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Protokoll 3/14 
 

 
Møte: Råd for funksjonshemmede  
Møtested: Vinkel, Akersbakken 27  

Møtetid: Tirsdag 22. april 2014 kl. 15.00     
Sekretariat: 23 47 53 58  
 
 
Møteleder:  Lars Poverud 
  
Tilstede:  Hanne Oddstad  

Gudrun Jære Hoel  
Hanne Jernsetervangen  
Irma Iversen 

  
Forfall:  Atle Ramsfjell-Kind 
  
Som vara møtte:  
  
I tillegg møtte:  
  
Møtesekretær:  Mads Herfindal Haakonsen 
 
Åpen halvtime 
Ingen møtt 
 
Godkjenning av innkalling 
Godkjent 
 
Godkjenning av sakskart 
Godkjent 
 
Informasjon 
Lars Poverud informerer de øvrige medlemmene om en modulbasert undervisning om 
brukermedvirkning som han tar del i gjennom å sitte i brukerutvalget ved Lovisenberg 
sykehus. Det er b.l.a mye fokus på universell utforming. Rådets øvrige medlemmer 
oppfordres til å være observante på dette der de ferdes og gi tilbakemeldinger der man ser at 
det er mangelfullt utformet. Enten tilbakemelding direkte til gjeldende institusjon/virksomhet 
hvis hensiktsmessig, eller ved å ta det opp i rådets møter. 
  
 
 



 

 ii

Eventuelt 
Det etterspørres om det foreligger økonomiske midler for Råd for funksjonshemmede som 
kan bruker til trivselstiltak i forbindelse med møtevirksomhet. Eksempelvis til finansiering av 
enkel servering?  
Rådssekretær undersøker dette.  
 
For å sikre at alle rådets medlemmer får mulighet til å delta på de månedlige møtene beslutter 
rådet at man, i første omgang i en prøveperiode frem til sommeren, flytter møtetidspunktene 
til kl. 17.00 tirsdager.  
 
På initiativ fra Råd for funksjonshemmede bes det om at de forskjellige rådene kan inviteres 
med på jule- og sommeravslutning i bydelsutvalget for å styrke samarbeidet. 
   
Saker behandlet under møte 
Sak 4 /14    RFF-protokoll mars 2014 ........................................................................................ 1 
Sak 5 /14    Årsmelding fra Helse-, sosial- og eldreombudet - 2013 ......................................... 1 
Sak 6 /14    Årsrapport 2013, St. Hanshaugen Frivilligsentral ................................................... 2 
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Sak 4 /14    RFF-protokoll mars 2014 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Godkjent 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Godkjent 
 

Sak 5 /14    Årsmelding fra Helse-, sosial- og eldr eombudet - 2013 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Årsmelding fra Helse-, sosial- og eldreombudet – 2013 tas til orientering. 
 
Behandling: 
Årsmeldingen tyder på en god dialog mellom Helse-, sosial- og eldreombudet og bydelen 
generelt. Dette ønsker rådet å rose begge parter for.  
Rådet ønsker å rose Ombudet generelt for en grundig og lettlest rapport. Fint med ”caser” i 
teksten. 
 
Tilleggsuttalelse:  
 
Tilleggsuttalelse fra Rådet for funksjonshemmede i Bydel St Hanshaugen 
Ad sak 5/14 Årsmelding fra Helse- sosial og eldreombudet 
 
Råd for funksjonshemmede merker seg at Bydel St. Hanshaugen kommer godt ut når man ser 
på antallet klager.  Dette kan være fordi tjenestene i bydelen er gode, og at brukerne derfor 
ikke klager, men det kan også komme av at brukerne ikke er klar over tilbudet til Helse- 
sosial- og eldreombudet.   
På denne bakgrunn foreslås følgende: 

 
Bydelen gjør tilbudet om bistand fra Helse-, sosial- og eldreombudet bedre kjent for 
bydelens befolkning. 

Dette kan gjøres ved blant annet følgende tiltak: 
• Brosjyrer om tilbudet er tilgjengelig på relevante steder 
• Tilbudet er synlig på bydelens hjemmesider, helst slik at det er synlig på hver enhets 

forside 

• Kontaktinformasjon til Ombudet er synlig på alle vedtak sendt til bruker 

Råd for funksjonshemmede deltar gjerne i diskusjoner med bydelen om dette for å finne måter 
å nå fram til brukerne med informasjon om Ombudets tilbud. 
 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 
Årsmelding tas til orientering med følgende kommentarer: 
 
At bydelen gjør tilbudet om bistand fra Helse- sosial- og eldreombudet bedre kjent for 
bydelens befolkning. 

Dette kan gjøres ved blant annet følgende tiltak: 
• Brosjyrer om tilbudet er tilgjengelig på relevante steder 

• Tilbudet er synlig på bydelens hjemmesider, helst slik at det er synlig på hver enhets 
forside 

• Kontaktinformasjon til Ombudet er synlig på alle vedtak sendt til bruker 
 

Sak 6 /14    Årsrapport 2013, St. Hanshaugen Frivil ligsentral 
 
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. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Årsrapport tas til orientering 
 
 
 
 


