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INVITASJON TIL FELLESMØTE FOR RÅDENE FOR FUNKSJONSHEMMEDE 
 
 
Det sentrale rådet for funksjonshemmede i Oslo kommune inviterer representanter fra bydelens 
råd for funksjonshemmede til fellesmøte i Oslo kongressenter (Folkets hus) torsdag 24. oktober 
kl. 18.30 til 20.30.   
 
Kveldens innhold er ikke helt klart foreløpig.  Det vil mest sannsynlig bli en orientering om 
byrådets forslag til budsjett for 2014 og deretter temaet boliger og egne hjem for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne.  Det vil bli presentert sentrale dokumenter og føringer på 
boligfeltet.  Så snart dagsordenen er klar vil den bli lagt ut på rådets hjemmeside og sendt til 
bydelsrådene per brev. 
 
Det er ikke nødvendig med påmelding og det er plass til tre fra hvert bydelsråd.  I tillegg er det 
sentrale rådets medlemmer og varamedlemmer invitert.  Sentrale politikere vil også bli invitert.   
 
Det blir enkel servering på møtet. 
 
Oslo kongressenter er godt tilgjengelig for bevegelseshemmede og det bestilte møtelokalet, 
Forum, er i følge kongressenteret spesielt laget med tanke på universell utforming.  Det er 
terskelfri adgang fra gateplan, og det er installert teleslynge i lokalet, - begge deler skulle da 
også bare mangle!   
 
Dersom det er behov for døvetolk bes dette avklart med undertegnede så raskt som mulig.  
Døvetolk vil kun bli bestilt dersom det er behov for det. 
 
Rådet for funksjonshemmede i Oslo kommune er på facebook, og her legges jevnlig aktuell 
informasjon ut.  Rådets hjemmesider oppdateres stadig med møtereferater, kopi av innkallinger, 
kopier av uttalelser, brev og andre aktuelle saker.  Bydelsrådene oppfordres til å følge med på 
hjemmesiden.  Hjemmesiden finnes på www.oslo.kommune.no, under menypunktet ”helse- og 
velferd”.  
 
Undertegnede som er rådssekretær er å treffes på telefon 23 46 14 69  eller 952 66 645.   
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E-postadressen er benteingrid.arnesen@byr.oslo.kommune.no.  Det er Byrådsavdeling for eldre 
og sosiale tjenester som har sekretariatsansvaret for rådet og postadressen er: Rådet for 
funksjonshemmede, Rådhuset, 0037 Oslo.   
 
Er det noen spørsmål eller synspunkter på rådets arbeid er det bare å kontakte undertegnede.  
Jeg ønsker bydelsrådene vel møtt til et forhåpentligvis både nyttig og hyggelig møte 24. 
oktober.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Bente Arnesen 
rådssekretær 

 

  
  
Godkjent og ekspedert elektronisk 
 
 
 


