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Til behandling foreligger: 
 
 
Saksnr Tittel 
1.  Åpent kvarter 
2.  Godkjenning av innkalling og saksliste 
3.  Godkjenning av protokoll fra møte 09.09.14 
4. RFF 14/19 Høring - rullering av handlingsplan for mennesker med 

funksjonsnedsettelser 2015-2016 
5.  Orienteringssaker 
6.  Eventuelt 
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Møtebok 

 
 
Utvalg: Rådet for funksjonshemmede 
Møtedato: 09.09.2014 
Tidspunkt: 16:00 
Møtested: Sagene samfunnshus, River'n 
  
 
Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Repr Vara for 
Toril Knatterød LEDER   
Per Overrein NESTLEDER   
Kjell Arnulf Mikalsen MEDLEM   
Ole Jørgen Nyhagen BU-REPR   
Erik Stormbo MEDLEM   
Liv Jamvold Klaussen MEDLEM   
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Ingen 
 
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
 
Toril Larsen – enhetsleder ved helsestasjonen Sagene 
Inger Lise Myklebust – avdelingsdirektør helse og sosial 
 
 
 
 
 
 
Møteleder: Toril Knatterød 
Møtesekretær: Tiffany Yijun Qiu 
 

 

Internett: 
www.bsa.oslo.kommune.no 

 

 
 

 

Bydel Sagene 

 

 

Post- og besøksadresse: 
Thorvald Meyers gate 7 
0555 Oslo 

 

Telefon:  02180 
Telefaks: 23 47 40 01 
 

Giro: 1315 01 00253 
Org.nr.: 974 778 726 

 

E-post:  
postmottak@bsa.oslo.kommune.no 

 

 

Oslo kommune 
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Følgende saker var til behandling: 
 
 
Saksnr Tittel 
1.  Åpent kvarter 
2.  Godkjenning av innkalling og saksliste 
3.  Godkjenning av protokoll fra møte 27.05.14 
4. RFF 14/14 Status barnevern 2014 – verbalvedtak 
5. RFF 14/15 Rapport fra uanmeldt tilsynsbesøk ved Akerselva sykehjem 22.05.14 
6. RFF 14/16 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Sagenehjemmet 22.05.14 
7. RFF 14/17 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Sagenehjemmet 18.06.14 
8. RFF 14/18 Utkast til ny forskrift om tilrettelagt transport for personer med 

forflytningsvansker 
9.  Orienteringssaker 
10.  Eventuelt 
 
 

 

1. Åpent kvarter 

Det var ingen ytringer under åpent kvarter. 

 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 

 

3. Godkjenning av protokoll fra møte 27.05.14 

Protokoll fra møte 27.05.14 ble enstemmig godkjent. 

 

4. RFF 14/14 Status barnevern 2014 – verbalvedtak 

Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
Rådet for funksjonshemmede tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende 
vedtak: 
 
Saken tas til orientering. 
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5. RFF 14/15  Rapport fra uanmeldt tilsynsbesøk ved Akerselva 
sykehjem 22.05.14 

Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
Rådet for funksjonshemmede tilrår Helse- og sosialkomiteen å fatte 
følgende vedtak: 
 
Helse- og sosialkomiteen tar rapport fra gjennomført tilsyn ved Akerselva 
sykehjem den 22.05.14 til orientering.  

 

6. RFF 14/16 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Sagenehjemmet 22.05.14 

Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
Rådet for funksjonshemmede tilrår Helse- og sosialkomiteen å fatte 
følgende vedtak: 
 
Helse- og sosialkomiteen tar rapport fra gjennomført tilsyn ved 
Sagenehjemmet den 22.05.14 til orientering. 

 

7. RFF 14/17 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Sagenehjemmet 18.06.14 

Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
Rådet for funksjonshemmede tilrår Helse- og sosialkomiteen å fatte 
følgende vedtak: 
 
Helse- og sosialkomiteen tar rapport fra gjennomført tilsyn ved 
Sagenehjemmet den 18.06.14 til orientering. 
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8. RFF 14/18 Utkast til ny forskrift om tilrettelagt transport for 
personer med forflytningsvansker 

Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 
Rådet for funksjonshemmede tok saken til orientering. Rådsleder Toril Knatterød og medlem 
Kjell Arnulf Mikalsen skal jobbe videre med saken, og kommer med et forslag til vedtak før 
høringsfrist 03. oktober 2014. Forslaget sendes skriftlig til de øvrige medlemmer for 
votering.1 

 

7. Orienteringssaker 

Per Overrein orienterte om sitt forslag til hvordan tannhelse ved sykehjem bør forbedres. 

 

8. Eventuelt 

Per Overrein etterlyste politisk behandling av psykiatrisk handlingsplan. 
 
Erik Stormbo viste til medieoppslag om den enorme politiaksjonen mot dagligvarekjeden 
Lime Minipris. 
 
Toril Knatterød anmoder varamedlemmer til å møte opp, uansett om medlem har forfall eller 
ikke.  

 

 

BYDEL SAGENE 
Rådet for funksjonshemmede 
 
Toril Knatterød       Tiffany Yijun Qiu 
Møteleder        Møtesekretær 

                                                 
1 Gyldig vedtak forutsetter at samtlige medlemmer slutter seg til forslaget, jf. forskrift om fjernmøter og skriftlig 
saksbehandling § 4. 
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Oslo kommune 
Bydel Sagene 
v/bydelsdirektør Marius Trana 
 
Utkast til ny forskrift om tilrettelagt transport for personer med 
forflytningsvansker 
Høringssvar fra Rådet for funksjonshemmede Sagene: 
RFF er klar over at disse forskrifter gjelder de tjenester som i det daglige blir kalt 
TT-transport, men vil rette søkelyset på uttrykket tilrettelagt transport.  RFF 
mener at de gjeldende forskrifter ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til den 
spesielle gruppe av personer som er avhengig av sin egen bil. TT-brukere vil i 
hovedsak bli transportert fra dør til dør ved hjelp av egen sjåfør som kjører enten 
spesialbil eller ordinær taxi. 
Mange av dem som kjører egen bil verken kan, eller har store vansker med å 
benytte offentlig transport alene, og er derfor innvilget "tilrettelagt transport" ved 
at det offentlige har gitt tilskudd til anskaffelse av egen bil. Denne gruppe kan 
allikevel bli hindret fra "tilgang og tilgjengelighet" til samfunnsdeltakelse på grunn 
av strikte og lite fleksible parkeringsbestemmelser.  
RFF mener at denne gruppen blir diskriminert sett i forhold til Diskriminerings- og 
tilgjengelighetslovens § 1 som sier: 
 "Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og 

rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre 

diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging 

av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes." 
For at lovens intensjon skal kunne oppfylles er det derfor helt avgjørende at 
parkeringsbehovet til nevnte gruppe forbedres. De gjeldende bestemmelser er 
unødig barriereskapende, og tilgjengelige HC-parkeringsplasser mangler over store 
deler av Oslo. Større og større gågatearealer blir også utilgjengelige for 
forflytningshemmede som bruker egen bil. Myndighetene må ta inn over seg at 
forflytningshemmede som ikke bruker rullestol, men f.eks. krykker og stokker, kan 
ha svært redusert aksjonsradius.  Forflytningshemmede som bruker egen bil 
kjører selv, og vil derfor være avhengig av å finne egnet parkeringsplass for sitt 
kjøretøy så nært som mulig til bestemmelsesstedet. 
RFF vil gjøre oppmerksom på at reglene for parkering av HC-biler er betydelig 
mer fleksible både i Sverige, Finland og andre europeiske land, enn i Norge. Ifølge 
disse regler kan det parkeres under Parkering forbudt og i gågater inntil 3 timer. 
Oslo Politidistrikt utsteder faktisk i dag Dispensasjon fra trafikkskilt 372 - 
Parkering forbudt i Oslo, for personer med store forflytningsvansker. Disse 
dispensasjoner gjelder i hele Oslo. Det er imidlertid satt den begrensing at 
vedkommende som blir innvilget slik dispensasjon, må være i jobb. Denne 
begrensningen ville ha vært logisk dersom dispensasjonen kun gjaldt egen 
reservert plass for tilgang til eget jobbsted, og synes derfor å være diskriminerende 
sammenholdt med DT-loven.  RFF mener at denne dispensasjonen burde kunne 
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innvilges med bakgrunn i den aktuelle fysiske forflytningshemmingen uavhengig 
av om en er i jobb eller ikke, i likhet med de kriterier som legges til grunn fra det 
offentlige når det gjelder tilskudd til egen bil. 
RFF vil også minne om at ensstemmige Bydelsutvalg i Sagene både i 2007 og 
2011 gikk inn for en prøveordning med fleksible parkeringsbestemmelser for 
forflytningshemmede på linje med reglene nevnt ovenfor. 
Rådet for funksjonshemmede i bydel Sagene vil med bakgrunn i det 
ovenstående  sette søkelyset på de tilgjengelighetsproblemer som den nevnte 
gruppe som bruker egen bil lider under. Vi henstiller derfor til Byrådsavdelingen 
for eldre og sosiale tjenester å inkludere særskilte regler i arbeidet med nye 
forskrifter i tilretteleggingen for personer med forflytningsvansker. 
 
Oslo, 20. september 2014 
for Rådet for funksjonshemmede 
      bydel Sagene 
      Toril Knatterød  Per Overrein  Ole Jørgen Nyhagen 
      Leder    Nestleder   BU-representant 
      Liv Jamvold Klaussen Erik Stormbo  Kjell Arnulf Mikalsen 
      Medlem    Medlem   Medlem   
  
 
 
 
 
 
 
 
 


