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Leder ved Bjørn Greve 

Nå er det nye bystyret i Bergen på plass. FFO Bergen har store forventinger til representantene i det 

nye bystyret. Vi forventer at de tar utfordringene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og kronisk 

sykdom på største alvor. Vedlagt til nyhetsbrevet finner dere den politiske plattformen til byrådet for 

Bergen 2019-2023. Denne er utarbeidet av byrådspartiene Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, 

Venstre og Kristelig Folkeparti.  

 

FFO Bergen ser fram til et godt samarbeid med det nye bystyret og byrådet!  

 

Tilrettelagte boliger og bofellesskap 

Som nevnt i forrige nyhetsbrev har vi fått henvendelser fra våre medlemmer når det gjelder tilrettelagte 

boliger og bofellesskap. FFO Bergen har fremdeles fullt fokus på denne saken. Så snart vi har fått 

utredet behovene nærmere og kommet i dialog med Bergen kommune vil vi informere dere videre.  

 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 

FFO Bergen har fått tilbakemeldinger om at det er mange utfordringer knyttet til BPA. Henvendelsen 

handler blant annet om at det er svært ulik praksis fra bydel til bydel når det gjelder tildeling av BPA. 

FFO Bergen har kontaktet Bergen kommune og bedt om å få en redegjørelse rundt denne praksisen. Vi 

oppdaterer dere så snart vi får svar.  

 

Fysioterapi til kronikere  

På FFO Bergen sitt ledermøte 17. oktober ble det tatt opp at mange medlemmer er misfornøyd med at 

deres fysioterapeut på bakgrunn av en faglig vurdering mener at de kan klare seg uten fysioterapi i en 

periode. Det ble etterspurt muligheter for å sende klager til kommunen om dette. FFO Bergen har 

undersøkt hvilke muligheter som finnes for å klage på helsetjenester. Informasjon om disse 

mulighetene kan dere finne på følgende lenke til Bergen kommune sin nettside:  

 

 



 

DELTAKELSE       SOLIDARITET        LIKESTILLING          INNFLYTELSE 

FFO Bergen 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 

FFO Bergen 

Vestre Strømkai 7 

5008 Bergen 
 

Telefon: 918 04 526, leder Bjørn Greve  

E-post: ffo.bergen@outlook.com 

Bank konto: 5235 05 20430 

Org.nr. 986 439 145 

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/demokrati-og-

innbyggerrettigheter/apenhet/pasientrettigheter/klage-pa-helseog-barneverntjenester 

 

Det ble på ledermøtet også uttrykt ønske om at flere fysioterapeuter får driftsavtale. Denne saken vil 

FFO Bergen melde som sak når det nye Kommunale rådet for Funksjonshemmede (KRFF) er kommet 

i gang i 2020. 

   

Markering av FNs internasjonale dag for frivillighet torsdag 5. desember 

Bergen kommune inviterer til markering av FNs internasjonale dag for frivillighet torsdag 5. desember 

klokka 17:30-20:30 i Grieghallen. Vedlagt til nyhetsbrevet finner dere programmet for kvelden. 

Markeringen er et samarbeid med Kreftforeningen, Haukeland Universitetssykehus, Haraldsplass 

Sykehus og Bergen Røde Kors sykehjem. De skriver følgende om arrangementet: 

«Denne kvelden er det DU som skal skinne for den innsats og ditt bidrag som du gir gjennom hele året. 

Det blir rød løper og buekorps, god mat, inspirerende foredragsholdere og spektakulær underholdning. 

I løpet av kvelden deler vi ut Bergen kommunes frivillighetspris, og Statsministeren har sendt en helt 

spesiell hilsen til publikum i salen». For påmelding, bruk følgende lenke: 

Påmelding til FNs internasjonale dag for frivillighet 5 desember 2019 

 

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 førjulstid!   

 

Vennlig hilsen 

FFO Bergen 

Bjørn Greve (sign.)  

leder 

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/demokrati-og-innbyggerrettigheter/apenhet/pasientrettigheter/klage-pa-helseog-barneverntjenester
https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/demokrati-og-innbyggerrettigheter/apenhet/pasientrettigheter/klage-pa-helseog-barneverntjenester
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3Dqaoc1BqkD06b9gXNH0jScTlLOJHkj-JDqZ6X5hhX4F5UQjNRNDc2SlhUTlA1RTZJMEhIMlhTNVFTQi4u&data=02%7C01%7Cbjorn.greve%40nav.no%7C587eed97cc6a472fb13c08d760526c0c%7C623665341ec3496288699b5535279d0b%7C1%7C0%7C637083780017311078&sdata=QexuBwZXlnSEWJZUfVU4niQLS7zamdwTJBOft7UbMKo%3D&reserved=0
mailto:ffo.bergen@outlook.com

