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Møtereferat 
 

 
Tilstede: Rudolph Brynn (A), Elisabeth Holm Oraug (H), Unni Brodin FFO, Bjørn 

Hansen (NHF), Erika Birke (FFO) 
Forfall: Trond Tvedt (FND), Ellinor Bergrud (NBF), Berit Schjefstad (FFO)  
Møtegruppe: Råd for funksjonshemmede 
Møtested: Sommerogaten 1 
Møtetid: Mandag 7. april 2014 kl. 16:00 
Referent.: Rudolph Brynn 
 
Neste møte: 

 
Mandag 19. mai 2014 

 

 
22/14   Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden 

Referatsak til sak 1 under Eventuelt: Det ble informert om at det blir 
innkjøring fra Bogstadveien til Underhaugsveien i forbindelse med 
garasjeanlegg der.  

   Referat godkjent 
 
23/14   Referat fra relevante møter som medlemmene har deltatt på. 

Rudolph Brynn orienterte om møte i nyopprettet referansegruppe under Difi 
for universell utforming av IKT i utdanningssektoren. 

 
24/14   Saker fra det sentrale Rådet for funksjonshemmede  

Bjørn Hansen orienterte om følgende saker:  
• Høringssak om oppfølging av offentlige bad i Oslo 
• Personlig assistanseordningen skal endres, dette er en nyordning i 

forhold til den vedtatte BPA ordningen 
• Kartlegging av T-bane stasjoner 
• Boligmelding 

 
25/14 
BU-sak 110/14  Hegdehaugsveien 25, gnr 214, bnr 89 Byggesak til uttalelse 

Rådet forutsetter at det ved eventuell nybygging ivaretas universell 
utforming av nye boliger og av publikumsareal i 1. etasje.  
 

26/14 
BU-sak 111/14 Bogstadveien 36, gnr 215, bnr 18 Rammesøknad om bruksendring 

Forespørsel om uttalelse 
Rådet støtter administrasjonens forslag til vedtak. Forslag som innebærer at 
disk og toalett er på ulike nivåer er ikke akseptabelt etter plan- og 
bygningsloven og Teknisk forskrift til denne. Rådet krever en annen 
løsning, for eksempel indre rampe.  
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27/14  
BU sak 112/14 Frognerveien 2, gnr 211, bnr 89 Rammesøknad om bruksendring 

Forespørsel om uttalelse  
Rådet er glad for tiltakshavers vilje til å finne en løsning på 
tilgjengelighetsproblematikken. Rådet registrerer at både Byantikvaren og 
Bymiljøetaten godkjenner plan om løfteplattform, men støtter 
administrasjonens forslag om at atkomst heller løses inne i lokalet.  

 
28/14 
BU sak 113/14 Bedre belysning i bydel Frogner 

Rådet støtter tiltak for bedre belysning. Dagens mangelfulle belysning i 
bydelen utgjør også et tilgjengelighetsproblem for mange eldre og personer 
med nedsatt funksjonsevne, for eksempel fordi skader på fortau og lignende 
ikke synes.   

 
29/14 
BU sak 102/14 NAV Frogner – sikkerhet m.v.  

Rådet ber om en vurdering av sikkerhetsvurdering for NAV ansatte i forhold 
til behov for tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne til 
møterom, fellesarealer osv.  

 
30/14 
BU sak 118/14 Boligsosial handlingsplan 2014-2018 for bydel Frogner 

Rådet reagerer på at problematikk rundt behov for flere tilgjengelige boliger 
i bydelen ikke er nevnt i handlingsplanen. Selv om ungdom med 
bevegelseshemning er nevnt, tar man ikke opp behovet for en aktiv politikk 
for at flere nye og eksisterende boliger gis en standard i henhold til krav i 
plan- og bygningsloven og Teknisk forskrift i bydelen. Rådet ønsker at dette 
blir en integrert del av bydelens handlingsplan.  

 
31/14   Felles møte for bydelsrådene 10. april - påminnelse 

Det ble minnet om at det arrangeres felles møte mellom det sentrale Rådet 
for funksjonshemmede og bydelsrådene i Folkets Hus, med innlegg om 
boligpolitikk i Oslo, bl.a. orientering om Teknisk forskrift og 
bestemmelsene om universell utforming ved Rudolph Brynn.  
Til orientering. 

 
Eventuelt 

1. Elisabeth Holm Oraug orienterte om artikkel i Finansavisen der 
representanter for bolignæringen argumenterte for at kravene om 
universell utforming bør begrenses til en andel av nye boliger, da 
kostnadene som følge av kravene hindrer næringen i å bygge et 
tilstrekkelig antall boliger. 

2. Rudolph Brynn orienterte om artikler i Dagbladet og Aftenposten om 
nye bestemmelser om universell utforming av IKT som til dels har 
ført til leserkommentarer som mange synshemmede opplever som en 
belastning (Dagbladet) og til dels har inneholdt misvisende 
opplysninger om forskriften (Aftenposten).  

 
Rudolph Brynn 
Leder 
 


