
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Administrasjonen 

 
Protokoll 1/14 

 
 
Møte: Råd for funksjonshemmede  
Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30  

Møtetid: Torsdag 23. januar 2014 kl. 17.30     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Thor Hansen (SAFO)  
   
Tilstede: Harald Korsgaard (SAFO), Thor Henriksen 

(FFO), Merete Whist (FFO), Karin Hoel 
(FFO), Steinar Kildal (FFO) 

 

   
Forfall: Anette Trondal Johansen (A),  
   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte: Øivind Jensen (FFO)  
   
Møtesekretær: avdelingssjef Bjørn Haraldsen  
 
Åpen halvtime. Det var ingen personer til stede. 
Innkalling godkjent 
Sakskart godkjent 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 1 /14    Protokoll fra RFF-møte 05.12.2013 
Sak 2 /14    Protokoll fra BU-møte 12.12.13 
Sak 3 /14    Nettplan Stor-Oslo. Innspill til konseptvalg og kvalitetssikring 
Sak 4 /14    Rapportering for bruk av trivselsmidler i 2013 
Sak 5 /14    Fordeling av trivslesmidler for 2014 
Sak 6 /14    Rapport fra uanmeldt tilsyn i Haugenstua dasenter 08.11.13 
Sak 7 /14    Rapport fra uanmeldt tilsyn i Vestlisvingen avlastnings- og barnebolig 08.11.13 
Sak 8 /14    Rapport fra uanmeldt tilsyn i Stigenga dagsenter 08.11.13 
Sak 9 /14    Rapport fra anmeldt tilsyn i Haugenstua dagsenter 13.12.13 
Sak 10 /14  Rapport fra anmeldt tilsyn i Vestlisvingen avlastnings- og barnebolig 13.12.13 
Sak 11 /14  Rapport fra anmeldt tilsyn i Stigenga dagsenter 13.12.13 
Sak 12 /14  Orienteringssaker 
Sak 13 /14  Eventuelt 
 
 

 
 





 
Sak 1 /14    Protokoll fra RFF-møte 05.12.2013 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra RFF-møte 05.12.2013 godkjennes. 
 
 
Sak 2 /14    Protokoll fra BU-møte 12.12.13 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra BU-møte 12.12.2013 tas til orientering. 
 
 
Sak 3 /14    Nettplan Stor-Oslo. Innspill til konseptvalg og kvalitetssikring 
 
Vedtak (enstemmig) 
Råd for funksjonshemmede stiller seg bak Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg sin uttalelse: 
Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg har mottatt plan og bygningsetatens henvendelse hvor 
bydelen blir bedt om innspill til konseptvalgutredning og kvalitetssikring for Nettplan Stor – 
Oslo. 
 
Arbeidsutvalget finner at Statnett har gjort et grundig arbeid med konseptvalgutredningen 
(KVU), men rent faglig må bydelen støtte seg på Det Norske Veritas AS kvalitetssikring av 
KVU.  
 
Bydelsutvalgets arbeidsutvalg velger likevel å komme med innspill fordi saken anses å være 
av stor lokal og regional viktighet: 
 

1. Nettplan for Stor – Oslo og Kommuneplan for Oslo (forventet lagt ut til offentlig 
ettersyn i januar 2014) må samhandle slik at en kan sikre fremtidig byutvikling i Oslo 
samtidig som det etableres tilstrekkelig, miljøvennlig strømforsyning og linjeføringer 
som ikke er til hinder for god arealbruk, jfr bystyresak 73/13. 
 

2. Arbeidsutvalget tiltrer anbefaling av konsept 3 spenningsoppgradering til 420 kV på 
bakgrunn av de vurderinger og beregninger som viser at det er samfunnsøkonomisk 
lønnsomt å investere i nytt nett og at nettstrukturen i anbefalt konsept er robust med 
hensyn til fremtidig effektforbruk og teknologi. 
 

3. Arbeidsutvalget finner at KVU burde ha sett på kabling i tillegg til luftlinjeløsninger, 
da arbeidsutvalget mener dette vil være et vesentlig moment både i et 
byutviklingsperspektiv og et nettutviklingsperspektiv; konseptet da ville gitt tydeligere 
forskjeller i kost-nytte i forbindelse med selve konseptenes beslutningsgrunnlag. 
 

4. Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg viser til bydelens store belastning når det gjelder 
Statnetts eksisterende linjeføringer som berører eksisterende boligområder, men i 
enda større grad en kommende byutvikling på Nedre Rommen (Statnetts to luftspenn 
samt Hafslunds ene linjeføring).  
Arbeidsutvalget har forstått at oppgradering av eksisterende nett mot Fåberg er 
prioritert, jfr Nettutviklingsplan 2013. Arbeidsutvalget ber derfor om at det i videre 
arbeid med Nettplan Stor-Oslo prioriteres tiltak som reduserer bydelens belastning, 
og at oppgradering i henhold til konseptvalg 3 skjer gjennom kabling og etter føre-
var-prinsippet av helsehensyn hvor byutvikling tas inn som avgjørende faktor.  
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5. Det vises til saksfremlegget i sin helhet.   
 
Sak 4 /14    Rapportering for bruk av trivselsmidler i 2013 
 
Vedtak (enstemmig) 
Råd for funksjonshemmede tar rapportering på bruk av trivselsmidler i 2013 til orientering. 
 
 
Sak 5 /14    Fordeling av trivselsmidler for 2014 
 
Vedtak (enstemmig) 
Rådet for funksjonshemmede anbefaler at: 

1. Helse- og sosialkomiteen fordeler midler slik det fremkommer av forslaget. 
2. Helse- og sosialkomiteen forutsetter at det er brukermedvirkning på det enkelte 

tjenestested om hva midlene benyttes til.  
3. Helse- og sosialkomiteen ber om tilbakemelding i første møte i 2015 på bruk av 

midlene.  
 
 
Sak 6 /14    Rapport fra uanmeldt tilsyn i Haugenstua dagsenter 08.11.13 
 
Vedtak (enstemmig) 
Rapport fra tilsynsutvalg II etter uanmeldt besøk i Haugenstua dagsenter, samt 
administrasjonens kommentarer tas til orientering.  
 
 
Sak 7 /14    Rapport fra uanmeldt tilsyn i Vestlisvingen avlastnings- og barnebolig 
08.11.13 
 
Vedtak (enstemmig) 
Rapport fra tilsynsutvalg II etter uanmeldt besøk i Vestlisvingen avlastnings- og barnebolig, 
samt administrasjonens kommentarer tas til orientering.  
 
 
Sak 8 /14    Rapport fra uanmeldt tilsyn i Stigenga dagsenter 08.11.13 
 
Vedtak (enstemmig) 
Rapport fra tilsynsutvalg II etter uanmeldt besøk i Stigenga dagsenter, samt 
administrasjonens kommentarer tas til orientering.  
 
 
Sak 9 /14    Rapport fra anmeldt tilsyn i Haugenstua dagsenter 13.12.13 
 
Vedtak (enstemmig) 
Rapport fra tilsynsutvalg II etter anmeldt besøk i Haugenstua dagsenter, samt 
administrasjonens kommentar om informasjon om anmeldte tilsyn til foresatte, tas til 
orientering.  
 
 
Sak 10 /14  Rapport fra anmeldt tilsyn i Vestlisvingen avlastnings- og barnebolig 
13.12.13 
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Vedtak (enstemmig) 
Rapport fra tilsynsutvalg II etter uanmeldt besøk i Vestlisvingen avlastnings- og barnebolig, 
samt administrasjonens kommentarer til merknadene tas til orientering.  
 
 
Sak 11 /14  Rapport fra anmeldt tilsyn i Stigenga dagsenter 13.12.13 
 
Vedtak (enstemmig) 
Rapport fra tilsynsutvalg II etter anmeldt besøk i Stigenga dagsenter, samt administrasjonens 
kommentarer om informasjon vedrørende varslede tilsyn tas til orientering.  
 
 
Sak 12 /14  Orienteringssaker 
 

• Det blir møte i det sentrale rådet for funksjonshemmede den 10.04.14 
• Rådets leder Thor Hansen har tiltrådt arbeidsgruppa som planlegger temakvelder. 
• Øivind Jensen informerte om Briskeby skole – en skole for hørselshemmede 

 
Vedtak (enstemmig) 
Råd for funksjonshemmede tar informasjonen til orientering. 
 
 
Sak 13 /14  Eventuelt 
 

1. Flytting av rådets møte 10.04.14 
2. Rådets årsmelding. Rådets leder presenterte et utkast til årsmelding på møtet. 

 
Vedtak (enstemmig) 

1. Rådets møte 10.04.14 flyttes til 09.04.14 kl. 17.30 
2. Årsmeldingen for 2013 legges fram som egen sak på neste møte. 

 
 
Dokumenter omdelt i møtet: 

• Fra Plan- og bygningsetaten: Elektronisk utsendelse av planforslag til offentlig 
ettersyn 

• Fra Bymiljøetaten: Kopi av brev til Ole-Fredik Haugen vedr ønske om rekkverk langs 
kommunal gangvei mellom Vestlitorget og i retning mot Martha Tynesvei 

• Fra Sentrale råd for funksjosnhemmede: Tilgjengelighet i nærmiljøet – oppfølging av 
tidligere brev. 

 
Møtet ble hevet kl. 18.30 
 
Bydel Stovner, 23.01.14 
 
 
Thor Hansen        Bjørn Haraldsen 
leder         sekretær 
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