
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Administrasjonen 

 
Protokoll 4/14 

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

Møtetid: Onsdag 09. april 2014 kl. 17.30     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Thor Hansen (SAFO)  
   
Tilstede: Anette Trondal Johansen (A), Harald 

Korsgaard (SAFO), Thor Henriksen (FFO), 
Merete Whist (FFO), Karin Hoel (FFO), 
Steinar Kildal (FFO) 

 

   
Forfall:   
   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Bjørn Haraldsen  
 
Åpen halvtime 
Innkalling godkjent 
Sakskart godkjent 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 27 /14  Protokoll RFF 20.03.2014 
Sak 28 /14  Behov for tjenester og boliger til personer med funksjonshemminger i Bydel 
Stovner i perioden 2014-2018 
Sak 29 /14  Orienteringssaker 
Sak 30 /14  Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





 
Sak 27 /14  Protokoll RFF 20.03.2014 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra møte i RFF 20.03.2014 godkjennes 
 
 
Sak 28 /14  Behov for tjenester og boliger til personer med funksjonshemminger i Bydel 
Stovner i perioden 2014-2018 
 
Vedtak (enstemmig) 
 
Råd for funksjonshemmede ber bydelsutvalget fatte følgende vedtak: 

1. Den fremlagte saken legges til grunn for det videre arbeidet med 
planlegging og utvikling av tjenestetilbudet til personer med funksjonshemminger i 
Bydel Stovner. 

2. Administrasjonen bes videreføre dialogmøter med brukere og foresatte for å kartlegge 
fremtidige behov for bolig og tjenester i fremtiden.  

3. Administrasjonen bes videreføre arbeidet med de konkrete planer for 
etablering av nye botiltak og eventuell ombygging av eksisterende boliger, også med 
tanke på avlastningsplasser for personer med multifunksjonshemming.  

 
 
Sak 29 /14  Orienteringssaker 
 
Rådets sekretær orienterte om at Råd for funksjonshemmede vil få ny sekretær fra høsten. Det 
vil være enhetsleder i Enhet for psykisk helse Tone Andersen 
 
Vedtak (enstemmig) 
Råd for funksjonshemmede tar informasjonen til orientering 
 
 
Sak 30 /14  Eventuelt 
 
Tidspunkt for fellesmøtet for rådene i Groruddalen må endres på grunn av at lokalene ikke var 
ledige. Nye datoer ble foreslått og sekretæren jobber videre med disse. Foreløpig invitasjon 
sendes ut når datoene er  på plass.  
 
x 

 
Møtet ble avsluttet kl. 18.20 
 
Råd for funksjonshemmede,  09.04.2014 
 
 
 
 
Thor Hansen        Bjørn Haraldsen 
Leder         avdelingssjef 
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