
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Administrasjonen 

 
Protokoll 5/14 

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

Møtetid: Torsdag 15. mai 2014 kl. 17.30     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Thor Hansen (SAFO)  
   
Tilstede: Thor Hansen (SAFO), Anette Trondal 

Johansen (A), Harald Korsgaard (SAFO), 
Thor Henriksen (FFO), Merete Whist 
(FFO), Steinar Kildal (FFO) 

 

   
Forfall: Karin Hoel (FFO),  
   
Som vara møtte: Øivind Jensen (FFO)  
   
I tillegg møtte: Enhetsleder Tone Andersen  
   
Møtesekretær: avdelingssjef Bjørn Haraldsen  
 
Åpen halvtime. Det var ingen personer til stede. 
Innkalling godkjent 
Sakskart godkjent 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 31 /14  Protokoll fra RFF-møte 09.04.14 
Sak 32 /14  Protokoll fra BU-møte 24.04.14 
Sak 33 /14  Rullering av handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser -innspill til 
plan 2015-2016 
Sak 34 /14  Rapport fra uanmeldt besøk i Vestlisvingen avlastnings- og barnebolig 16.03.14 
Sak 35 /14  Rapport fra uanmeldt besøk i Stigenga dagsenter 16.03.14 
Sak 36 /14  Rapport fra uanmeldt besøk på Haugenstua dagsenter 16.03.14 
Sak 37 /14  Folkehelseplan 2014-2018 Bydel Stovner 
Sak 38 /14  Nøkkeltall HSK pr. 30.04.2014 
Sak 39 /14  Utkast til kommuneplan Oslo mot 2030 - Smart, trygg og grønn. Offentlig 
ettersyn 
Sak 40 /14  Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 14.4 - 2.6.2014. Forslag til detaljregulering 
- Høybråtenveien 52 
Sak 41 /14  Forslag til endringer av markagrensen - offentlig ettersyn 

 
 



Sak 42 /14  Kvartalsrapport og statistikk 1.kvartal 2014 - Bydel Stovner 
Sak 43 /14  Orienteringssaker 
Sak 44 /14  Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ii 



 
Sak 31 /14  Protokoll fra RFF-møte 09.04.14 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra RFF-møte 09.04.14 godkjennes 
 
 
Sak 32 /14  Protokoll fra BU-møte 24.04.14 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra BU-møte 24.04.14 tas til orientering 
 
 
Sak 33 /14  Rullering av handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser -
innspill til plan 2015-2016 
 
Vedtak (enstemmig) 

1. Det oppnevnes en arbeidsgruppe bestående av Thor Hansen, Thor Henriksen, Harald 
Korsgaard og Anette T. Johansen som skal planlegge et begrunnet forslag i sak 33/14 
til rådets møte 11/6-14 

2. Saken behandles på møtet 11/6-14 
 
Sak 34 /14  Rapport fra uanmeldt besøk i Vestlisvingen avlastnings- og barnebolig 
16.03.14 
 
Vedtak (enstemmig) 
Rapport fra Tilsynsutvalg II etter uanmeldt tilsyn i Vestlisvingen avlastnings- og barnebolig, 
samt administrasjonens kommentarer tas til orientering.  
 
 
 
 
Sak 35 /14  Rapport fra uanmeldt besøk i Stigenga dagsenter 16.03.14 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Rapport fra Tilsynsutvalg II etter uanmeldt besøk i Stigenga dagsenter, samt 
administrasjonens kommentarer tas til orientering.  
 
 
 
 
Sak 36 /14  Rapport fra uanmeldt besøk på Haugenstua dagsenter 16.03.14 
 
Vedtak (enstemmig) 
Rapport fra tilsynsutvalg II etter uanmeldt besøk ved Haugenstua dagsenter, samt 
administrasjonens kommentarer tas til orientering.  
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Sak 37 /14  Folkehelseplan 2014-2018 Bydel Stovner 
 
Vedtak (enstemmig) 
Tiltakene i mål 1-7 som primært er for barn og unge dekker også tiltak for funksjonshemmede 
i alle aldre. Målene er derfor dekkende. Målene for ytre miljø, møteplasser og uteområder 
dekker alle aldersgrupper og beskriver tiltak som bedre folkehelsen. Målet for å redusere luft- 
og støybelastning omtaler bare trafikk på bakeplan. Målet bør også omfatte tiltak mot luft- og 
støyforurensning fra luftfartøyer samt fra bedrifter som kan forurense vårt nærområde.  
 
Rådet for funksjonshemmede mener planen er god og med rådets forslag vil den være 
dekkende.Rådet anbefaler Bydelsutvalget å vedta planen med rådets forslag.  
 
 
Sak 38 /14  Nøkkeltall HSK pr. 30.04.2014 
 
Vedtak (enstemmig) 
Rådet for funksjonshemmede tar de fremlagte nøkkeltallene til orientering. 
 
 
Sak 39 /14  Utkast til kommuneplan Oslo mot 2030 - Smart, trygg og grønn. Offentlig 
ettersyn 
 
 
Vedtak  
 
Råd for funksjonshemmede vedtok med 6 stemmer å anbefale Bydelsutvalget å fatte følgende 
vedtak: 
Stovner bydelsutvalg legger i sin uttalelse vekt på tema som spesielt avgår bydelen og har 
følgende bemerkninger til utkast til «Kommuneplan Oslo mot 2030 – Smart, trygg og grønn»:. 
 
Smart: 

• Plankart 1, Hovedkartet, angir juridisk bindende arealformål – bydelsutvalget har 
ingen bemerkninger utover området for Alnabruterminalen; som bør planlegges flyttet 
på sikt da dette er en plan for langsiktig utvikling (jfr arealbruksstrategi 2030 og 
2050). 

• Stovner er tilfreds med at områder på Stovner og Rommen er kommet inn i 
kommuneplanen som prioriterte, stasjonsnære byutviklings- og 
transformasjonsområder i ytre by, i perioden fram mot 2030 (tabell 3.3). 
Befolkningsvekst utløser behov for teknisk og sosial infrastruktur, 

• Bydelsutvalget konstaterer at plankartet har hovedformål «bebyggelse og anlegg» og 
at det skal benyttes rekkefølgekrav for sikring av teknisk infrastruktur, blågrønn 
struktur, offentlige rom, energiforsyning, leke- og idrettsareal mv. 

• Bydelsutvalget merker seg at det er krav om felles planlegging, områderegulering av 
Stovner sentrum og Nedre Rommen, noe bydelsutvalget anser som en fordel ut fra 
helhetsperspektivet. 

• Bydelsutvalget finner at folkehelse ikke er gitt tilstrekkelig fokus i kommuneplanen. 
Hvis byvekst skal signalisere attraktivitet, er det «smart» å signalisere helseaspektet i 
byutvikling for å skape gode levekår.  

 
Trygg: 
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• Bydelsutvalget vil bemerke til Plankart 2, Sikrings- og faresoner og Temakart T 6, 

Storulykke, at full transformasjon og byutvikling på Nedre Rommen innebærer at 
kommunen må ta stilling til Yaras virksomhet og plassering i videre planer.  

• Bydelsutvalget vil videre bemerke at Statnetts og Hafslunds luftspenn må fjernes eller 
legges i bakken sammen med annen teknisk infrastruktur i byutviklingsområdet Nedre 
Rommen. 

• Bydelsutvalget har merket seg at et mindre areal ved Garver Ytteborgs vei er markert 
som kvikkleireområde og at dette må hensyntas ved utvikling av arealet. 

• Trygghet til tjenester med kvalitet, kan bli utfordrende kommunen/bydelene også 
budsjettmessig, og den kommende delbydelen Rommen vil utløse behov for nye 
kommunale og private tjenester til 10 000 – 15 000 mennesker, eller tilsvarende en 
vanlig norsk kommune. 

 
Grønn: 

• Temakart T 1, Støy, har markert stilleområder som primært ligger i Alna Miljøpark i 
Stovner bydel. Ingen bemerkninger.  

• Temakart T2/T3, Luftforurensning er foreslått retningsgivende, og bydelsutvalget 
oppfatter at dette har sammenheng med avvikssoner markert i T 1. Bydelsutvalget vil 
bemerke at tilfredsstillende luftkvalitet er vesentlig sett i et folkehelseperspektiv.,  

• Bydelsutvalget finner at forslag til avvikssone, slik den er utformet, er i strid med 
planens fokus på folkehelsesatsing og anbefaler generelt at byutvikling skal skje i tråd 
med statlig gjeldende regelverk/grenseverdier for støy- og luftforurensning. 
Bydelsutvalget finner likevel å kunne anbefale at avvikssoner kan opprettes på 
definerte utviklingsknutepunkt.  

• Bydelsutvalget behandler «Forslag til endring i av Markagrensen» som egen sak. I 
kommuneplanen innføres «aktivitetssone» i Marka, som markerer mulighet for 
etablering av tiltak innen idrett og friluftsliv mot byggesonen. Bydelsutvalget 
anbefaler forslaget. 

• Temakart T 4, Naturmiljø, viser at Tokerudtjern, Tokerudbekken og Tangerud er 
områder med spesielle kvaliteter etter naturmangfoldsloven og plan- og 
bygningsloven. Bydelsutvalget har ingen bemerkninger til de avmerkede områdene. 

• Temakart T 5, Kulturminnevern – ingen bemerkninger. 
• Temakart T 7 Blågrønnstruktur i byggesonen anbefales med merknad om at det er 

ønskelig med krysningspunkt v/Ragnhild Schibbyes vei framfor Bånkall, jfr innspill 
ved høring av Grønnplanen. Bydelsutvalget er tilfreds med at «Grøntplan for Oslo» 
nå inngår i kommuneplanen. 

• T 7 markerer videre behov for parkanlegg i småhusområdene, og bydelsutvalget anser 
dette vanskelig da byutvikling i disse områdene innebærer hagefortetting og 
nedbygging av private grønne områder.  

• Bydelsutvalget vil bemerke at all byutvikling må innebære forsterket kollektivsatsing. 
Spesielt må det satses på skinnegående trafikk, og det må vurderes om Gjøvikbanen 
kan flyttes fra sin trase i Nordmarka til befolkningstette områder i Groruddalen.  

 
 
Det vises for øvrig til saksfremlegget i sin helhet. 
 
Mindretallet , et medlem,  mente at det som fremkommer i siste setning etter komma i 
forslaget til vedtak skal strykes. 
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Sak 40 /14  Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 14.4 - 2.6.2014. Forslag til 
detaljregulering - Høybråtenveien 52 
 
Vedtak (enstemmig) 
Råd for funksjonshemmede ber bydelsutvalget fatte følgende vedtak: 
Stovner bydelsutvalg har mottatt «Høybråtenveien 52, Stovner. Planforslag til offentlig 
ettersyn – Detaljregulering» til uttalelse. 
 
Stovner bydelsutvalg finner at planforslaget er i tråd med føringene i S 4220, småhusplanen, 
og at en ny detaljreguleringsplan som bygger på Småhusplanens krav, kan gi planområdet en 
best mulig tilpasset utnyttelse samt gode uteoppholdsareal. Det forutsettes at BYA 24 % 
overholdes. 
 
Videre bemerker bydelsutvalget: 
Planforslaget innebærer to avkjørsler i stedet for en, noe som hindrer gjennomgangstrafikk 
på tomten og fordeler trafikk til lokalt veinett. Bydelsutvalget ber om at siktforhold og krav til 
avstand til naboer overholdes, og av hensyn til barns sikkerhet/skolevei opprettholder 
bydelsutvalget tidligere innspill om opparbeidelse av fortau i Fredheimveien. 
 
Bydelsutvalget finner å kunne godta avsatt utforming av utomhusareal, men finner at dersom 
det velges en to-faseutbygging, må fellesområdet ferdigstilles som del av første byggetrinn for 
slik å sikre barn og beboere fellesareal med kvalitet til lek og opphold.  
 
Bydelsutvalget bemerker at krav til støy og evt radon må sikres med tilstrekkelig avbøtende 
tiltak. 
 
Det vises for øvrig til saksfremlegget i sin helhet, hvor reguleringsbestemmelsene 
bestemmelsene gjennomgås. 
 
 
 
 
 
Sak 41 /14  Forslag til endringer av markagrensen - offentlig ettersyn 
 
Vedtak (enstemmig) 
Råd for funksjonshemmede ber bydelsutvalget fatte følgende vedtak: 
Stovner bydelsutvalg har mottatt «Forslag til justeringer og endringer av marka grensen» til 
høring.  
Bydelsutvalget har følgende bemerkninger: 

1. Stovner bydelsutvalg tiltrer foreslått endring i lokalitet 15 Tangerud, dvs 
markagrensen skal følge Markaplanen og ikke kommunegrensen, slik at et areal på 
5,4 daa innlemmes i marka. 

2. Bydelsutvalget er positive til utvidelse av markagrensen ved Bånkall, slik at 123 daa 
fra byggesonen innlemmes i marka. 

3. Stovner bydelsutvalg er positive til at område i Ravnkollen endres fra marka til 
byggesone, da dette vil kunne bidra positivt til utviklingen i delbydel Romsås i Grorud 
bydel.  

4. Til pkt punkt 2 og 3, vil Stovner bydelsutvalg presisere at uttalelse fra Grorud 
bydelsutvalg skal tillegges sterkest vekt, da lokalitetene ligger i denne bydelen. 
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Det vises for øvrig til saksfremlegget i sin helhet. 
 
 
Sak 42 /14  Kvartalsrapport og statistikk 1.kvartal 2014 - Bydel Stovner 
 
Vedtak (enstemmig) 
Råd for funksjonshemmede  tar 1. kvartalsrapportering 2014 med måltall slik det fremgår av 
vedleggene til etterretning. 
 
 
Sak 43 /14  Orienteringssaker 
 

A. Thor Hansen orienterte fra temakveld for pårørende til personer  med 
funksjonshemming. Han var meget fornøyd med gjennomføringen 

B. Harald Korsgaard orienterte fra en konferanse om boligbygging og drift av boliger til 
funksjosnhemmede 

C. Thor Henriksen etterlyste orientering om 
a.  organisasjonsendringer i bydelen  
b. prosjektet i forhold til veiledning i hjemmet til familier med 

funsksjonshemmede barn og annen etnisk bakgrunn  
c.  arbeidet med strategisk planlegging i bydelen.  

Orientering vil bli gitt på møter etter somemren 
D. Sekrtæren orienterte om arbeidet med fellesmøtet for rådene i Groruddalen. Tar også 

ansvar for påmelding 
 

 
Vedtak (enstemmig) 
Råd for funksjonshemmede tar informasjonen til orientering 
 
 
Sak 44 /14  Eventuelt 
 
Det var ønskelig å flytte rådets neste møte 
 
Vedtak (enstemmig) 
Neste møte flyttes til onsdag 11.06.14 kl. 17.30 
 
 
Dokumenter utdelt i møtet: 
Invitasjon til museumsbesøk i regi av det sentrale råd for funksjonshemmede. 
 

 
Møtet ble avsluttet kl. 19.15 
 
Bydel Stovner, 12.05.2014 
 
 
Thor Hansen        Bjørn Haraldsen 
leder         avdelingssjef 
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