Tillsammans i
politiken
Ett nätverk för personer med funktionsvariationer i
kommunalpolitiken
Till nätverket hör representanter från fullmäktige i Helsingfors, Nykarleby, Vasa och
Korsholm, samt representanter från handikappråden i Helsingfors, Vanda, Esbo, Pargas och
Nykarleby. Nätverket skriver årligen 2 informationsbrev.
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Stadsbornas vår
Enligt ett gammalt talesätt är ”hösten stadsbornas vår”. Man
kunde utvidga talesättet till att omfatta också icke-urbana
regioner och sluta sig till att tiden efter semestern är den tid på
året då flera av de frågor som blivit liggande under våren igen tar
fart.

Över 5000 solidariska namnteckningar
En sak som man kan glädja sig över är att medborgarinitiativet

Medborgarinitiativet
”Ingen
marknadsvara” har fått
över 5000
namnunderteckningar
och kommer
att behandlas
av riksdagen”


”Ingen marknadsvara” (Ei myytävänä) har erhållit över 5000
namnunderskrifter och kommer att tas upp till behandling i
riksdagen. Problematiken kring konkurrensutsättning av tjänster
för personer med funktionsnedsättning är aktuell också i
samband med FPA:s konkurrensutsättning av teckenspråkstolkar.
Flera kritiska röster har höjts för att uppmärksamma beslutfattare
och tjänstemän på särskilt brister i beredning och
konsekvensbedömning. Detta gäller inte bara de teckenspråkigas
möjligheter att delta på lika villkor i samhället utan också
tolkarnas arbetsvillkor.
Att man har nått gränsen, d.v.s. fått över 5000 namnteckningar,
betyder samtidigt att debatten nu har spritt sig till att omfatta
också sådana aktörer som i allmänhet inte deltar i diskussionen ur
”funktionshindersynvinkel”.

Kvalitetskriterier och eftertanke eller
direkt upphandling?
Från regeringens sida har minister Jari Lindström skickat en
skrivelse till kommunerna där han påtalar vikten av
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kvalitetskriterier och eftertanke vid upphandling av tjänster.
Under riksdagens frågetimme ansåg oppositionen däremot helt i
enlighet med kampanjen att kommunerna i vissa fall borde
kringgå konkurrensutsättningen och köpa tjänster genom direkt
upphandling.

Skillnaden
mellan
upphandling
och
auktionering
av fattighjon

Professor Saaris tillkortakommande
I Sociala medier har professorn i socialpolitik Juho Saari ansett att
jämförelsen mellan dagens upphandling och auktionering av
fattighjon till den lägst bjudande i början av seklet är både osaklig
och överdriven. Frågan har lett till en häftig debatt. Saari har fått
mothugg, men också medhåll. Hur man ser på saken beror på vad
man utgår ifrån. I sin argumentering har Saari ställt konkurrensutsättning och direktupphandling mot varandra utan att han har



lyckats klargöra för sig själv varför direktupphandling skulle
medföra en större självbestämmanderätt för brukaren.
Oavsett vilken ståndpunkt man än väljer att ta kan man säga att
Saaris val att offentligt kritisera slagord som så intimt är knutna
till en specifik kampanj är problematiskt. Ur akademisk synvinkel
är det inte heller riktigt sakligt att en auktoritet i offentligheten tar
ställning för vilka argument som kan anses vara godtagbara utan
desto mer ingående argumentering.

Ett liknande problem i Vasa
Ett annat exempel på liknande problem är organiseringen av
färdtjänster i Vasa. Sedan början av juni hade staden för avsikt att
flytta färdtjänsten till de nya s.k. "SOTE – centralerna”. Ett beslut som
staden åtminstone temporärt tvingades backa från och med 1

oktober. Man har i Vasa senare dragit tillbaka beslutet - till all
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lycka. Tanken i SOTE-reformen är att det genom just
”vårdcentraler” är som social-och hälsovård skall integreras.

.

Finlands Svenska Handikappförbund rf
Telefon 0500418272
Fax [Fax]

Apollogatan 15 A 7
00100 Helsingfors

www.funktionshinder.fi
ulf.gustafsson@kolumbus.fi

Tillsammans i politiken


I kommunen avgörs frågan
Även om man skall akta sig för att som professor Saari ensidigt
fördöma en kampanj, kan det vara smart att fundera på kring
vilka krav det egentligen är som man formulerar sina slogans.
Ifall man vill ha en större möjlighet för brukare av offentliga
tjänster att själva kunna påverka innehållet i tjänsten är det trots
allt i kommunen som frågan avgörs. Både då det gäller direkt
upphandling av tjänster och konkurrensutsättning kan det leda
till att kvalitetsaspekter och brukarens självbestämmande förbises
om de görs utan att man lyssnar på berörda parter eller deras
anhöriga.
Frågan är snarare om hur man skall förstärka brukares roll i

Karl-Mikael
Grimm,
styrelsemedlem i FSH,
grundare av
Centerunga i
Helsingfors

…

utformningen av offentliga tjänster och vilka eftergifter
kommunen, eller i framtiden kanske landskapet, är villigt att
eventuellt komma med här.

Vill du skriva
eller
kommentera
ett TIP-brev?
Jag redigerar
och sprider
det åt dig.


Ibland gäller det att vara smart, skriver
Karl-Mikael i höstens TIP-brev.
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