
 

Protokoll  02/14 

 

 

Møte: Rådet for funksjonshemmede  

Møtested: Hovseterhjemmet  

Møtetid: 03.04.2014  

   

 

 

   

Tilstede: Reidar Sundby, Elisabeth Wilhelmsen, 

Kjell Tøn, Lars Asbjørn Hanssen  

 

Forfall: Unni Fauskrud  

Som vara møtte:   

Møtesekretær: Anne L. Lexow  

  

Godkjenning av innkallingen 

Innkallingen ble godkjent uten merknader 

 

Sak 14/14 Protokollen fra møte 13.02.2014 ble godkjent 

 

Sak 15/14 Aktuelle saker fra BU-innkallingen     
 Ingen aktuelle saker for Rådet til BU-møte 10. april. 

 

Sak 16/14 En tålmodighetsprøve – TT med spesialbil 

 Det blir stadig meldt klager på Samres som organiserer TT-turer for 

funksjonshemmede. Taxiene kommer blant annet ofte alt for sent og henter feil 

personer. 

 

Sak 17/14       Diettkort for matallergikere 

 Astma- og allergiforbundet har utarbeidet et diettkort der kunden selv kan 

krysse av for aktuelle allergier ved bestilling av mat på restaurant eller annet 

serveringssted.  

   

Sak 18/14   Tilskudd til tilpasning av bolig 

Kommuner kan etter søknad formidle Husbank-midler som støtte til 

tilpasninger av boliger for personer som har behov for tilrettelagt bolig.  

Ordningen er behovsprøvd.                                 

      

Sak 19/14 Ikt e-vegg skal gjøre hverdagen enklere for eldre og funksjonshemmede 
 Det såkalte eWall-prosjektet i EU skal utvikle en elektronisk vegg som kan 

hjelpe funksjonshemmede og eldre med å kommunisere med ulike sektorer i 

helsevesenet. 

 

Sak 20/14 Opphør av driftskonto  

Norges Handicapforbund reagerer på at ordningen med driftskonto for brukere 

av BPA (Brukerstyrt Personlig Assistent) faller bort. Saken tas opp igjen på 

neste møte i Rådet. 



 

Sak 21/14 Hjelpemiddelformidling  

  Basert på en spørreundersøkelse fra Helseetaten til fysio- og 

ergoterapitjenestene i bydelene, er konklusjonen at det verken er enklere eller 

går raskere å få formidlet hjelpemidler nå enn før omleggingen av 

hjelpemiddelformidlingen i Oslo i 2012. 

   

Sak 22/14 Jobbklar-prosjektet 

  Prosjektet gjennomføres med støtte fra NAV Hjelpemidler og Tilrettelegging. 

Hovedmålet i prosjektet er å definere, utvikle og teste ut en totalpakke for IKT-

opplæring som gjør synshemmede jobbklare. 

 

Sak 23/14 EU-parlamentet vedtok nettlov 

  EU-parlamentet har vedtatt at offentlige tjenester på nett må være tilgjengelig 

for alle. 

 

Sak 24/14 Eventuelt 

- Det sentrale Rådet i Oslo holder kveldsmøte 10. april 

- Skiltregler: Byene Hamar, Gjøvik og Lillehammer har vedtatt felles  

              regler for skiltfotreklame 

 

 

 

 

 

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

 


