Oslo kommune
Bydel Grünerløkka

PROTOKOLL 04/13
Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede i Bydel Grünerløkka 22. oktober 2013
kl. 17:00 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57.
Åpen halvtime
Det var ingen oppmøtte til åpen halvtime.
Opprop
Til stede: Terje Andre Olsen (Norges Blindeforbund) nestleder, Benthe Braathen (Norges
handikapforbund Oslo), Gøril Fors (brukerrepresentant fra NAV)
Forfall: Roger Walter Holland (Norges handikapforbund Oslo) leder, Raena Aslam
(bydelsutvalgets representant)
I stedet møtte: Harald Steinsrud (bydelsutvalgets representant)
Fra administrasjonen møtte: Møtesekretær, Marita Watne
Godkjenning av innkalling
Innkallingen godkjent uten merknader.
Godkjenning av sakskart
Sakskartet enstemmig godkjent.
Informasjon
Muntlig:
• Gjennomgang av protokoll fra møte i bydelsutvalget 19. september 2013 og innkalling
til møte 31. oktober 2013
Skriftlig:
• Invitasjon til fellesmøte for rådene for funksjonshemmede 24. oktober 2013
Innmeldte spørsmål
Bente Braathen påpekte på møte i rådet for funksjonshemmede 11. juni 2013 at det i bydelens
utlyste stillinger ikke stod nevnt funksjonshemmede som ønskede søkere.
Svar fra administrasjonen:
I alle våre annonser står det: «Bydelen er en bydel der alle har like muligheter og samme
rettigheter uavhengig av tro, kjønn, alder, seksuell orientering, funksjonsnivå og etnisk
opprinnelse.» Det betyr at vi ønsker et mangfold i bydelen, at alle grupper er velkommen til å
søke og uthever ingen spesielt. Alle tjenesteledere vet hva dette betyr, at alle skal oppmuntres
til å søke og ingen utelukkes fra å bli innkalt til intervju hvis de ellers er kvalifisert.

Bydel Grünerløkka
Bydelsadministrasjonen
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Eventuelt

Saker behandlet under møtet:
SAK 07/13 PROTOKOLL FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 11.
JUNI 2013
Vedtak:
Protokollen enstemmig godkjent.

SAK 08/13 TERTIALRAPPORT OG STATISTIKK PER 2. TERTIAL 2013
Saksnr.
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:
Tertialrapport og statistikk per 2. tertial 2013 tas til orientering.
Vedtak:
Tertialrapport og statistikk per 2. tertial 2013 tatt til orientering.

SAK 09/13 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING
2012-2014
Saksnr.
Rådet for funksjonshemmede diskuterte saken på rådets møte 11. juni 2013 og kom frem til at
de ønsker å følge opp følgende punkter i løpet av høsten 2013:
-

Foreta en befaring sammen med byutviklingskomiteen for å kartlegge steder som har
dårlig tilgjengelighet
Kartlegge de mest aktuelle stedene for nedsenkede fortauskanter
Foreta en befaring i bydelens parker for å se på tilgjengelighet
Foreta en befaring i Mathallen Vulkan, for å se på fremkommelighet

Vedtak:
Rådet for funksjonshemmede gjennomfører følgende befaringer i løpet av 2013:
- Foreta en befaring sammen med byutviklingskomiteen for å kartlegge steder som har
dårlig tilgjengelighet
- Foreta en befaring i bydelens parker for å se på tilgjengelighet
- Foreta en befaring i Mathallen Vulkan, for å se på fremkommelighet
Rådet ønsker spesielt å se på tilgjengelighet på restauranter og utesteder i bydel Grünerløkka,
hvor det kan ses på gode og dårlige trappeløsninger. Rådet inviterer også med helse- og
sosialkomiteen til befaring da de behandler søknader om serverings- og skjenkebevillinger.
Rådet kommer med en anbefaling på aktuelle steder for nedsenkede fortauskanter.
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Oslo 24. oktober 2013

Marita Watne
sekretær
rådet for funksjonshemmede
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