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Tilstede:

Rudolph Brynn (A), Elisabeth Holm Oraug (H), Berit Schjefstad
FFO/ MH, Ellinor Bergrud FFO/NBF, Erika Birke FFO, Trond
Tvedt SAFO/FNDB, HLHL, Oddvar Skogsletten SAFO/NHF

Forfall:
Møte:
Møtested:
Møtetid:
Referent.:

Bjørn Hansen SAFO/NHF og Unni Brodin FFO.
Råd for funksjonshemmede
Sommerrogaten, 5. etasje
20. januar 2014 kl. 16:00
A-M Moe-Christensen

Åpen halvtime.
Ingen fremmøtte
01/14

Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden
Godkjent med følgende kommentar:
Endringer i TT-satser vedlegges protokollen.

02/14
Henrik Ibsens gate 90 – anmodnings om uttalelse
BU sak 346/13
Rådet støtter administrasjonens forslag til vedtak, men foreslår at ordet
tilgjengelighet erstattes med universell utforming, siden det dreier seg om vesentlig
ombygging.
Enstemmig tiltrådt.
03/14
Munkedamsveien 37 – bestilling av oppstartsmøte videresendt bydelen
BU sak 10/14
Tatt til orientering
04/14
Byutvikling ved Majorstuen stasjon. Behov, mål og krav.
BU sak 12/14
Rådet viser til tidligere uttalelser vedrørende universell utforming av fellesarealene.
Rådet støtter administrasjonens forslag om at «BU vil minne om at det er viktig å ta
høyde for at det legges til rette også for boliger til mennesker med særskilte behov»,
men vil føye til:
«Det forutsettes at nye boliger følger krav i plan- og bygningsloven og TEK 10, om
universell utforming.
Enstemmig tiltrådt.

Bydel Frogner
Besøksadresse:
Sommerrogata 1, inngang
Drammensveien

Postadresse:
Telefon: 23 42 50 00
Postboks 2400 Solli
Telefaks: 23 42 49 01
0201 Oslo
E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Bankkonto: 6004.06.02081
Org. nr. 874 778 702
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5/14
Nordahl Rolfsens plass. Kunngjøring om offentlig ettersyn
BU sak 13/14
Rådet viser til tidligere uttalelser. Valgt løsning må følge gjeldende krav om
universell utforming.
Det anmerkes for øvrig at driftsstyret ved Hartvig Nissen skole har uttalt seg
positivt til tiltaket.
Enstemmig tiltrådt.
6/14
E 18 Filipstad. Lokk over dagens Hjortneskryss og Operatunnelen.
BU sak 14/14
Rådet ønsker å følge prosessen. Universell utforming avuteareal/ publikumsareal
må sikres ved ny løsning.
Enstemmig tiltrådt.
7/14

Referat fra relevante møter som medlemmene har deltatt på:
Oddvar Skogsletten refererte fra møte i driftsstyret på Hartvig Nissen skole.
Rudolph Brynn refererte fra møte i brukerutvalg NAV. Han er valgt til leder for
utvalget inneværende år.
Rudolph Brynn refererte fra møte i tilsynsutvalg for hjemmetjenester 16. desember.

8/14

Saker fra det sentrale Rådet for funksjonshemmede – utgår.

Eventuelt:
1. Krysset Underhaugsveien/ Bogstadveien er fortsatt ikke utbedret. Det er ikke
etablert merking eller skjerming av høye trinn. Nylig har en sterkt svaksynt
person falt og skadet seg, nettopp på stedet rådet tidligere har påpekt.
Bydelen bes på ny å rette henvendelse til ansvarlig myndighet/ eier.
2. Homans restaurant i hjørnet Underhaugsveien/ Bogstadveien er ikke universelt
utformet. Rådet er i tillegg bekymret for at avsatsen utenfor ikke er merket.
Bydelen bes om å rette en henvendelse til restauratøren.
3. Rådets sak om kartlegging av tilgjengelighet vil først kunne behandles i BU i
februarmøtet.
4. Det ble omdelt en orientering om brøyting og strøing fra Bymiljøetaten.
Rudolph Brynn
leder

MØTEPLAN FOR RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE VÅREN 2014
Januar
Mandag
20. kl 16:00

Februar
Mandag
10. kl 16:00

Mars
Mandag
17. kl 16:00

April
Mandag
7. kl 16:00

Mai
Mandag
19. kl 16:00

Juni
Onsdag 11.*
kl 16:00
* grunnet
pinseferie

