Bydelsutvalget Gamle Oslo
Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo
Besøksadresse: Platous gate 16
Telefon. 02180
Internett: www.bgo.oslo.kommune.no

PROTOKOLL FRA RÅDET FUNKSJONSHEMMEDE
05.02.2014 KL. 16.30 – 17.30
Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16
Møterom: Nummer 13. 2 etasje
Åpen halvtime:
Tilstede:

Berit Anthonessen FFO, leder
Liv Tåve Wien, FFO
Merete Jenssen, SAFO

Forfall:

Ørjan Grut (SAFO), Mikal Kvamsdal (V)

Fra administrasjonen:

Gyri Warme Tandberg

Ved møtets start var 3 medlemmer til stede og Rådet for funksjonshemmede var dermed
fulltallig og vedtaksfør.

Møteinnkalling: Ingen kommentarer

Saksliste: Ingen kommentarer
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RFF-sak
01/2014

Tøyensatsingen
Bydelsdirektørens innstiller bydelsutvalget til å fatte følgende vedtak:
1)
Bydelsutvalget nedsetter følgende representasjon i lokal styringsgruppe:
BU-leder, nestleder i BU, leder og nestleder av OKN, bydelsdirektøren og
avdelingsdirektør for avdeling THSN. Prosjektleder/-koordinator vil fungere som
sekretær, BU-leder vil lede gruppen.
Bydelsutvalget nedsetter følgende representasjon i referansegruppa:
Representant fra Tøyeninitiativet, representant fra Tøyenkampanjen, representant fra
Tøyen Vel, representant fra Tøyen skole, representant fra biblioteket, representant fra
gårdeiere Tøyensenter, representant fra Tøyen Mødregruppe, representant fra politiet,
ungdomsrepresentant, eldrerepresentant, representant fra moské i Åkebergveien,
representant fra Vahl skole. Representasjonen er fleksibel, og kan endres ved behov.
Prosjektkoordinator vil fungere som sekretær, prosjektleder vil lede gruppen.
2)
Overordnet målsetning for Områdeløft Tøyen settes i et målverksted nedsatt av
bydelsutvalget. Lokal styringsgruppe og referansegruppe bør på forhånd ha uttalt seg.
Målsetningen kan justeres senere i forbindelse med at strategiplanen og
kunnskapsgrunnlaget foreligger.
3)
Bydelsutvalget ber om at spørsmålet om en avgrensning av Tøyen diskuteres i
samordningsutvalget, koordineringsgruppen, lokal styringsgruppe og referansegruppe
før bydelsutvalget tar en endelig avgjørelse på hvor Områdeløft Tøyens grenser skal gå.
4)
Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren gjøre en anskaffelse av en sosiokulturell
stedsanalyse, så snart man har landet på en avgrensning av Områdeløft Tøyen. Det tas
også sikte på å få gjennomført en kvantitativ undersøkelse i befolkningen i 2014. Det
avsettes inntil 900.000 til Prosjekt Kunnskapsgrunnlag for Områdeløft Tøyen.
5)

Bydelsutvalget avsetter kr. 600.000 til prosjektlederstillingen.

6)
Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt til å gå i kontraktsforhandlinger
med Enata eiendom med sikte på å inngå leiekontrakt for Kolstadgata 1.
7)
Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren velge ut en kvalifisert prosjektleder for
prosjekt K1 i linjeorganisasjonen. Prosjektleder for K1 nedsetter en intern arbeidsgruppe
som utarbeider forslag til modell for K1. Prosjektkoordinator for Områdeløft Tøyen er
sekretær for arbeidsgruppen. Forslaget til modell diskuteres i lokal styringsgruppe og
referansegruppa, og legges deretter frem for bydelsutvalget. Bydelsutvalget fatter
endelig beslutning om modell, kostnadsberegninger knyttet til husleie og ombygninger,
samt innhold for K1.
8)
Prosjektkontoret etablerer seg på biblioteket en dag i uka (torsdag ettermiddag) i
en prøveperiode fra mars til juni 2014, og sørger på den måten for at befolkningen får et
langåpent bibliotek på torsdag, samtidig som prosjektkontoret kan møte befolkningen
der de er. Arenaen skal i første omgang være en medvirkningsarena hvor
oppstartmarkeringen skal planlegges. Etter oppstartmarkeringen er avholdt skal
biblioteket brukes til medvirkning i forhold til andre aktuelle prosjekter i områdeløftet.
Det avsettes 60.000 til prosjekt Biblioteket som møteplass og medvirkningsarena.
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Rådet for funksjonshemmedes behandling:
Diskusjon rundt punkt 1.1-4 Referansegruppe. RFF synes at representant fra
rådet bør være med i referansegruppen.
Rådet for funkjsonshemmedes votering:
Enstemmig
Rådet for funkjsonshemmedes vedtak:
Rådet for funksjonshemmede støtter bydelsdirektørens forslag til vedtak, med
følgende kommentar til punkt1: RFF ønsker å trekkes inn i referansegruppen ved
behov.
RFF- sak
02/2014

Rapport fra tilsynsbesøk ved Østerdalsgata 02.12.2013
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:
Bydelsutvalget tar rapport fra tilsynsbesøk ved Østerdalsgata dagsenter 02.12.2013 til
orientering.
Rådet for funkjsonshemmedes votering:
Enstemmig
Rådet for funkjsonshemmedes vedtak:
Rådet for funksjonshemmede støtter bydelsdirektørens forslag til vedtak

RFF- sak
03/2014

Rapport fra tilsynsbesøk ved Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter 15.10.2013
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:
Bydelsutvalget tar rapport fra tilsynsbesøk ved Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter
15.10.2013 til orientering.
Rådet for funkjsonshemmedes votering:
Enstemmig
Rådet for funkjsonshemmedes vedtak:
Rådet for funksjonshemmede støtter bydelsdirektørens forslag til vedtak

Eventuelt:
1. Mitt Tøyen- parkering for funksjonshemmede
RFF har vært på befaring ved Kiwibutikken ved Tøyensenteret/Kolstadgata. I
e-post fra beboer i bydelen beskrives manglende framkommelighet til
butikken grunnet en «nylaget» parkeringsplass rett utenfor inngangsdøren.
Det legges ved foto for å illustrere at man faktisk må via Kolstadgata for å
komme inn i butikken med rullestol. RFF ber bydelsutvalget rette en
henstilling til Q-park for fjerning av nevnte parkeringsplass og at det settes
opp en rampe. Dette for å lette tilgjengeligheten for rullestol/rullatorbrukere
og så godt det lar seg gjøre, nærme seg kravet til universell utforming.
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2. Postgjennomgang
Fra plan og bygningsetaten: Kunngjøring om ettersyn- detaljregulering
Konowsgate 67B.
Fra det sentrale rådet for funksjonshemmede: Oppfordring om rapportering
av uframkommelighet på grunn av snø og is. Invitasjon til møte i mars.

Protokollen ble opplest og godkjent i møtet.

Berit Anthonessen
leder

Gyri Warme Tandberg
referent
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