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Svar på skriftlig spørsmål om «Viktigheten av å snarest avhold en nødvendig
temamøte mellom: Kristiansand kommune, Handikappedes Barn
Foreldreforening og Norges Handikapforbund»
Jeg viser til din epost datert 27.10.18, som lød:
«Ærede ordfører
Fredag den 26. oktober avholdt Handikappedes Barn Foreldreforening i en samarbeid med Norges
Handikapforbund, et viktig temamøte for politikerne i Kristiansand, Søgne og Songdalen - med fokus på
funksjonshemmede barn i Kristiansand og deres levevilkår.
På møtet var det sterke personlige "vitnesbyrd" om hvor vanskelig og hvordan hverdagen er for foreldre og
barn, som har behov for spesielle løsninger få å få hverdagen til å fungere.
Viktige temaer som ble tatt opp på møtet var utfordringene med : SFO, BPA, AVLASTNING, SKOLE,
OMSORGSLØNN og PLEIEPENGER. Dette bare for å nevne noen av de viktige sakene som ble tatt opp i
møtet.
Foreldre som kjenner hvor "skoen trykker" fortalte også om hva som oppleves negativt og positivt i
Kristiansand kommune. Og her var konklusjonen ganske entydig på at de ansvarlige ansatte i Kristiansand
kommune "helt klart" har et stort forbedrings potensiale - i dialogen om rettighetene til foreldre og barn
med spesielle behov.
Grunnet overnevnte er det etter min menig helt nødvendig at Kristiansand kommune, snarest avholder et
temamøte/forbedringsmøte mellom: Handikappedes Barn Foreldreforening, Norges Handikapforbund og de
ansvarlige ansatte i kommunen som jobber med disse viktige sakene. Vil ordføreren ta et initiativ til et slikt
møte?»
Svar:
Kristiansand skal være en by for alle. For å evne å være det er vi avhengige av at alle stemmer blir hørt. I
byggingen av Nye Kristiansand legges det mye arbeid i å styrke innbyggerdialogen ytterligere. Det betyr
imidlertid ikke at alt skal vente til sammenslåingen. Innspill fra innbyggerne er kommunens viktigste
rettesnor på tjeneste som leveres, og tjenester som bør leveres.
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Virksomhet for bolig og tjenestetildeling er godt i gang med planleggingen av et dialogmøte mellom
Handikappedes Barn Foreldreforening, Norges Handikapforbund og de ansvarlige ansatte i kommunen som
jobber med dette. I tillegg til ansatte fra virksomhet for bolig- og tjenestetildeling vil det være med ansatte
fra blant annet fra NAV, Oppfølging og Oppvekst (barnehage, skole, Familiens hus). Informasjon, dialog
og forventningsavklaring legges til grunn for møtet, og tilbakemeldinger fra deltakerne vil vektlegges.
Helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli viser til en erfaring om at foreldre får mye forskjellig informasjon
fra blant annet spesialisthelsetjenesten og ulike interesseorganisasjoner. Hun poengterer at kommunen bør
blir mer samkjørt og at dialogen med foreldre og familier er svært viktig for kommunen.
BPA-ordningen har vært spesielt mye diskutert, og jeg er glad for at det nå gjennomføres et
forvaltningsrevisjonsprosjekt av Kristiansand kommunes bruk av BPA. Rapporten fra arbeidet forventes
klar rundt årsskiftet. Jeg ser frem mot rapporten og den påfølgende politiske diskusjonen.
Jeg er glad dialogmøtet er under planlegging og at det snarlig vil sendes ut invitasjoner.

Med vennlig hilsen
Harald Furre
Ordfører
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