
 

Protokoll  04/14 

 

 

Møte: Rådet for funksjonshemmede  

Møtested: Hovseterhjemmet  

Møtetid: 11.06.2014  

   

 

 

   

Tilstede: Reidar Sundby,  Kjell Tøn, Lars Asbjørn 

Hanssen, Elisabeth Wilhelmsen 

 

Forfall: Unni Fauskrud  

Som vara møtte:   

Møtesekretær: Anne L. Lexow  

  

Godkjenning av innkallingen 

Innkallingen ble godkjent uten merknader 

 

Sak 35/14 Protokollen fra møte 15.05.2014 ble godkjent 

 

Sak 36/14 Aktuelle saker fra BU-innkallingen     
 Ingen aktuelle saker for Rådet til BU-møte 19. juni 

 

Sak 37/14 Ny teknologi i høreapparater  

 Dagens høreapparater gir mange muligheter. Med Bluetooth-teknologi på 

mobiltelefonene er det mulig blant annet å spille musikk trådløst på 

høreapparatet. 

 

Sak 38/14       Brukervalg på dagsenter for funksjonshemmede 

 I forbindelse med avtalen mellom byrådspartiene og SV skal det igangsettes et 

arbeid for å innføre fritt brukervalg på dagsentra for psykisk 

utviklingshemmede 

   

Sak 39/14   Statens kartverks tilgjengelighetsportal           
 Statens kartverk har registrert universelt utformede veier, inngangspartier og 

parkeringsplasser i 148 kommuner. Dataene er representert på kartverkets 

tilgjengelighetsportal                      

  

Sak 40/14 Nordens største bokhandel i tidligere Eldorado kino er et eldorado for 

universell utforming 

 Bokhandelen har foruten heis og rulletrapper, installert løfteplattform 

  

Sak 41/14 Fra stoppeklokkereform til tillitsreform  

  I København er det etablert en «tillitsreform» i hjemmetjenesten som går ut på  

  at ansatte skal bruke tiden på de faglige utfordringene fremfor detaljstyring og  

  bruk av «stoppeklokke» 

 



Sak 42/14 Digitalisering for alle  

  Alle private og offentlige virksomheter må fra 1. juli legge til rette for at 

nettsider og automater er tilgjengelig for flest mulig. Eksisterende løsninger 

skal være universelt utformet fra 2021. 

  

Sak 43/14 Rullering av handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser i 

Oslo kommune 

 Rådet for funksjonshemmede har ingen kommentarer utover forslagene fra 

Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester.  

 

Sak 44/14 Eventuelt 

- Handicapforbundet forhandler med Oslo kommune om størrelse på 

beløp for ekstrakostnader for dem som er i ordningen med brukerstyrt 

personlig assistanse (BPA) 

- Regjeringen vil forenkle tilgjengelighetskravene ved bygging av små 

leiligheter. Handicapforbundet mener forenklingene vil gjøre livet 

vanskeligere for mange 

 

 

 

 

                       Reidar Sundby (sign)   Anne L. Lexow (sign) 
                         leder     sekretær  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 


