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Møtereferat 
 

 
Tilstede: Rudolph Brynn (A), Elisabeth Holm Oraug (H), Oddvar Skogsletten (NHF), 

Erika Birke (FFO) 
 

Forfall: Trond Tvedt (FND), Ellinor Bergrud (NBF) Bjørn Hansen (NHF), Berit 
Schjefstad (FFO), Unni Brodin FFO 

Møtegruppe: Råd for funksjonshemmede 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogaten, 5. etasje 
Møtetid: 18. februar 2013 kl. 16:00 
Referent.: Heidi Sagmo 
Observatør:  

 

 
Åpen halvtime. 
Ingen fremmøtte 
 
 
6/13 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden 
 Godkjent med følgende bemerkninger: 

I rådsmøte 23. januar ble det tatt opp en sak vedrørende defekt trygghetsalarm på 
sykehjem, samt en sak vedrørende strøing i bygatene, som ikke fremkom av referatet. 

 
 
7/13 Aktuelle saker fra BU-kartet 

 
BU-sak 47/13 Sykkelrute for E18 Drammensveien, parsell Munkedamsveien – 
Rådhusplassen. Kunngjøring om offentlig ettersyn 14.01.2013 – 25.02.2013. Forslag til 
detaljregulering 

Rådet støtter administrasjonens forslag, men vi vil føye til følgende: 
“Dette særlig med hensyn til fremkommelighet for bevegelseshemmede, synshemmede og 
andre”. 

 
BU-sak 49/13 Filipstad. Begrenset høring Nordområdet – områderegulering 

Rådet viser til egne tidligere uttalelser i saken. Rådet støtter forslag til vedtak, men ber om 
at tilgjengelighet vektlegges. 

 
BU-sak 51/13 Stranden 3, gnr 209, bnr 439. Byggesak til uttalelse 
 Rådet ber om at følgende blir tilføyet administrasjonens forslag til vedtak: 

”Det forutsettes at regler for universell utforming av uteområder og for ivaretakelse av fri 
ferdsel overholdes”. 

 
BU-sak 66/13 The Edge, Lille Stranden 9 – utvidelse av areal 
 Rådet ber om at følgende blir tilføyet administrasjonens forslag til vedtak: 
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”Det forutsettes at regler for universell utforming av uteområder og for ivaretakelse av fri 
ferdsel overholdes”. 

 
BU-sak 68/13 Årsmelding og årsstatistikk 2012 
 Rådet tar til orientering at de har hatt 10 møter i 2012 med 45 saker til sammen 
 
 
8/13 Referat fra relevante møter som medlemmene har deltatt på 

Rudolph Brynn orienterte om høringsmøte i FAD vedrørende forskrift om universell 
utforming av IKT. 

 
  

Rudolph Brynn orienterte om brukerutvalg i NAV. Det er oppnevnt ny leder som er 
Rudolph Brynn. 
Nav fikk for øvrig godt omdømme etter en brukerundersøkelse som er blitt gjort. 

 
 
9/13  Saker fra det sentrale Rådet for funksjonshemmede 
  

Konkurranseutsetting av enkeltpersoner 
Rådet tok utgangspunkt i et utspill datert 17. februar 2013 fra Ivar Johansen angående 
konkurranseutsetting av enkeltpersoner i Oslo kommune. Rådet støtter argumentene om 
forholdet mellom konkurranseutsetting og individets personlige interesser og vil 
samarbeide med det sentrale rådet i videre behandling av denne saken. Rådet ønsker også 
en dialog med bydelsadministrasjonen om hvordan denne ordningen praktiseres i bydelen. 

 
 Storbykonferanse 

Mange interessante tema vil bli tatt opp og konferansen vil finne sted i Oslo 6.-7. mai. Det 
vil komme videre orientering. 

 
 
 
NESTE MØTE I RÅDET BLIR MANDAG 11. MARS KL.16:00. 
 
 
 
Rudolph Brynn 
Leder 
 


