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RULLERING AV HANDL1NGSPLAN FOR MENNESKER MED
FUNKSJONSNEDSETTELSER —INNSPILL TIL PLAN 2015 - 2016


Vi viser iii bystyrets behandling av sak 297/09 Handlingsplan for nwnne.sker med


limksjonsnedsenelser i møte 21.10.2009. Med utgangspunkt i foringene i saken skal


handlingsplanen rulleres annethvert år.


I forbindelse med rullering a handlingsplanen onskes det innspill til planarbeidet knyttet til


hva som bor iderefores av tillak og innsatsområder. Videre er avdelingen interessert i


utfordringer og tiltak som bor inn i planen og som gjenspeiler behov for å videreutvikle enkelt


områder


Vi her bydelen om å innhente uttalelser fra bydelens rad for funksjonshemmede og cldreråd.


Forslag til nye tiltak og innsatsområder. synspunkter og kommentarer sendes byrådsavdelingen


i nnen 20.06.2014.


Vedlagt folger en oversikt oer gjeldende innsatsomrader ou tiltak Er tiltak planlagt


gjennomfort i lopet a 2014. her vi om en tilhakemelding pa dette ogsa.


Med vennlig hilsen


Endre Sandvik Elisabeth Vennevold


kommunaldirektor plete- og omsorgssjef


Ciodkjent og ekspedert elekironisk


Vedlegg: Oversikt over innsatsområder og tiltak i gjeldende plan


II,radsadeiog for eldre og


sosiale ljenesier


Ymoadresse


Itmkusek 0O37 Osio


I tom posunonak i i mlo kommune no







HANDLINGSPLAN FOR MENENSKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER —
RULLERING 2012-2014 BYSTYRESAK 280/12


TILTAK, ANSVARLIG BYRÅDSAVDELING


Tiltakspunkter skal gjennomfercs perioden 2012 - 2014
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Innsatsområde: Kunnskap om mennesker med funksjonsnedsettelser


Nr Tiltak Ansvarlig
byrådsavdeling


Merknad






informere alle aktuelle virksomheter og skolere sine berørte


ansatte om Disloiminerings- og tilgjengelighersloven
Alle






2 se til at alle virksontheter utarbeider egne handlingsplaner


for mennesker mcd funksjonsnedsettelser med konkrete


tiltak på denne planens sensingsområder


Aue






3 serge for at virksomhetene rapporterer i sine årsmeldinger


og årsberetninger om hvordan de har fulgt opp sine planer


for mennesker med funksjonsnedsettelser, byrådet


rapporterer i sin årsmelding om oppfølging av kommunens


plan


' Alle






gjennomføre en informasjonskampanje rettet motFinans


kornmunens virksomheter om hvorclan en kan øke andelen


mennesker mcd finksjonsnedsettelser i jobb






5 innfere at alle aktuelle byrådssaker har en vurdering av


sakens konsekvenser for mennesker med


funksjonsnedsettelse


Byrådsleders


kontor






6 etablere et kompetansenettverk for erfaringsutveksling og


læring for ansatte i bydeler/etater som arbeider med


mennesker med fimksjonsnedsettelser


Eldre og sosiale


tjenester






7 gjennomføre jevnlige bruker- og pårørende undersøkelser


blant mennesker med funksjonsnedsettelser som har


botilbud fra kommunen


Eldre og sosiale


tjenester






g utarbeide retrungshnjer for bruken av ledsagerbevis Eldre og sosiale


tjenester






9 årlig utarbeide en samlet rappod med informasjon fra


virksomhetenes årsmeldinger og årsberetninger, knyttet til


resultatene av satsningen i denne handlingsplanen


Eldre og sosiale


tjenester






10






Eldre og sosiale


tjenester






gi brukere informasjon om likemannsarbeidet, som er tiltak


som skjer i regi av funksjonshemmedes organisasjoner


Innsatsområde: Rehabilitering og habilitering


Nr Tiltak Ansvarlig
byrådsavdeling


Merknad


11 legge til rette for vedlikehold, erfaringsutveksling og


utvikling av kompetanse
Eldre og sosiale


tjenester






12 styrke støttekontaktordningen gjennom forsøk med


aktivitetsgruppe, i samarbeid med frivillige organisasjoner


og gjennom egne aktivitetskalendere


Eldre og sosiale


tjenester






13 legge til rette for brukermedvirkning, samarbeid med


hjemmet og bidra til å sikre medvirkning fra


foreldre/pkørende/foresatte


Eldre og sosiale


tjenester
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14 arbeide for at tilbudet av helse- og sosialtjenester til


mennesker med funksjonsnedsettelser og kronisk syke skal
ha et omfang og en kvalitet som bidrar til selvstendighet og


livskvalitet og med større fokus på likemannsarbeid


Eldre og sosiale
tjenester






16 gjennomgå ordningen med omsorgslønn og
avlastningstilbud til personer som tar ansvar for


pleietrengende farniliemedlemmer, med sikte på at tilbudene
skal være så like som mulig i de ulike bydelene


Eldre og sosiale
tjenester






16 igangsette arbeld for å vuniere forenkling av
søknadsprosessene for helse- og ornsorgstjenester til barn


med nedsatt funksjonsevne. Forslag til nye søknadsrutiner
og dokurnentasjonskrav skal fomligge innen (31.08.2013).
Det forutsettes at Rådet for funksjonshemmede blir


involvert i dette arbeidel


Eldre og sosiale
tjenester






12 systematisk arbeide for at informasjon om kommunale tiltak


og annen relevant informasjon for familier med barn med
nedsatt funksjonsevne, blir gjort tilgjengelig på en forståeli8
og lett tilgjengelig måte


Eldre og sosiale


tjenester i
samarbeid med


Kultur og
utdanning






18 i samarbeid med bydel Bjerke, bydel Østensjø, Helseetaten
og Helsedirektoratet lage forslag 111en plan om hvordan
erfaringer fra Familieveiviserprosjektet kan implementeres i


fiere bydeler. Det forutsettes at arbeidet gjøres i samarbeid
med brukerorganisasjonene i Oslo


Eldre og sosialc


tjenester






19 fortsette program for foreldreveiledning (1CDP) for foreldre
med barn med nedsatt funksjonsevne, slik at alle bydelene
kan ha et filbud om veiledningsgrupper


Eldre og sosiale
tjencster






29 sikre kontinuitet i personalet som jobber med brukere med
store bistandsbehov


Eldre og sosiale
jenester 



Eldre og sosiale
tjenester






21 Arbetde for at rehabibtertng innen psylusk helse kommer
høyere på dagsorden. En konferanse om emnet skal


arrangeres som en del av dette arbeidet


Innsatsområde: Arbeid og sysselsetting


Nr Tiltak Ansvarlig


byrkIsavdeli
ng


Merknad


22 som retningsgivende, arbeide for at 5 prosent av alle Alle






nyansatte skal være mennesker med funksjonsnedsettelser


23 arbeide for at virksomhetene oppfordrer mennesker med
funksjonsnedsettelser til å søke stillinger der det er mulig


Alle Finans


utfonner
standard


tekst


24 i samarbeid med NAV delta i ordninger med mentorer for
oppfølging av mennesker med funksjonmedsettelser


Eldre og


sosiale
tjenester
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25 etablere en tratneeordning for mennesker med


furdcsjonsnedsettelser
Alle Utredes av


Eldre og
sosiale
tjenester
med bistand
fra Finans


26 arbeide for at virksotnhetene innkaller minst en kvalifisert
søker med funksjonsnedsettelse, så sarn det er noen slike
søkere, til ansettelsesintervju ved utlysning av stillinger


Alle






27 arbeide for at virksomhetene innkaller minst en kvalifisert
søker med funksjonsnedsettelse, så sant det er noen slike
søkere, til ansettelsesintervju ved utlysning av stillinger


Alle






28 oppfordre virksomheter til å tilrettelegge for sornmajobber
til studenicr og skoleelever med fimksjonsnedsettelser


Alle






29 legge frem et notat om hvordan veiledere og arbeidsloser
kan anvendes for personer med psykiske lidelser i
arbeidslivet, uavhengig av hvilken stemadde mattar


Eldre og
sosiale
tjenester






lonsolsområde: Bolig —eget hjem


Nr Tiltak Ansvarlig
byrådsavdeling


Merknad


30 ha et variert og brukertilpasset boligtilbud til mennesker
med fimksjonsnedsettelser siden denne gruppen har svært
varierende behov


Eldre og sosiale
tjenester


Med
bistand av
Kultur og
næring


3 j ha differensierte boligtiltak og boformer tilpasset
individuelle behov og utfordringer


Eldre og sosiale
tjenester


Med
bistand av
Kultur og
næring


32 bruke den statlige finansieringsordningen for kjøp,
etablering og tilpassning av bolig aktivt


Eldre og sosiale
tjenester






33 legge stor vekt på brukerrnedvirkning, slik at mennesker
med funksjonsnedsettelser ikke flyttes mot deres vilje.
Det skal være enkelt å kunne flytte fra ett tilbud til et
annet, dersom man ønsker det, innen gjeldende regler.
Dette gjelder også flyttinger mellom bydelene


Eldre og sosiale
tjenester






34 satse på tilrettelagte boliger til mennesker med
funksjonsnerisettelser i etablerte boligområder, for
brukere som kan nyttiggjøre seg av el slikt bohlbud


Eldre og sosiale
tjenester


Med
bistand av
Kultur og
næring


35 ved samlokaliseringer følge opp at de enkelte boenbetene
følger Husbankens veileder for de ulike boligtyper. Det
kan tilrettelegges for fiere boenheter i hvert huslhva
bygård, når disse enhetene har preg av å være ordinære
bomilje


fildre og sosiale
tjenester


Med
bistand av
Kultur og
næring
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36 ved samlokalisering etablere noen fellesarealer som kan


benyttes av leietakere til felles aktiviteter
Eldre og sosiale


tjenester
Med
bistand av
Kultur og


næring
37 gjøre det mulig å velge bolig som ikke er samlokalisert


med andre mennesker med funksjonsnedsettelser.


Alternativer skal gjøres kjent for brukerne, i henhold til
gjeldende regler


Eldre og sosiale


tjenester






38 1de tilfeller der brukere selv ønsker å opprette egne
boligløsninger, slik som på Tangerudbakken, bidra til at


bydelene tilrettelegger for at slike prosjekter kan
realiseres


Eldre og sosiale
tjenester






39 i løpet av 2012 kartlegge behov for boliger til mennesker


med funksjonsnedsettelser og utarbeide en rullerende
boligbehovsplan for mennesker med
funksjonsncdsettelser etter modell av


sykehjemsbehovsplanen og skolebehovsplanen.
Boligbehovsplanen legges frem med budsjettet for 2013


Eldre og sosiale


tjenester
Utført


Innsatsområde: Individuell plan


Nr Tiltak Ansvarlig


byrådsavdeling


Merknad


40 sørge for at informasjon om individuell plan er Eldre og sosiale






tilgjengelig for brukere og ansatte tjenester






41 sikre at koordinatoren innehar nødvendig kompetanse på Eldre og sosiale






å koordinere brukemes bchov, samt styrke opplæring av


dem som har koordinatoroppgaver
tjenester






42 sikre at tjenester og tiltak i den enkeltes individuelle plan Eldre og sosiale






blir gjennomført som forutsatt tjenester






44 i individuell plan sikre at det legges vekt på arbeid og Eldre og sosiale






arbeidsrettede tiltak t"enester






Innsatsområde: Transport


Nr Tiltak Ansvarlig


byrådsavdeling


Merknad


44 arbeide for forbedring av alternative
kollektivtransportordninger


Eldre og sosiale
tjenester






45 utarbeide en byrådssak om ny TT ordning jf budsjen for
2012


Eldre og sosiale
tjenester
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Innsatsområde: Frivillighet


Nr Tiltak Ansvarlig


byrådsavdeling


Merknad


46 videreutvikle samarbeidet med frivillige organisasjonet
fbr å bedre tilbud som inkluderer alle


Kultur og næring
og Eldre og sosiale
tjenester






47 legge til rette for at mennesker med
funksjonsnedsettelser får en akftv fritid med mulighet for
deltazelse i idrett og fysisk aktivitet


Miljø og
samferdsel






48 styrke dialogen med organisasjonene om kommunens
inmetning av sine tilskudd på helse- og sosialområdet


Eldre og sosiale


tjenester
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