
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  Bydelsadministrasjonen 
 

  

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  23 42 50 00 Bankkonto: 6004.06.02081 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo   
Drammensveien E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

  
C:\Users\bfr106965\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\5OK2FGTK\Møtereferat oktober 2013.doc 

 

Møtereferat 
 

 
Tilstede: Rudolph Brynn (A), Elisabeth Holm Oraug H, Unni Brodin FFO/ 

LHL, Berit Schjefstad FFO/ MH,  Oddvar Skogsletten SAFO/ NHF, 
Ellinor Bergrud FFO/NBF, Erika Birke FFO 
 

Forfall: Trond Tvedt SAFO/FNDB, Bjørn Hansen SAFO/NHF 
Møte:  Råd for funksjonshemmede 
Møtested: Pauserommet, Sommerrogaten, 5. etasje 
Møtetid: 21. oktober 2013 kl. 16:00 
Referent.: Rudolph Brynn 
  
 

 
Åpen halvtime. 
Ingen fremmøtte 
 
42/13 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden 

Ellinor Bergrud (NBF/FFO) meldte at hun ikke hadde mottatt innkalling og referat. 
Elisabeth Holm Oraug (H) ønsket at møtene holdes på faste dager hver måned, også når 
leder ikke kan være til stede. Vanlig praksis har etter medlemmenes ønske vært å flytte 
møtetidspunkt slik at leder kunne være til stede. Det ble vedtatt at Rådet følger de faste 
møtetidspunkter, og at det avtales fra gang til gang om møtedato endres eller om leders 
vararepresentant leder møtene.   
 

43 /13 Aktuelle saker fra BU-kartet 
 
BU sak 275/13 Drammensveien 118 – kunngjøring om offentlig ettersyn (jfr. rådssak 

38/13). 
En eventuell barnehage må følge regler for universell utforming. Det samme gjelder for 
eventuelle fellesarealer på angjeldende eiendom.  
Enstemmig tiltrådt. 
 

BU sak 312/13 Henrik Ibsens gate 90 - uttalelse. 
Rådet støtter administrasjonens forslag til vedtak. Det må være minst 2 m fri passasje på 
fortau der det etableres uteservering. Inngangspartiet forutsettes gjort tilgjengelig i 
henhold til plan- og bygningsloven og Teknisk Forskrift av2010, da det dreier seg om en 
vesentlig ombygging på eiendommen. 
Enstemmig tiltrådt. 

 
44/13 Referat fra relevante møter som medlemmene har deltatt på: 
 



2 

Erika Birke (FFO) orienterte fra høsthelg hos Søvnforeningen på Olavsgard hotell. Tema 
var bl.a. narkolepsi som følge av influensavaksinekampanjen, framtidsutsikter for 
samhandlingsreformen og brukerutvalgets rolle.  
 
Unni Brodin (FFO) orienterte om ekstraordinært landsforeningsmøte i LHL, der tema var 
utbygging av sykehus på Gardemoen. Det blir en hjerte- og lungeklinikk som også 
behandler andre diagnoser, og LHL skal leie sykehuset som åpnes i 2017.  
 
Oddvar Skogsletten (NHF) refererte fra helgeseminar i NHF Oslo for ledere og tillitsvalgte 
med tema statsbudsjettet. Det skal være oppfølging 22.-24. november der representanter 
for NHF i bydelene skal møtes på Soria Moria og diskutere Oslobudsjettet.  
 
Rudolph Brynn (A) refererte fra konferanse om språkteknologi i regi av Norsk Språkråd 
der det bl.a. ble diskutert hvordan språkteknologi kan brukes for å integrere flere personer 
med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet.  
 
Tatt til orientering. 

 
45/13  Saker fra det sentrale Rådet for funksjonshemmede 

 Det ble holdt møte den 25. september i Rådet der hovedtema var ny vergemålslov av 1. juli 
2013. Det ble også minnet om at det er fellesmøte mellom det sentrale Rådet og 
bydelsrådene den 24. oktober fra kl 1830-2030 der temaene blir Oslobudsjettet og boliger 
for personer med nedsatt funksjonsevne. Det er plass til tre medlemmer fra hvert bydelsråd.  

 
Tatt til orientering 
 
36/13 Kartlegging av tilgjengelighet i publikumsrettede lokaler i bydelen 

 Rudolph Brynn presenterte en oppdatert skisse til forprosjektet som ble godkjent. Skissen 
omfatter en sjekkliste, som vil bli oppdatert dersom prosjektfinansiering gis. Etter at 
budsjett for prosjektet er tatt inn i prosjektbeskrivelsen oversendes dokumentet til BU som 
avgjør om prosjektet får finansiell støtte. Det er en forutsetning for at kartleggingen 
gjennomføres at det gis finansiell støtte. 

 
46/13 Statsbudsjettet – konsekvenser for Rådets saksområder 

Orientering ved Rudolph Brynn. 
 
47/13  Ny regjering – organisering av departementene 
 Orientering ved Rudolph Brynn.  
 
Eventuelt: 

• Ferdigstillelse av oppgradering av Bogstadveien er igjen utsatt. Rådet ser med bekymring 
på dette fordi arbeidene i meget lang tid har gjort fremkommeligheten svært vanskelig for 
eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. 

• Saga hotell – det er bygget ny restaurant i hotellets kjeller som ikke er tilgjengelig. Rådet 
beklager dette.  
 
Tatt til orientering. 

 
Rudolph Brynn 
Leder 
Neste møte i Rådet er mandag 11. november kl.16:00 


