defineres som: "Universell utforming betyr at produkter,
tjenester, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes på en slik
måte at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er
mulig uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler." Formålet er å gjøre
hovedløsningene brukbare for flest mulig. Det betyr for eksempel at alle grupper må
kunne bruke en tjeneste, eller hovedinngangen til et bygg, for at det skal anses som
å være universelt utformet. Å oppnå tilgjengelighet gjennom bruk av spesialløsninger,
som for eksempel løse ramper som kan legges ut ved behov, skal unngås. Noen vil
likevel trenge assistanse eller individuelle løsninger, men målet er å begrense dette
så mye som mulig.
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TILGJENGELIGHET I LOKALMILJØET - OPPFØLGING AV TIDLIGERE BREV


Det vises til tidligere brev til bydelsrådene datert 27. november i f:jor. Det var flere bydeler
som sendte inn en oversikt over aktuelle problemområder i forbindelse med dårlig snømåking
og strøing. Nå er vinteren og snøen her og problemene melder seg for fullt.


Ansvaret for å brøyte og strø i Oslo er fordelt mellom flere statlige, kommunale og private
aktører. I hvert av de fire driftsområdene som byen er delt inn i er det engasjert en ansvarlig
entreprenør. Vedlagt er oversikt over hvem som er ansvarlig for brøyting og strøing i hver
bydel. Oversikten og mer informasjon kan også finnes på hjemmesidene til Bymiljøetaten
http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/trafikk og samferdsel/broyting og stroing/


Bydelsrådene anmodes om å holde oversikt over utføringen av brøyting og strøing av
innmeldte områder. Dersom det er problemer med mangelfull snømåking og brøyting bes dette
meldes inn under "Meld fra om manglende brøyting" på Bymiljøetatens hjemmeside, eventuelt
på telefon til ansvarlig entreprenør. Samtidig ber vi om at det blir meldt fra til rådsssekretær på
e-post: benteingrid.arnesen@byr.oslo.kommune.no.


Det sentrale eldreråd og rådet for funksjonshemmede vil sende brev til Bymiljøetaten med
oppfordring om å innskjerpe snørydding og strøing. Videre vil vi informere om at
bydelsrådene vil følge med på situasjonen. Dersom det viser seg at problemene allikevel
fortsetter, vil de sentrale rådene arbeide videre med saken.


Likelydende brev er sendt ut til bydelenes eldreråd.


Med hilsen


Bente Arnesen
rådsskretær


Godkjent og ekspedert elektronisk.


Vedlegg: Oversikt over ansvarlig entreprenør for brøyting og strøing.


Rådet for funksjonshemmede Postadresse:
Rådhuset,0037 Oslo


E-post:postmottak@byr.oslo.kommune.no
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Brøyting og stroing
Vi broyter,etterrydderkjørerbonsnoogsmsrpåalle kommunalevcier fortauoggangveier Osks


Hvemharansvaretforå broyte?


Ansvaretforå stroogbroytei Oslocr fordeltmellomfierestatlige,kommunaleog privateaktørcr Vr hardeltOslo firedriftsområder1hverdel
harvi engasjenenansvarligentremenor


Vel(er)


Sentrum


Nord


Øst


Vest Ullern,VestreAkerogNordreAker


Tidligere RV 160,RV 168,11(ng2, RV 4 (rundkjøringMailundveien-rundkjøring
riksvcier Grønland)


Riksvcier


Område


Sentrum.GamleOslo,Granerlokka,Sagene.St Hanshaugenog Frogner


Bjerke,Grorud,Stovner,AlnaogØstensjo(nordogøstforTrasopskole)


Østensjo(unntattnordogostforTrasopskole),NordstrandogSøndre
Nordstrand


BlantannetE6, EI 8, Ring I og Ring3, Trondheimsverenfra
Mtalundveienognordover


Kontaktinformasjon


02 317


41 79 80 80


41 53 20 90


41 53 20 90


02 317


Ansvarlig


Vaktmester
kompanictAS


HadelandMaskindrift
AS


MestaAS


MestaAS


Vaktmester
kompanietAS


Statensvegvesen


Planlagtbortkjøringavsnø


Ved storcmengdcrsnomåparkenebderflyttes.Vi setteroppskilter24 timerførarbeidetstaner Bilersomikkecr flyttetIrdsnokblir muetbort


Huskåseetternyeskilterminstengangi døgnet.


CTR1. * F
Tips: Trykk Ctrl+F (detteåpenerensøkeboksi nettleserendm)og skrivgatenduleteretter Skrivefedkanforekomme.


GateStrekning


Forelopigingenplanlagtestrekninger


Oppdatert20 122013


SKRIV UT
Var dennesidennyttig7


Bymlijoetaten
ho_n_biklmfonnaslonHvisllwlutcri
Lx..Trm k hvr.-


TldsposktDam


AnsvarligredaktørdirektorHansEdMirdsen
Redaktor.JakobSjobakkenFlemer


Fortau (InnenforRing I)


Når brøytervi hvor


Nårstrorvr?


_
Hva cr forskjellenpåbrøyting,etterryddingogbortkjøringav sno?


Hvorforbroytesdetsnoinn i privatehager?


A-Å


1Kommunens nettsteder


http://www.bymi1joetaten.os1o.kommune.no/trafikk,pg_samferdse1/broyting_og_stroi...15.01.2014





