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Møtereferat 
 

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

Erika Birke (FFO), Elisabeth Holm Oraug (H), Oddvar Skogsletten 
SAFO, Berit Schjefstad (FFO) 
 

Forfall: Ellinor Bergrud (NBF) Bjørn Hansen (NHF) 
 

Møtegrupp E: Råd for funksjonshemmede 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogaten, 5. etasje 
Møtetid: 22. april 2013 kl. 16:00 
Referent.: Anne-Ma Moe-Christensen 
  

 

 
Åpen halvtime. 
Ingen fremmøtte 
 
17/13 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden 
 Godkjent 
 
18/13 Aktuelle saker fra BU-kartet: 
 
BU sak 117/13 Parkveien 21 – 23- søknad om rammetillatelse. 

Forslag til vedtak: 
Til BUs vedtak tilføyes: BU forutsetter universell utforming av alle publikumsarealer. 

 
BU sak 118/13 Universitetsgaten 7- 9 –Tullinkvartalet. 

Rådet viser til tidligere vedtak. Universell utforming må ivaretas i publikumsrettede 
arealer inne og ute. 

 
BU sak 119/13 Riksvei 162 ring 1 Filipstad – Nationaltheatret. 

Fremkommelighet for bevegelseshemmede og eldre må ivaretas. 
 
BU sak 120/13 Bogstadveien 60 – søknad om bruksendring. 

Forslag til vedtak vedrørende rampe: 
Det må vurderes å sikre trinnfri adkomst på annen måte enn ved bred rampe, gjennom for 
eksempel asfaltering i høyde. 
Hovedløsning skal være universelt utformet for å sikre likeverdig tilgang. Rådet er 
tilgjengelig for praktisk rådgiving. 
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19/13 Referat fra relevante møter som medlemmene har deltatt på: 
Odd Skogsletten refererte fra møte for alle representanter for brukerråd i 
Handicapforbundet region Oslo. Det oppfordres til samarbeid på tvers av bydelene om 
byomfattende saker. 
Det er ønskelig med bedre tilbakemeldinger til bydelsrådene fra det sentrale rådet. 
Han informerte også om at Osloforum i regi av Handicapforbundet er åpent for alle. 

 
Rudolph Brynn refererte fra ”tilgjengelighetsdagene” i Stockholm i regi av Funka Nu, med 
temaet universelt utformet IKT-løsninger. 
 
Rudolph Brynn informerte fra kontaktforum for universelt utforming på transportområdet i 
Samferdselsdepartementet der Nasjonal transportplan ble presentert. Den kommer til 
behandling i Stortinget 18. juni. Det er anledning til å melde seg på høringsmøte innen 
onsdag. 
 

20/13  Saker fra det sentrale Rådet for funksjonshemmede: 
1. Rudolph Brynn informerte om at han er pekt ut til å sitte i en av tre grupper som skal 
revidere Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming av IKT. Det er tre 
grupper, for transport, bygninger og IKT og Brynn deltar i gruppen for universell 
utforming av bygninger.  
 

 2. Bydel Vestre Aker har utarbeidet en lokal handlingsplan for universell utforming i 
bydelen. Dette er et meget godt dokument som omfatter nøyaktig kartlegging av bydelen 
og bedømmer tilgjengeligheten. Handlingsplanen kan leses på http://www.bydel-vestre-
aker.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20vestre%20aker%20(BVA)/Internett%20(BVA
)/Dokumenter/Plandokumenter/Lokal%20handlingsplan%20Universell%20utforming%20
BVA%202010-2013.pdf.  
Rudolph Brynn vil utarbeide sak til BU, med forslag om utarbeidelse av tilsvarende plan 
for Bydel Frogner. 

 
3. Det er gjennomført en undersøkelse av organisasjonen Unge Funksjonshemmede om 
funksjonshemmede ungdoms deltakelse i råd og utvalg som er nedslående, det er meget få 
medlemmer av rådene for funksjonshemmede som har medlemmer under 26 år gamle. 
Ungdomsorganisasjonene må inviteres inn. 
 
4. Tilgjengelighet i forbindelse med sametings- og stortingsvalget. 
 
 

21/13 Vedtak om ratifisering av FN Konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. 
Konvensjonen er ratifisert etter regjeringsvedtak. 
 

22/13 Revisjon av regjeringens handlingsplan Norge universelt utformet 2025. 
Rapporten fra revisjonen av handlingsplanen finnes her: 
http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Universellutforming/evaluering_handlingsplan_un
iversell_utforming.pdf.  

 
Eventuelt: 
  

1. Kjøring til demenssenteret i Oscar. 
Kostnadene kan ekskludere noen fra tilbudet. 
Rådet ser med bekymring på at prisøkningen på egenandelen i TT-ordningen også 
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rammer eldre. Rådet oppfordrer Seniorrådet til å ta opp saken. 
 

2. Konsekvenser av oppgradering av Bogstadveien. 
Rådet ser med bekymring på mangelfull informasjon og skilting i forbindelse med 
omlegging av trikken. 

 
 
Rudolph Brynn 
Leder 
 


