
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Alna 

 Bydelsadministrasjonen 
 

 
 

Protokoll 3/14 

 

 

Møte: Råd for funksjonshemmede  

Møtested: Bydelssalen, Trygve Lies pl 1, oppg A  

Møtetid: Mandag 19. mai 2014 kl. 17.00     

Sekretariat: Hanne Isaksen, 91604895  

 

 

Møteleder: Torleif Støylen  

   

Tilstede: Inger Standahl, Norsk Revmatikerforbund 

Knut Tore Bakken, Norges Blindeforbund 

Ragni Arnesen (H) nestleder 

Sigrid Marie Refsum, Mental Helse Oslo Magnus 

Halvorsen, Hørselshemmedes landsforbund 

 

   

Forfall: Inger Lise Kristiansen, NHF  

   

Som vara møtte: Jorunn Elvebakk (vara), Foreningen Norges Døvblinde  

   

I tillegg møtte: Solveig Tveter Rindahl (vara),  

Norsk Revmatikerforbund 

Inger Ljøstad, Ryggforeningen 

 

   

Møtesekretær: Hanne Isaksen  

 

Åpen halvtime 

Ingen møtt 

 

Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent. 

 

Godkjenning av sakskart 

Sakskartet ble godkjent 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 24.03.2014 

Godkjent 
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Informasjon  

1. Resultatenhetsleder Liljan Celius informerer om Alna bo – og miljøarbeidertjeneste og 

Haugentunet boliger. Presentasjonen sendes medlemmene i RFF. 

2. Fellesmøte for rådene i Groruddalen er flyttet til 21.august på Fossum gård. Innkalling 

kommer senere. 

3. Invitasjon til museumsbesøk er sendt alle medlemmene. Man melder seg på selv. 

 

Eventuelt 

1. Aker Helsearena– Rapport om brukermedvirkning. 

Inger Ljøstad informerte om rapporten. Presentasjonen sendes medlemmene i RFF.  

Temaet er satt opp på fellesmøtet med Rådene i Groruddalen i august. I. Ljøstad presenterte et 

diskusjonsutkast som kan sendes til fellesmøtet og diskuteres der. 

 

2. Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser skal rulleres høsten 

2014. Hvordan vil RFF involvere seg? 

RFF går gjennom oppdatert lokal handlingsplan i møtet 22.9.14. Sak om Lokal handlingsplan 

for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015 – 2016 legges frem i råd og utvalg før nyttår 

2014. 

 

3.  Torleif Støylen refererte kort fra det sentrale rådets fellesmøte 10.april. 

1. Foredrag om Aktuell forskning om personer med utviklingshemming. Foredraget sendes 

medlemmene i RFF. 

2. Universell utforming v/ Rudophf Brynn. Dette foredraget vil bli presentert til RFF Alna i 

løpet av høsten. 

 

 

Saker behandlet under møte 

Sak 7 /14    Referat fra tilsynsutvalgenes møte med hjemmetjenesten ...................................... 1 
Sak 8 /14    Rapport fra tilsynsutvalgets besøk på Haugentunet boliger 03.04.2014 ................. 1 

Sak 9 /14    Innspill til rullering av handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 

2015 - 2016 ................................................................................................................................. 1 
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Sak 7 /14    Referat fra tilsynsutvalgenes møte med 
hjemmetjenesten 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Referat fra tilsynsutvalgenes møte med Alna hjemmetjeneste tas til orientering. 

 

Vedtak RFF 

Referatet fra tilsynsutvalgenes møte med Alna hjemmetjeneste tas til orientering. 

 

Sak 8 /14    Rapport fra tilsynsutvalgets besøk på Haugentunet 
boliger 03.04.2014 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Rapport fra tilsynsbesøk Haugentunet boliger tas til orientering. 

 

Vedtak RFF 

Rapport fra tilsynsbesøk Haugentunet boliger tas til orientering. 

 

Sak 9 /14    Innspill til rullering av handlingsplan for mennesker med 
funksjonsnedsettelser 2015 - 2016 

 

Bydelsdirektøren legger frem saken uten forslag til vedtak 

 

Vedtak RFF 

Rådet for funksjonshemmede i Bydel Alna ønsker å spille inn følgende til Byrådsavdelingen 

for eldre og sosiale tjenester: 

 

1. Rådene for funksjonshemmede i bydelene bør få økt muligheter til brukermedvirkning ved 

at tilflyt av aktuelle saker blir bedre. Dette gjelder spesielt rådenes rolle i plansaker som ofte 

kommer sent til bydelene og med svært kort svarfrist. 

 

2. Rådene bør få større mulighet enn i dag til å engasjere seg i helsespørsmål til gruppen 

mennesker med funksjonsnedsettelser. 

 

3. Til innsatsområdet rehabilitering og habilitering: Formidling og reparasjon av tekniske 

hjelpemidler, både personlige og offentlige som eks. heiser, gjennomgås med mål om å 

forenkle saksgang og få ned vente- og behandlingstid både på formidling og reparasjon. 

 

 

 

Bydel Alna, 20.05.2014 

 

 

 

Torleif Støylen       Hanne Isaksen 

leder         sekretær 


