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PROTOKOLL 3/12 

 

Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede i Bydel Grünerløkka 12. juni 2012 kl. 

17.00-19.00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. 

 

Åpen halvtime 

Det var ingen frammøtte til åpen halvtime. 

 

Opprop 

Til stede: Roger Walther Holland (Norges handikapforbund Oslo) leder, Terje Andre Olsen 

(Norges blindeforbund Oslo) nestleder, Bente Bråthen (Norges handikapforbund Oslo), Heidi 

Kristina Jakobsen (bydelsutvalgets representant) 

 

Forfall: Gøril Fors (brukerrepresentant fra NAV)  

 

Fra administrasjonen møtte: Eigil Jakobsen, møtesekretær     

 

Godkjenning av innkalling 

Innkallingen godkjent med merknad om at Bente Bråthen representerer LARS/ Norges 

handikapforbund Oslo. 

 

Godkjenning av sakskart 

Sakskartet enstemmig godkjent.  

 

Informasjon 

 Informasjon om planer for opprustning av Markveien fra Søndre gate til Grüners gate 

v/Eli Maria Eeg-Henriksen, bymiljøetaten, og Gabrielle Røkenes, Norconsult. De 

informerte om bakgrunn og byggeplan for prosjektet som startet sommeren 2011, 

omlegging av sykkeltrase og framtidig trafikkmønster i Markveien. Rådet kom med 

innspill til byggeplanen med hensyn til universell utforming og tilgjengelighet. Frist for 

ytterligere innspill til prosjektledelsen ble satt til 15. august 2012. Planlagt byggestart er 

1. april 2013.   

 Gjennomgang av protokoll fra møte i bydelsutvalget 3. mai og innkalling til møte 21. 

juni 2012 v/administrasjonen.  

 Vedtatt handlingsplan for universell utforming 2012-2014 ble omdelt. 

 

Eventuelt 

 Posten har vedtatt å legge ned de fleste postkontorer i landet, inklusiv det på 

Grünerløkka, og erstatte disse med postkontor i butikk. Rådet vil i utgangspunktet ikke 

kommentere Postens framtidige organisering, men når postkontoret på Grünerløkka 

flyttes til butikk må krav til universell utforming innfris. Administrasjonen ble bedt om 

å rette en henvendelse om dette til Posten Oslo med kopi til Posten Norge. 

 Problemet med at butikker og restauranter ikke innfrir krav til universell utforming og i 

stor grad har manglende tilgjengelighet for rullestolbrukere ble tatt opp. Det siste kan 

løses ved innkjøp av sammenleggbare ramper. Restauranter og butikker i bydelen 

oppfordres til å gå til innkjøp av slike ramper.  
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 Terje Andre Olsen ba administrasjonen innhente informasjon om det planlagte 

prosjektet med rundkjøring i krysset ved Alexander Kiellands plass. 

 Heidi Kristina Jakobsen, bydelsutvalgets representant i rådet, opplyste at hun flytter fra 

bydelen i løpet av sommeren og takket rådets medlemmer for et godt og inspirerende 

samarbeid. 

 

Saker til behandling: 

 

SAK 5/12 PROTOKOLL FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 24. 

APRIL 2012 

 

Vedtak:  

Protokollen enstemmig godkjent. 

 

SAK 6/12 TERTIALRAPPORTERING PER 1. TERTIAL 2012 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

Tertialrapport og tertialstatistikk for Bydel Grünerløkka per 1. tertial 2012 tas til orientering.

   

Vedtak: 

Saken tatt til orientering. 

 

 

Oslo 15. juni 2012 

 

 

 

Eigil Jakobsen 

sekretær 

rådet for funksjonshemmede 

 

 

 


