
 

Protokoll 01/14 

 

 

Møte: Rådet for funksjonshemmede  

Møtested: Hovseterhjemmet  

Møtetid: 13.02.2014  

   

 

 

   

Tilstede: Reidar Sundby, Elisabeth Wilhelmsen 

Unni Fauskrud, Kjell Tøn, Lars Asbjørn 

Hanssen  

 

Forfall:   

Som vara møtte:   

Møtesekretær: Anne L. Lexow  

  

Godkjenning av innkallingen 

Innkallingen ble godkjent uten merknader 

 

Sak 01/14 Protokollen fra møte 05.12.2013 ble godkjent 

 

Sak 02/14 Nytt treningstilbud på Idrettshøgskolen     
 Friskis & Svettis har treningstilbud til personer med fysiske 

funksjonsnedsettelser på Idrettshøgskolen. 

 

Sak 03/14 Aktuelle saker fra BU-innkallingen 

 BUs representant orienterte om bydelens økonomiske situasjon. 

 

Sak 04/14       Formidling av tekniske hjelpemidler 

 Ansvaret for hjelpemiddeltekniske tjenester i Oslo kommune ble i 2009   

overført fra bydelene til en byomfattende hjelpemiddelteknisk pool som 

administreres av bydel Bjerke. En del brukere av tekniske hjelpemidler mener 

at den gamle desentraliserte modellen fungerte bedre.  

   

Sak 05/14   Psykiske funksjonsnedsettelser og universell utforming 

                       I Sverige er det nå oppmerksomhet rundt psykiske lidelser og tilgjengelighet. 

Det vises til at mange med psykiske lidelser ikke henger med i 

datateknologien.                                      

      

Sak 06/14 Diskriminering av funksjonshemmede 
 Det gjøres mye bra mht universell utforming for funksjonshemmede, men 

brukere minner om at fordommer er et stort problem. 

 

Sak 07/14 Bedre tilgang til viktige samfunnstjenester  
  Standard Norge la nylig frem forslag til fire nye standarder for universell 

utforming. Disse vil få positive konsekvenser for både arbeid, utdanning og 

sosialt liv. 



 

Sak 08/14 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er revidert  

  Følgende paragrafer er verdt å se nærmere på: 

  § 8: Trakassering 

  § 13: Manglende universell utforming av offentlig og private virksomheter 

  § 14: IKT    

 

Sak 09/14 TT-transport 

  Firmaet Samres har fått fornyet avtalen med Oslo kommune i nye fire år som 

kjørekontor for organisering av transport for funksjonshemmede. 

Brukerorganisasjonene er misfornøyd. 

  Brukere som har behov for TT-kjøring til arbeid er tilsendt spørreskjema om 

faktisk behov. Enkelte med kroniske og varige funksjonsnedsettelser har 

reagert negativt på skjemaet.  

  Personer som er blinde og svaksynte bør få tilsendt skjemaet elektronisk, ikke i 

papirversjon. 

 

Sak 10/14 Trainee-jobber skal åpne dører 

  Oslo kommune vil tilrettelegge for at flere funksjonshemmede kommer seg ut i 

arbeidslivet. Målet er at 10 traineer er med i et to-årig prosjekt. 

 

Sak 11/14 Program for Oslo kommunes sentrale Råd 

 

Sak 12/14 Tilgjengelighet i lokalmiljøet  

  Oslo kommunes sentrale Råd for funksjonshemmede har sendt informasjon til 

de lokale rådene i bydelene om hvilke entreprenører som har ansvar for 

snømåking og strøing i vinter. 

 

Sak 13/14 Eventuelt 

  -  Oslo kommune gir tilskudd til rimelige hjelpemidler som er spesielt utformet      

                for personer med funksjonsnedsettelser med inntil kroner 2000. 

-    Deltasenteret forvalter blant annet en tilskuddsordning for universell 

utforming av IKT. Offentlige og private institusjoner kan søke. 

Søknadsfristen er 28. februar. 

-    På grunn av møtekollisjon med det sentrale  Rådet, flyttes møte i juni til 

11.06. 

 

 

 

 

 

 

                       Reidar Sundby (sign)   Anne L. Lexow (sign) 
                         leder     sekretær  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

   

 


