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Møtebok 

 
 
Utvalg: Rådet for funksjonshemmede 
Møtedato: 06.05.2014 
Tidspunkt: 16:00 
Møtested: Sagene samfunnshus, River'n 
  
 
Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Repr Vara for 
Toril Knatterød LEDER   
Per Overrein NESTLEDER   
Kjell Arnulf Mikalsen MEDLEM   
Ole Jørgen Nyhagen BU-REPR   
Erik Stormbo MEDLEM   
Liv Jamvold Klaussen MEDLEM   
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Ingen 
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
 
Jorunn Hauland – Helse- og sosialavdelingen 
Toril Larsen – enhetsleder ved helsestasjonen Sagene 
 
 
 
 
 
 
 
Møteleder: Toril Knatterød 
Møtesekretær: Tiffany Yijun Qiu 
 

 

Internett: 
www.bsa.oslo.kommune.no 

 

 
 

 

Bydel Sagene 

 

 

Post- og besøksadresse: 
Thorvald Meyers gate 7 
0555 Oslo 

 

Telefon:  02180 
Telefaks: 23 47 40 01 
 

Giro: 1315 01 00253 
Org.nr.: 974 778 726 

 

E-post:  
postmottak@bsa.oslo.kommune.no 

 

 

Oslo kommune 
Bydel Sagene 
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Følgende saker var til behandling: 
 
 
Saksnr Tittel 
1.  Åpent kvarter 
2.  Godkjenning av innkalling og saksliste 
3.  Godkjenning av protokoll fra møte 25.03.14 
4. RFF 14/7 Kommuneplan for Oslo - Høringsutkast 
5. RFF 14/8 Vitaminveien 4 - detaljregulering 
6. RFF 14/9 Økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram og introduksjon 
7. RFF 14/10 Forslag til møteplan 2. halvår 2014 
8.  Orienteringssaker 
9.  Eventuelt 
 
 

 

1. Åpent kvarter 

Det var ingen ytringer under åpent kvarter. 

 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Følgende saker ble lagt inn i sakslisten: 
• RFF 14/7 Kommuneplan for Oslo – Høringsutkast 
• RFF 14/8 Vitaminveien 4 – detaljregulering 
• RFF 14/9 Økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram og introduksjon 

 
Toril Knatterød meldte en sak til orientering. 
 
Per Overrein meldte en sak til orientering. 
 
Kjell Arnulf Mikalsen meldte en sak til orientering. 
 
 
Deretter ble innkalling og saksliste enstemmig godkjent. 

 

3. Godkjenning av protokoll fra møte 25.03.14 

Protokoll fra møte 25.03.14 ble enstemmig godkjent. 
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4. RFF 14/7  Økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram og 
introduksjonsprogram - Utviklingstrekk og oppdatert e resultater 2004 - 
2013 

Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
Rådet for funksjonshemmede tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende 
vedtak: 
 
Bydelsutvalget tar sak om økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram 
og introduksjonsprogram til orientering. 

 

5. RFF 14/8  Kommuneplan for Oslo - Høringsutkast 

Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 

VEDTAK (enstemmig): 
Rådet for funksjonshemmede tar saken til orientering. 

 

6. RFF 14/9  Vitaminveien 4 - detaljregulering 

Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Vedlagt følger uttalelsen til PBE utredet av Toril Knatterød på vegne av rådet. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
Rådet for funksjonshemmede tar saken til orientering. 

 

7. RFF 14/10  Forslag til møteplan 2. halvår 2014 

Bydelsdirektørens forslag: 
Møteplan for 2. halvår 2014 vedtas. 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Per Overrein foreslå å redusere et møte i samtlige utvalg for å spare penger. 
 
Overreins forslag ble satt opp mot bydelsdirektørens forslag. Bydelsdirektørens forslag ble 
vedtatt med 4 stemmer (Knatterød, Mikalsen, Nyhagen, Klaussen) mot 2 stemmer (Overrein,  
Stormbo). Overreins forslag falt. 
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VEDTAK:  
Rådet for funksjonshemmede tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende 
vedtak: 
 
Møteplan for 2. halvår 2014 vedtas. 

 

8. Orienteringssaker 

Torill Knatterød orienterte om informasjonsbrev vedrørende diskotekarrangement for 
personer med utviklingshemming. Rådet ser svært positivt på tilbudet. 
 
Per Overrein refererte fra et møte i brukerrådet ved Lovisenberg sykehuset. 
 
Kjell Arnulf Mikalsen orienterte om en artikkel i HandikapNytt og dialog med forbundsleder 
Arne Lein i sentralstyret i Norges Handikapforbund. 

9. Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt. 

 

 

BYDEL SAGENE 
Rådet for funksjonshemmede 
 
Toril Knatterød       Tiffany Yijun Qiu 
Møteleder        Møtesekretær 
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Vedlegg til sak 6. RFF 14/9 Vitaminveien 4 - detaljregulering 

Rådet for funksjonshemmede Sagene bydel 

v/leder Toril Knatterød,  

Kristiansands g 12, 0463 Oslo                                                                          

 

Plan- og bygningsetaten 

v/Ragnhild Sigvartsen 

Boks 364 Sentrum 

0102 Oslo                                                                                                        Oslo  25.4.2014 

 

AD  UTTALELSE OG MEKNAD VEDR. VITAMINVN 4, STORO 

Rådet for funksjonshemmede (RFF) Sagene har følgende merknader: 

- RFF foretrekker Plan- og bygningsetatens planforslag. 

- Trygg og god tilgang mellom kjøpesenteret og den nye bygningen. Vitaminveien er sterkt trafikkert 

og området er inne i en stor transformasjon. Viktig å tilrettelegge for myke trafikanter. 

- RFF forutsetter at boliger som bygges er tilgjengelige for alle. Viktig å bemerke at svært mange 

personer med nedsatt funksjonsevne har midler til å investere i gode leiligheter hvor de er 

selvhjulpne og sparer helsevesenet for store utgifter. 

- RFF forutsetter at bygningsmassens utearealer utformes i henhold til kravene i diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven og til tekniske forskrifter. 

- Parken som skal bygges må være merket slik at den også kan brukes av personer med 

synshemminger. 

- Inngangen til butikker må holdes på fortausnivå. 

- Taket må være tilgjengelig. 

- Rekkverk på taket må være transparent, men også utformet for personer med synshemminger. 

- RFF oppfordrer til grønt tak.  

Bydel Sagene oppfordrer til grønne tak i hele boligmassen. På grunn av klimaendringene ventes mer 

nedbør, og grønne tak kan absorbere mer vann dersom bygget er dimensjonert for dette på 

planleggingsstadiet. Hvis det også legges opp til solceller og bikuber på taket blir dette enda mer 

miljøvennlig. Dette er noen trivselsfaktorer som kan være med på å gjøre bygget attraktivt.                

Et lite miljøfyrtårn for etaten? 

Dersom plan- og bygningsetaten går foran med å tenke på miljøet, vil dette ha en stor smitteeffekt 

for nybygg i byen vår. 

Med hilsen   


