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Til Oslo kommune Bymiljøetaten 09.10.2018

Klage på avslag på parkeringstillatelse for forflytningshemmede, datert 24/9-18

Min sønn Matias Folkedal Ramsdal, med diagnosen Downs syndrom født 010709, har fått 
avslag på parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Avslaget begrunnes med at mangel på gangevne grunnet atferd ikke gir grunnlag for 
parkeringsbevis. Dette er jeg uenig i, da Matias sin gangevne er lik: 0 meter, når han ikke vil 
gå. 

§ 1 i forskrift om parkering for forflytningshemmede sier: formålet med denne forskriften 
er å gi forflytningshemmede med et reelt behov for parkeringsplass et tilgjengelig 
parkeringstilbud.

Sitter barnet ditt i rullestol, er det lettere å frakte det over avstand, enn hvis din sønn på     
30 + kilo har bestemt seg for at han ikke vil reise seg opp å gå. Matias har derfor et hyppig og
reelt behov for et tilgjengelig parkeringstilbud. Jeg vil argumentere med at i det øyeblikket 
Matias setter seg ned og ikke vil gå, er han forflytningshemmed.

Når disse episodene oppstår, bruker vi masse tid, tiltrekker oss til tider masse 
oppmerksomhet, på å lokke/lure/overtale han til å reise seg opp. Dette stresser oss, som 
familie og storebror på 12 år trekker seg unna, da han blir flau. Kravet om lik tilgjengelighet 
for Matias som en likeverdig deltaker i samfunnet, uavhengig av diagnose, blir dermed ikke 
oppfylt.

Vi vil at Matias skal være et fullverdig medlem av familien vår og ha tilgang til det offentlige 
rom på lik linje, som mennesker uten diagnose. Det innebærer at vi ønsker at han kan være 
med på alt vi gjør. 

Vi har fått innvilget parkeringsbevis for forflytningshemmede siden Matias var 3 år, da 
begynte han så vidt å lære seg å gå. Dette har gitt Matias en frihet og likeverdig tilgang til det
offentlige rom. 

Matias har behov for kortest mulig avstand fra bilen til målet og fra målet til bilen. Hvis han 
ikke ser hvor, eller hva vi skal kan han lett gå i vranglås/protestere. Det vil si at han setter seg
ned og nekter å gå videre. Han kan rope og bli sint hvis vi oppfordrer han til å gå. Det samme
gjelder når han er sliten, lei eller ikke får viljen sin. Da er det avgjørende for Matias å ha 
kortest mulig vei til bilen. T-bane og buss er noe vi kun bruker når vi absolutt må.



Steder vi har brukt parkeringsbeviset er: 

Ukentlig: matbutikker, kjøpesentre, besøke venner og familie, allidrett.

Månedlig:  diverse utflukter som, Teknisk museum, Leos lekeland, svømmehaller, 
reptilparken, Frognerparken, badestranden, Tusenfryd, kino o.l. Samt legetimer hos 
fastlegen og i spesialist helsetjenesten. 

Vi har i tillegg alltid med oss parkeringsbeviset når vi reiser utenlands. 

Dette avslaget gjør at vi dessverre blir nødt til å vurdere hvilke ting Matias kan bli med på.

Til slutt vil jeg si at det spiller ingen rolle at Matias fysisk er istand til å gå. Han har Downs 
syndrom, og med denne diagnosen medfølger også en sterk vilje. Den sterke viljen hans 
kommer med både et positivt og et negativt fortegn, som vi må leve med. 

Matias er nå 9 år og 30+ kg. Vekt og høyde endrer seg stadig, mens psyken utvikler seg 
saktere. Han vurderes til å ha en mental alder per nå på ca. 3 år.

Jeg forventer at dere revurderer dette avslaget, da avslaget vil begrense Matias sin 
fullverdige deltagelse i samfunnet.

Med vennlig hilsen

Monica Ramsdal












