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Nyhetsbrev september 2019 

 

 

Leder ved Bjørn Greve 

Høsten er en travel tid for FFO Bergen. Lørdag 31. august hadde vi en markering på Festplassen i 

forbindelse med kommunevalget. Der stilte FFO Bergen sammen med FFO Hordaland for å utfordre 

politikere fra de ulike partiene. Markeringen ble lagt godt merke til, og var en del av vårt arbeid for å 

sette funksjonshemmede og kronisk syke sine utfordringer på agendaen.  

 

Vi setter pris på at dere gjør oss oppmerksomme på saker som er viktige for dere. FFO Bergen har fått 

flere henvendelser fra medlemmer som har utfordringer når det gjelder brukerstyrt personlig assistent 

(BPA). Dette er en sak vi vil arbeide med utover høsten.  

 

Reduksjon av tilbudet om fysioterapi 

5. september hadde leder i FFO Bergen et møte med Bergen kommune. I møtet ble forslaget om å 

redusere fysioterapitilbudet til personer med kroniske sykdommer/tilstander hvis de ikke er i arbeid 

diskutert. FFO Bergen opplevde det som et konstruktivt og oppklarende møte. Bergen kommune skal 

ikke sette begrensning på antall behandlinger til personer som har en kronisk diagnose eller som ikke 

er i arbeid. Det er opp til den enkelte fysioterapeut å vurdere hvor lenge brukeren har behov for 

fysioterapi. Se vedlagt «Prioriteringsnøkler avtalefysioterapi Bergen kommune» for mer informasjon 

om behandlingsrutiner.  

 

Innledere til innspillsdag om universell utforming i nærskoler 6. november 

Bergen kommune holder en innspillsdag om universell utforming i nærskoler 6. november. Dagen er 

del av et samarbeidsprosjekt mellom KRFF, Etat for utbygging, Etat for bygg og eiendom og 

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. Formålet med dagen er både å få frem noen utfordringer 

og noen mulige løsninger og å se på situasjonen i bergensskolene når det gjelder universell utforming. 

Til denne dagen ønsker de å høre fra elever og foreldre. Gjerne elever som går på grunnskole i Bergen 

nå, eller som ganske nylig er ferdig. 

 

Hvis du, eller noe du kjenner, ønsker å bidra med innspill, kontakt: KRFF@bergen.kommune.no  

mailto:KRFF@bergen.kommune.no
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Innstilling av kandidater til Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) 

FFO Bergen har mottatt spørsmål angående KRFF og oppnevning av rådet, og ønsker å dele 

informasjon om dette til våre medlemsorganisasjoner.  

 

KRFF oppnevnes for fire år av gangen, og oppnevnes av bystyret etter kommunevalget. Det nye 

bystyret har første møte 30.oktober, men KRFF oppnevnes ikke i første møte. Vi håper det vil skje i 

bystyrets møte 21. november. 

 

FFO Bergen og SAFO har fått mandatet med å innstille kandidater til KRFF. FFO Bergen skulle 

innstille fire faste representanter og fire vararepresentanter. Denne oppgaven har vi i FFO Bergen tatt 

med det største alvor. Det ble sendt ut brev til alle våre medlemsorganisasjoner 24. april 2019 hvor vi 

ba om forslag på kandidater. Beklageligvis fikk vi få tilbakemeldinger og forslag innen fristen som var 

12. mai 2019. Forslag som kom etter at innstillingen var vedtatt av FFO Bergen kunne derfor ikke tas 

med i vurderingen. Vi hadde en frist for å levere innstillingen til Bergen kommune. Generelt er det 

viktig at de som er postmottakere videreformidler post til alle i styret sitt og overholder frister. 

 

Alle kandidatene som ble foreslått innenfor fristen ble innkalt til samtale, også de som hadde sittet i det 

nåværende KRFF. Det var viktig for FFO Bergen at KRFF gjenspeiler bredden i våre 

medlemsorganisasjoner og dekker forskjellige funksjonsnedsettelser. Det var også viktig for oss å få 

avklart at de som skulle innstilles hadde lyst til å være med i KRFF, samt kapasitet til å binde seg for 

fire år. Vi vektla også at det skal være litt rullering på de som sitter i KRFF. Ut fra signalene vi har fått 

fra Bergen kommune vil alle kandidatene vi innstilte komme med i det nye KRFF. FFO Bergen ser 

fram til å samarbeide tett med det nye KRFF!  

 

Ledermøte 17. oktober 18:00 

Som nevnt i forrige nyhetsbrev inviterer vi leder og nestleder av våre medlemsorganisasjoner til 

ledermøte på FI-senteret i Bergen 17. oktober klokken 18:00.  

 

Hold av tidspunktet! Invitasjon med program kommer.  
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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.   

 

 

Riktig god høst!  

 

 

Vennlig hilsen 

FFO Bergen 

Bjørn Greve (sign.)  

leder 
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