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Sak 4/14      RFF-protokoll mars 2014  
 
Arkivsak: 201400083 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Kristin Kaus 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Råd for funksjonshemmede 22.04.14 4/14  
 
RFF-PROTOKOLL MARS 2014  
 
 

Protokoll 3/14 
 

 
Møte: Råd for funksjonshemmede  
Møtested: Vinkel, Akersbakken 27  

Møtetid: Tirsdag 18. mars 2014 kl. 15.00     
Sekretariat: 23 47 53 58  
 

 
Møteleder:  Gudrun Jære Hoel  
   
Tilstede: Hanne Oddstad Irma Iversen  
   
Forfall: Lars Poverud 

Atle Ramsfjell-Kind 
Hanne Jernsetervangen 

 

   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte: Atle Aunaas, Kristin Skrede  
   
Møtesekretær: Mads Herfindal Haakonsen 

 
 

 
Åpen halvtime 
Ingen møtt 
 
Godkjenning av innkalling 
Godkjent 
 
Godkjenning av sakskart 
Godkjent 
 



 iii

Informasjon 
Etter ønske fra rådets medlemmer presenteres i dag bydelens tilbud innenfor fysio- og 
ergoterapi. Som representanter fra bydelen stiller Atle Aunaas, fagansvarlig fysioterapeut for 
barn og unge, og Kristin Skrede, ergoterapeut i Seksjon Hverdagsmestring. 
Fysioterapitjenesten for voksne er i tillegg representert ved rådssekretæren.  
Rådet ønsker informasjon om Referatsak - Rapport T-1540: Nasjonalt utviklingsprosjekt for 
universell utforming   
 
Eventuelt 
Rådet vil ved neste møte vurdere igjen om det fremtidige møtetidspunktet for rådet skal 
beholdes (kl. 15.00) eller om man skal gå tilbake til det tidligere tidspunktet (kl.17.00). 
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Sak 1 /14    RFF-protokoll desember 2013 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Godkjent 
 
Behandling: 
Siden rådet ikke var beslutningsdyktige ved forrige møte tas denne saken opp igjen i dag. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Godkjent 
 

Sak 2/14     Gjenopprettelse av Handicap-plasser i Theresesgt. 
 
Behandling: 
Siden rådet ikke var beslutningsdyktige på forrige møte tas saken opp igjen i dag. 
På bakgrunn av henvendelser fra publikum anbefaler Rådet for funksjonshemmede at BU 
vurderer å gjenopprette Handicap-plasser foran ICA/Kiwi i Theresesgate.  
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Råd for funksjonshemmede anbefaler at bydelsutvalget vurderer å gjenopprette Handicap-
plasser foran ICA/Kiwi i Theresesgate. 
 
 

Sak 3/14  RFF protokoll februar 2014  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Godkjent 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Godkjent 

 
Sak 4/14  Universell utforming av inngangspartiet i Akersbakken 

27 
 
Behandling: 
Viser til eget dokument fra Lars Poverud sendt direkte til Bydelsutvalget vedrørende at 
inngangspartiet og resepsjonen i Akersbakken 27 ikke oppfyller kravene gitt i forskrifter om 
universell utforming. 
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Det pekes på at det ikke er installert teleslynge i resepsjonsområdet og at det for synshemmede 
er vanskelig, eller ikke mulig, å benytte seg av døråpner da denne ikke er tydelig nok merket 
verken visuelt eller taktilt.  
Rådet sitt forslag til BU-vedtak; 
 

1. Det installeres teleslynge i resepsjonen i Bydel St. Hanshaugens resepsjon. 
2. Det gjøres mulig for synshemmede å komme inn og ut av resepsjonen uten å være 

avhengig av å trykke på døråpner ved siden av døren, eventuelt lage taktilt skilt på 
døren slik av synshemmede kan finne veien uten å be om hjelp.  

 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
RFF ber om at det;  

1. Det installeres teleslynge i resepsjonen i Bydel St. Hanshaugens resepsjon. 
2. Det gjøres mulig for synshemmede å komme inn og ut av resepsjonen uten å være 

avhengig av å trykke på døråpner ved siden av døren, eventuelt lage taktilt skilt på 
døren slik av synshemmede kan finne veien uten å be om hjelp.  

 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Godkjent 
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Sak 5/14      Årsmelding fra Helse-, sosial- og eld reombudet - 2013  
 
Arkivsak: 201400749 
Arkivkode: 027 
Saksbehandler: Hilde Lund 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Eldrerådet 22.04.14 4/14  
Helse- og sosialkomiteen 22.04.14 2/14  
Råd for funksjonshemmede 22.04.14 5/14  
Bydelsutvalget 29.04.14 36/14  
 
 
ÅRSMELDING FRA HELSE-, SOSIAL- OG ELDREOMBUDET - 20 13  
 
Saksframstilling: 
 

Helse-,sosial- og eldreombudet skal ivareta den enkeltes rettigheter og interesser, men samtidig 
bidra til økt kvalitet på tjenestene. Dette forutsetter en god dialog både med de som mottar og 
de som yter tjenestene, samtidig som de skal ha et kritisk blikk for feil som begås.  
 
Balansegangen er krevende. Ikke minst når det som vil gagne den enkelte, bidrar til et dårligere 
tilbud til andre. Den samme utfordringen møter helse- og sosialtjenesten.  

 

I årsmeldingen for 2013 har Helse-,sosial- og eldreombudet forsøkt både å belyse 
enkelthistorier som påvirker folks liv, men også å se nærmere på strukturelle forhold med 
betydning for brukere av helse- og sosialtjenesten. 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Årsmelding fra Helse-, sosial- og eldreombudet – 2013 tas til orientering. 
 
 
 
Ellen Oldereid 
bydelsdirektør 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Årsmelding fra Helse-, sosial- og eldreombudet – 2013. 
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Sak 6/14      Årsrapport 2013, St. Hanshaugen Frivi lligsentral  
 
Arkivsak: 201301839 
Arkivkode: 125.2 
Saksbehandler: Charlotte Aronsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Ungdomsrådet 22.04.14 7/14  
Eldrerådet 22.04.14 3/14  
Råd for funksjonshemmede 22.04.14 6/14  
Helse- og sosialkomiteen 22.04.14 4/14  
Oppvekst- kultur- og frivillighetskomiteen 23.04.14 5/14  
Bydelsutvalget 29.04.14 35/14  
 
 
ÅRSRAPPORT 2013, ST. HANSHAUGEN FRIVILLIGSENTRAL  
 
Sammendrag: 
St. Hanshaugen Frivilligsentral eies av Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO), og drives i samarbeid 
med Bydel St. Hanshaugen og Sentrum og St. Hanshaugen Sokn (tidligere kalt Gamle Aker 
menighet). St. Hanshaugen frivilligsentrals årsrapport for 2013 legges fram for Bydelsutvalget 
til orientering. 
 
Tidligere vedtak i saken: 
11.12.12 tildelte Bydelsutvalget driftstilskudd til St. Hanshaugen frivilligsentral på kr. 
350 000,- for 2013. 
32/13: Årsrapport 2012. Bydelsutvalgets vedtak: Bydelsutvalget tar sak om Årsrapport 2012  
fra St. Hanshaugen frivilligsentral til orientering. Bydelsutvalget verdsetter arbeidet som St. 
Hanshaugen frivilligsentral utfører, og som synliggjøres gjennom deres årsrapport for 2012. 
 
Saksframstilling: 
St. Hanshaugen Frivilligsentral er en lokalt forankret og sosial møteplass, som er åpen for alle 
som ønsker å delta i frivillig arbeid. Sentralen legger til rette for, mobiliserer og samordner 
frivillig aktivitet. Aktivitetene skal være et tillegg til offentlig virksomhet. Noen trenger hjelp 
og andre ønsker å hjelpe. Frivilligsentralens oppgave er å samordne og koordinere de som 
ønsker å hjelpe og de som ønsker hjelp. De erfarer at deltakere (frivillige og brukere) møtes 
med respekt for hverandre og utvikler en gjensidighet i relasjonen. 
 
Frivilligsentralen har en grunnbemanning på 1,6 stilling. I tillegg har det vært ansatt en 
prosjektmedarbeider i en 50 % stilling knyttet til Skattkammeret, ekstrahjelp til Lys i Mørket-
aksjonen og renholder tre timer pr uke. 
 
Aktivitetene og tilbudene på frivilligsentralen har vært mange og heldekkende i 2013. De 
ansatte og frivillige gjør en formidabel innsats i deres arbeid. Aktiviteter og tilbud som kan 
nevnes: 

• Besøks- og ledsagertjeneste - tilbud om besøk, ledsagertjeneste (følge til lege, sykehus 
etc.), praktisk hjelp og sosiale tilbud 

• Sosiale sammenkomster som er åpent for alle – torsdagslunsj, hyggekveld, 
søndagsmiddag, norskkurs og yoga 
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• Værestedet i Trefoldighetskirken – tilbudet til mennesker med ruserfaring, og/eller 
psykiske lidelser 

• Rettshjelpsentralen – gratis juridisk rådgivning av frivillige jurister 
• Lys i mørket-aksjonen – arrangementer i desember 
• Leksehjelp på Ila skole – frivillige ga leksehjelp til elever frem til sommeren  
• Skattkammeret – gratis utlånssentral av sportsutstyr  
• Ulike aktiviteter for barn og unge – i samarbeid med bydelens utekontakter 

 
I 2013 mottok Frivilligsentralen rundt 450 henvendelser fra interesserte frivillige på e-post og 
på telefon. Dette er en liten oppgang sammenlignet med tallene fra 2012. Av de 450 som tok 
kontakt i løpet av året har Frivilligsentralen tatt imot og intervjuet 315 nye frivillige. 
 
I 2013 ble det brukt 11 170 timer til frivillig arbeid, dette tilsvarer 6,5 årsverk. 
 
Frivilligsentralen har utarbeidet noen nøkkeltall for 2013: 

• 450 henvendelser fra nye frivillige 
• 258 frivillig er engasjert i frivillig arbeid i bydelen 
• 1600 mottok hjelp fra oss 
• Frivillig innsats i bydelen utgjør 6,5 årsverk  
• 550 barn og unge deltok på aktiviteter med Skattkammeret 
• 700 barn og unge lånte utstyr i Skattkammeret 
• Flere unge, en tidligere, engasjerer seg i frivillig arbeid lokalt i bydelen 

 
Bydelen er imponert over det arbeidet som St. Hanshaugen Frivilligsentral nedlegger. Det er 
inspirerende at sentralen er så godt driftet og at det finnes så mange ildsjeler i nærmiljøet som 
ønsker å bidra. 
 
I juni 2013 mottok Skattkammeret Kultur- og Miljøprisen i bydelen. Dette for sitt arbeid med 
barn og unge, og for at det er et miljøvennlig prosjekt med fokus på gjenbruk. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar sak om Årsrapport 2013 for St. Hanshaugen Frivilligsentral til orientering og 
vil samtidig rose de ansatte og frivillige for den flotte innstasen de gjør. 
 
 
 
 
Ellen Oldereid 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg: Årsrapport 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 


