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Leder ved Bjørn Greve 

Høsten har gjort sitt inntog hos FFO Bergen! 17. oktober gjennomførte vi ledersamling hvor det deltok 

23 personer. Vi har allerede fått mange positive tilbakemeldinger fra de som deltok på at de er 

fornøyde med innsatsen FFO Bergen gjør! Vedlagt finner dere presentasjonen av FFO som ble holdt 

på ledersamlingen.  

 

På ledersamlingen ble det tatt opp om det er nok fysioterapeuter som har driftsavtale (refusjonsrett) 

med Bergen kommune. Vi vil prøve å kartlegge og evaluere dette, og kommer tilbake med mer 

informasjon så snart vi vet noe mer.  

 

Vi er i ferd med å videreutvikle nyhetsbrevet vårt. På sikt ønsker jeg å få inn mer informasjon fra 

Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF), samt hva som skjer i Bergen kommune som er viktig 

for FFO Bergen sine medlemsorganisasjoner.  

 

Prosjekt «Universell utforming og tilgjengelighet i Bergen sentrum» 

Spørreundersøkelsen er nå avsluttet. Takk til dere som har deltatt! Deres innspill og meninger om 

universell utforming og tilgjengelighet i Bergen sentrum er viktig for FFO Bergen i vårt arbeid.  

 

Vi vil nå arbeide med å skrive en evalueringsrapport som skal leveres til Bergen kommune. Rapporten 

vil vi bruke i vårt arbeid med å stille krav til at tilgjengeligheten i Bergen sentrum for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom forbedres.  

 

Tilrettelagte boliger og bofellesskap 

FFO Bergen har fått flere henvendelser fra medlemmene i våre medlemsorganisasjoner på ulike 

utfordringer knyttet til tilrettelagte boliger og bofellesskap. Derfor er dette en sak vi vil arbeide med 

utover høsten og vinteren. Vi vil samarbeide med KRFF i dette arbeidet.  
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Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 

FFO Bergen har fått tilbakemeldinger om at det er mange utfordringer knyttet til BPA, uavhengig av 

hvilken bydel man bor i. Også i denne saken vil vi samarbeide med KRFF. Vi vil ta opp saken med 

Bergen kommune for å få noen konkrete tilbakemeldinger. Vi vil informere videre om arbeidet med 

denne saken så snart som mulig.  

 

Kutt i transporttilbudet til personer med jobb i varig tilrettelagt bedrift (VTA) 

Hordaland fylkeskommune vil kutte i transporttilbudet til personer med jobb hos en varig tilrettelagt 

arbeidsplass (VTA) i sitt budsjettforslag. Dette vil få dramatiske konsekvenser for denne 

brukergruppen. FFO Bergen og FFO Hordaland er i full gang med å gi tilbakemeldinger på dette 

kuttet, samt andre kutt som er foreslått iverksatt. Bjørn Greve, leder av FFO Bergen, har uttalt seg til 

NRK Hordaland om kuttet i transport til og fra VTA. Les saken ved å trykke på følgende lenke: 

 

https://www.nrk.no/hordaland/naer-200-uforetrygda-kan-mista-transportstonad-ved-budsjettkutta_-_-

dette-handlar-om-meir-enn-tal-1.14749356 

 

Husk at…. 

…dere gjerne kan gi innspill til saker FFO Bergen burde jobbe med på vår e-post:  

ffo.bergen@outlook.com  

 

… dere kan følge FFO Bergen på Facebook for oppdatert informasjon fra oss.   

 

 

Ha en flott høst videre!  

 

 

Vennlig hilsen 

FFO Bergen 

Bjørn Greve (sign.)  

leder 
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