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Møtereferat 
 

 
Tilstede: Rudolph Brynn (A), Elisabeth Holm Oraug (H), Ellinor Bergrud (NBF), Oddvar 

Storsletten (NHF), Erika Birke (FFO), Berit Schjefstad FFO 
 

Forfall: Bjørn Hansen (NHF) Trond Tvedt (FND), Unni Brodin FFO 
Møtegruppe: Råd for funksjonshemmede 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogaten, 5. etasje 
Møtetid: 23. januar 2013 kl. 16:00 
Referent.: Anne-Ma Moe-Christensen 
Observatør:  

 

 
Åpen halvtime. 
Ingen fremmøtte 
 
1/13 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden 
 Godkjent uten kommentarer 
 
2/13 Aktuelle saker fra BU-kartet: 
BU sak 10/13 Bogstadveien 41 – bruksendring. 

Rådet stiller seg positivt og er fornøyd med at det installeres HC-toalett og heis for 
rullestolbrukere. Rådet bistår gjerne med informasjon. 
 

BU sak 12/13  Samordning av Oslo kommunes uttalelse til planprogram for kommuneplan 
for Nesodden. 
Rådet støtter administrasjonens forslag til vedtak med vil understreke at behov for 
universell utforming vektlegges. 
 

BU sak 13/13 Rehabilitering av Frognerbadet til helårsanlegg. 
Rådet tar tiltaket til etterretning men ber om å bli holdt orientert om hvordan universell 
utforming ivaretas i anlegget, og ønsker en dialog med FISU Frogner om dette. 
 

BU sak 14/13 Munkdamsveien – invitasjon til innspill fra bydelen. Område- og 
prosessavklaring. 
Rådet støtter administrasjonens forslag til vedtak med ønsker tilføyet :”BU forutsetter at 
det tas spesiell hensyn til de myke trafikantene ved universelt utformede løsninger”. 

 
3/13 Utgår. 
 
4/13 Forskrift om universell utforming av IKT – høringsuttalelse 
 Se vedlegg. 
 
5/13 Forslag om unntak for krav om universell utforming av studentboliger – høringsuttalelse 
 Se vedlegg. 
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1. Eventuelt: 
Rudolph Brynn orienterte om arbeidet med evaluering av Handlingsplan for universell 
utforming ”Et tilgjengelig Norge i 2005”. 
 

2. Rudolph Brynn orienterte om saksliste til brukerutvalg NAV, som har møte 7.2.2013, og 
oppfordret generelt til at rådets medlemmer melder saker, eventuelle klager til Erika Birke 
eller ham. 
 

3. Ufremkommelighet på fortau. 
Rådet ser med bekymring på at det stadig er et problem med fremkommelighet m.a. pga 
reklameskilt på fortauene. 
 

4. TT-ordningen. 
Rådet ser med bekymring på at egenandelen for TT er høyere enn enkeltbillett på 
buss/trikk/ bane, etter 1. januar 2013. 
 

5. Endret møtedag for rådet. 
Rådets møter flyttes til mandag samme uke, slik at protokoll fra møtene kan gjøres kjent 
før BU-komiteenes møter dagen efter. 

 
 
NESTE MØTE I RÅDET BLIR MANDAG 18. FEBRUAR KL.16:00. 
 
 
 
Rudolph Brynn 
Leder 
 
Vedlegg: uttalelser til sak 4/13 og 5/13 og revidert møteplan 


