
 

Protokoll  05/14 

 

 

Møte: Rådet for funksjonshemmede  

Møtested: Hovseterhjemmet  

Møtetid: 28.08.2014  

   

 

 

   

Tilstede: Reidar Sundby,  Kjell Tøn, Lars Asbjørn 

Hanssen 

 

Forfall: Unni Fauskrud, Elisabeth Wilhelmsen  

Som vara møtte:   

Møtesekretær: Anne L. Lexow  

  

Godkjenning av innkallingen 

Innkallingen ble godkjent uten merknader 

 

Sak 45/14 Protokollen fra møte 11.06.2014 ble godkjent 

 

Sak 46/14 Aktuelle saker fra BU-innkallingen     
 Ingen aktuelle saker for Rådet til BU-møte 4. september 

 

Sak 47/14 Ny TT-kontrakt til Samres  

 Oslo kommune har inngått ny kontrakt med Samres om TT-kjøring i Oslo, 

gjeldende fra 1.1.2015 

 

Sak 48/14     Mange brudd etter fall i trapper   
 Blindeforbundet retter søkelyset på næringslivets og det offentliges ansvar for å 

sikre trapper bedre med riktig lyssetting, markering av trinn og sklisikkert 

underlag. 

   

Sak 49/14   Kollektiv-reiser – en utfordring for rullestolbrukere           
 Rullestolbrukere er oppgitt over tilbudet til Ruter med for lange avstander 

mellom T-banen og plattformene og trikker som ikke er tilrettelagt 

  

Sak 50/14 Nye regler om universell utforming fra 1. juli  
 Fra 1. juli skal alle nye nettsider følge nye retningslinjer utarbeidet av Difi. 

Blant annet skal bilder ha alternativ tekst tilgjengelig, kontrastene skal bli 

tydeligere og tekst skal ikke plasseres i bilder. 

 

Sak 51/14 Ny veileder skal gjøre det lettere å finne veien  

Standard Norge har utarbeidet ny veileder. Universell utforming av byggverk - 

veifinning 

 

 

 



Sak 52/14 Nytt prosjekteringsverktøy  

  Et nytt prosjekteringsverktøy for bygging av tilgjengelig boliger er nå klart. 

   

Sak 53/14 Ny veileder om medvirkning 

  En ny veileder gir prinsipper og viser gode eksempler på hvordan man kan få 

til medvirkning i planprosesser 

 

Sak 54/14 Hvor mye plass trenger en rullestol 

  En ny rapport redegjør for hvor mye åpen plass som er nødvendig i en bolig for 

at en rullestol kan kunne brukes 

 

Eventuelt - Leder av Rådet har gitt innspill til utkast til forskrift om tilrettelagt transport 

  - Rådet hadde ingen innspill til kandidater til frivillighetsprisen 

                        - Rådet tok sakene om ombygging av humper i Ostadalsveien og nye humper 

og fartsgrenser ved Bogstad skole, Sørkedalen skole og Slemdal skole til 

orientering 

   - Fra og med neste møte avholdes møtene i Rådet for funksjonshemmede i  

                           kantinen i Sørkedalsveien 150 B  

 

 

 

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

 

 

 


