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Åpen halvtime
Fire brukerrepresentanter fra Veslestua møtte. Sigrid Marie Refsum hadde i forkant av RFFs
møte formidlet et diskusjonsnotat skrevet av Allmøtet på Veslestua, datert 16.9.14.
Brukerrepresentant Kristine Rosenquist formidlet innholdet i notatet og ønsket hjelp til å få
formidlet innholdet videre i bydelen.
Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.
Godkjenning av sakskart
Sakskartet ble godkjent
Godkjenning av protokoll fra møte 19.05.2014
Godkjent

Eventuelt
Lokal plan for mennesker med funksjonsnedsettelse 2015 – 2016
Planen ble gjennomgått punkt for punkt. Rettelser ble gjort. Sekretær fører rettelsene i
dokumentet og sender ut til neste møte. Uklarheter i planen avklares av sekretær til neste
møte. Det er viktig at RFF er involvert i utarbeidelse av planen.
Fellesmøtet i Groruddalen i 21.08.2014
Referat er sendt ut. Det blir trolig Bydel Alna som er vert neste gang, på nyåret.
Veslestua – oppfølging av åpen halvtime
RFF ber bydelen om en statusrapport for arbeidet med Veslestua og videre planer, inkludert
tilgjengelighet for rullestolbrukere.
Innspillet fra brukerne videreformidles avdelingsdirektør for Helse og mestring.
Hvis mulig blir neste møte i rådet 27.10. på Veslestua.

Saker behandlet under møte
Sak 10 /14 Høring- rullering av handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser
2015-2016................................................................................................................................... 1
Sak 11 /14 Høring- Utkast til ny forskrift om TT for personer med forflytningsvansker......... 1
Referatsaker ................................................................................................................................ 2

ii

Sak 10 /14 Høring- rullering av handlingsplan for mennesker med
funksjonsnedsettelser 2015-2016
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
1. Oslo kommunes plan for mennesker med funksjonsnedsettelse tas til orientering
2. Høringsuttalelse sendes innen fristen 17.10.2014
Vedtak fra RFF Alna
1. RFF Alna slutter seg til innspill gitt til planen og er stort sett fornøyd med dens innhold.
RFF Alna støtter inspill om at fordelene med målrettede og målbare tiltak styrkes i planen.
Videre mener RFF Alna at planen vil bli tydeligere, styrket og mer forpliktende ved at den
blir mer «skal og må orientert».
RFF Alna ber om at vårt innspill 2.2.2.54 om tekniske hjelpemidler implementeres i planen.
2. Høringsuttalelsen sendes innen fristen.

Sak 11 /14 Høring- Utkast til ny forskrift om TT for personer med
forflytningsvansker
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Rådet sender sin høring til bydelens saksbehandler innen fristen 3.10.14
Vedtak fra RFF Alna
1. RFF Alna tiltrer høringsuttalelsen som er sendt inn av referansegruppa for TT prosjektet
v/ Jan Helgebostad og videreformidler det til saksbehandler innen fristen.
2. RFF Alna påpeker at saken skulle vært lagt til behandling i Rådet for funksjonshemmede i
god tid før møtet.
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Referatsaker
Periode: 20. mai 2014 - 22. september 2014
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Torleif Støylen
leder
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Hanne Isaksen
sekretær

