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Møtereferat 
 

 
Tilstede: Rudolph Brynn (A), Trond Tvedt (FND), (NHF), Unni Brodin FFO, 

Erika Birke (FFO) 
 

Forfall: Elisabeth Holm Oraug (H), Berit Schjefstad (FFO), Ellinor Bergrud 
(NBF) Bjørn Hansen (NHF) 

Møtegrupp
e: 

Råd for funksjonshemmede 

Møtested: Frognersalen, Sommerrogaten, 5. etasje 
Møtetid: 11. mars 2013 kl. 16:00 
Referent.: Anne-Ma Moe-Christensen 
Observatør
: 

 

 

 
Åpen halvtime. 
Ingen fremmøtte 
 
 
10/13 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden 

Godkjent 
 Leder påpeker at representantene må passe på å melde forfall og å innkalle 
sine varamedlemmer. Dette gjelder så vel politikere som organisasjonenes 
representanter. 
 

11/13 Aktuelle saker fra BU-kartet:  
BU sak 90/13 Leilighetsfordeling i reguleringsplaner. 

Rådet går sterkt imot forslag til vedtak om at ”BU anbefaler at leiligheter 
over 80 kvm kan ha utleiehybel på ca 20 kvm bra, og at det kan vurderes 
unntak for krav i TEK til universell utforming av hybelleilighet”. 
Å åpne for slike unntak generelt vil, ved siden av andre forslag til unntak fra 
TEKs krav om universell utforming for mindre boliger, bidra til et fortsatt 
segregert boligmarked som strider mot målsettingen om likeverdig tilgang til 
boligmarkedet. Unntak skal kun gis i tilfeller av uforholdsmessig byrde. 
Videre ønsker Rådet at BU vektlegger universell utforming av nye boliger 
generelt i reguleringsplanen. 
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BU sak 92/13 Ruters forslag om kollektivgater. 
Rådet vil understreke at tiltak ikke må redusere fremkommelighet for og bruk 
av taxier på TT-oppdrag og at antallet p-plasser for funksjonshemmede ikke 
må reduseres. 
 

12/13 TT-ordningen 
Rådet er glade for at antallet fritidsreiser har økt for noen brukergrupper, 
men er likevel kritiske til at prinsippet om samme pris for enkeltreiser for 
kollektivtransport og pris for TT-reiser er fraveket. 
 

13/13 Busspassasjerense rettigheter 
 Ny EU forordning om rettigheter for busspassasjerer trådte i kraft 1. mars og 
omfatter bl.a. rettigheter for passasjerer med nedsatt funksjonsevne. 
Forordningen fastslår bl.a. at det skal gis assistanse når behov er meldt 48 
timer i forveien.  
Rådet tar dette til orientering og vil følge med på om det dukker opp relevante 
saker. Særlig blir det aktuelt dersom ordningen skal gjelde for nasjonal 
busstransport i Norge. 

 
14/13 Referat fra relevante møter som medlemmene har deltatt på. Saken utgår. 
 
15/13 Saker fra det sentrale Rådet for funksjonshemmede. Utsatt til neste møte. 
 
16/13 Konkurranseutsetting av tjenester til funksjonshemmede. 

 Det henvises til sak 9/13. 
 Administrasjonen informerte om saksgang ved kjøp av tjenester med 
heldøgns omsorg til mennesker med funksjonshemming. 
 

Eventuelt: 
1. Nedskjæring i bevilgning til tolk for døvblinde på fritiden. 

Rådet ser med tilfredshet på at regelverket skal revideres. 
Rådet vil holde øye med saken videre. 
 

2. Tilsynsutvalg for samlokaliserte boliger. 
Erika Birke tok til orde for at det burde være tilsynsutvalg for samlokaliserte 
boliger. 
Administrasjonen informerte om at tjenester til beboere i samlokaliserte 
boliger et definert som hjemmetjenester, og således er del av tilsynsutvalgets 
område. 
Det ble for øvrig informert om at Tilsynsutvalg for hjemmetjenester har 
invitert til Åpent møte i Sommerogaten 1 19. mars kl.13:30, for brukere av 
hjemmetjenester. 
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3. Demensomsorg. 
Administrasjonen informerte om studietur til Weesp i Nederland, der det er 
etablert en liten landsby for demente. 
 

4. Tilbudene i Oscars gate frisklivssentral. 
Erica Birke fortalte om sin erfaring med de strålende gode tilbudene i Oscars 
gate, både til demente og andre eldre. 
 
 
 
 

 
Rudolph Brynn 
Leder 
 


