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Møtereferat 
 

 
Tilstede: Rudolph Brynn (A), Sara Glent (H), Ellinor Bergrud (NBF), Unni Brodin FFO, 

Berit Schjefstad (FFO) 
Forfall: Trond Tvedt (FND), Bjørn Hansen (NHF) 
Møtegruppe: Råd for funksjonshemmede 
Møtested: Sommerogaten 1 
Møtetid: Mandag 22. september 2014 kl. 16:00 
Referent.: A-M Moe-Christensen 
 
Neste møte: 

 
Mandag  27. oktober 

 
 

Åpen halvtime.  
 

55/14  Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden 
  Godkjent 
 
56/14  Saker fra BU-kartet: 

BU sak 268/14 Bygdøy Allé 63 c – bruksendring 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har byggesak for eiendommen Bygdøy allé 63c, gnr 212, bnr 51 til 
uttalelse. Søknaden er avhengig av dispensasjoner fra regulert formål og 
byggteknisk forskrift. 

 
Bydelsutvalget er positivt innstilt til den omsøkte bruksendringen. 

 
Bydelsutvalget mener de to foreslåtte fasadeendringene kan aksepteres med 
forbehold om at eventuelle føringer fra Byantikvaren etterkommes.  

 
Bydelsutvalget ber om at den foreslåtte løsningen for universelt tilpasset 
hovdeadkomst detaljeres og at den utformes slik at både antikvariske og 
tilgjengelighetskrav oppfylles.. 

 
Bydelsutvalget forutsetter at forskrifter om støy og ventilasjon blir oppfylt. 
Rådet støtter til administrasjonens forslag til vedtak mht tilgjengelighetskrav. Rådet 
bistår gjerne med praktisk rådgiving. 
Enstemmig tiltrådt 
 
BU sak 271/14 Økonomirapport 

  Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget vedtar Økonomirapport pr august 2014 - status for innsparingstiltak 
vedtatt 01.07.2014 og økonomisk status med aktivitetstall pr 31.08.2014. 
 
Det meldes at siste oppgjør for TT viser at det er dekning for vedtatte innsparinger, 
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og dette bedrer prognosen med 0,5 millioner. Rådet tar dette til orientering. 
 
Mht til reduksjon av aktivitetsnivået i hjemmetjenesten, heter det i rapporten at 
«praktisk bistand forutsettes å levere over 600 færre timer enn budsjettet. 
Slik at for hjemmetjenesten samlet sett, klarer bydelen og gjennomføre den vedtatte 
rammereduksjon.» 
Rådet er bekymret for at reduksjonene skal gå ut over grupper som på forhånd har 
store utfordringer. 

  Enstemmig tiltrådt. 
 
57/14  Rullering av handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse 

Rudolph Brynn fikk fullmakt til å lage forslag til høringssvar som sendes 
medlemmene til uttalelse. Frist 17. oktober 2014. 
Enstemmig tiltrådt. 
 

58/14 Referat fra aktuelle møter: 
 Ellinor Bergrud refererte fra et møte i regi av Blindeforbundet, som skal lage 

lærebok i punktskrift via leselist og data. 
 
Unni Brodin deltar i prosjekt på Aker sykehus der tre bydeler skal lage kurs for 
kols-pasienter. 
 
Rudolph Brynn refererte fra besøk fra Japan som omhandlet universell utforming 
og hjelpemiddelutvikling i Japan. 
 

59/14 Referat fra sentralt råd: 
Rudolph Brynn informerte om saker som skal behandles i sentralt råd. 

 
60/14 Standardisering og universell utforming – nye tiltak 
 Rudolph Brynn informerte om at det skal utarbeides tre standarder:  

* universell utforming av busser 
* passasjerrettigheter 
* tilgjengelige transporttjenester 
Prosjektet er finansiert av barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 
 

61/14 Velferdsteknologi - utfordringer 
 Rådets medlemmer diskuterte utfordringer knyttet til utvikling av og bruk av 

velferdsteknologi. 
 

62/14 Aktuelle saker fra medlemmene. 
Ellinor Bergrud tok opp plagsomme brudd på den nye røykeloven. 
Rådet bekymrer seg over manglende praktisering av ny røykelov av hensyn til 
allergikere.  

 
Eventuelt. Ingen meldte saker 
 
Rudolph Brynn 
leder 

 


