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Bydel Frogner
Bydelsadministrasjonen
Møtereferat

Tilstede:

Forfall:
Møte:
Møtested:
Møtetid:
Referent.:

Rudolph Brynn (A), Trond Tvedt (FND), (NHF), Unni Brodin FFO,
Erika Birke (FFO), Elisabeth Holm Oraug (H), Oddvar Skogsletten
SAFO, Berit Schjefstad (FFO), Ellinor Bergrud (NBF) Bjørn Hansen
(NHF)

Råd for funksjonshemmede
Frognersalen, Sommerrogaten, 5. etasje
22. mai 2013 kl. 16:00
Anne-Ma Moe-Christensen

Åpen halvtime.
Ingen fremmøtte
23/13 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden
Godkjent
24/13 Aktuelle saker fra BU-kartet:
BU sak 152/13
Oslo Havneplan
Rådet viser til tidligere vedtak. Universell utforming av publikumsarealer må
sikres i henhold til Standard for universell utforming av uteområder og for
bygninger (NS 110005 og NS 111001) og TEK 10.
BU sak 153/13
Fornebubanen, Lysaker – Majorstuen
Rådet ser positivt på planene om Fornebubanen.
Det må sikres at universell utforming blir en integrert del av fellesarealene i
hht TEK 10 og norsk standard.
25/13 Referat fra relevante møter som medlemmene har deltatt på:
1. Skogsletten informerte fra møte i SAFO, som bl.a. foreslår at det samarbeides
om felles saker på tvers av bydelsrådene.
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2. Brynn informerte fra kommunalt nedsatt arbeidsgruppe om
brukermedvirkning i forhold til bygningsutvikling av offentlige bygninger.
3. Brynn informerte fra Brukerutvalg NAV, der det særlig var gitt info om IAavtalen. Brukerrepresentantene er svært godt fornøyde med dialogen med
NAVs ledere.
20/13 Kartlegging av tilgjengelighet til publikumsrettede arealer i bydelen.
Det er tatt initiativ til at Arbeiderpartiets gruppeleder fremmer sak for AU om
at kartlegging igangsettes.
Organisasjonene oppfordres til å stille med bistand fra sine medlemmer.

26/13 Saker fra Sentralt råd for funksjonshemmede:
1. Sentralt råd for funksjonshemmede har uttrykt bekymring over forslag til ny
TT-ordning.
2. Storbykonferansen 2013.
Det ble holdt foredrag av bl.a. Rudolph Brynn om www.reisekjeden.no ,
Inger Marie Lid om bymiljø og universell utforming, Heidrun Kolstad om
bymiljøetatens arbeid med universell utforming, og Britt Kyrkjebø om
Byantikvarens veileder om tilgjengelighet til vernede bygg.
3. Rådet har avgitt høringsuttalelse om forslag til ny ordning for brukerstyrt
personlig assistent (BPA).
Rådets uttalelser samt foredrag ligger på deres hjemmeside.
27/13 Standarder og universell utforming.
Standard Norge vil i løpet av høsten legge frem fire standarder som berører
universell utforming.
Eventuelt.
Leder fikk i oppdrag å skrive årsmelding for 2012.
Neste møte er mandag 10. juni kl 16:00.

Rudolph Brynn
Leder

