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Møtereferat 

 

Tilstede:  Leder Rudolph Brynn (A), nestleder Sara Glent  (H) 

Medlem Berit Schjefstad (FFO), Unni Brodin (FFO) 

Vara Oddvar Skogsletten (NHF) 

Forfall: Medlem Trond Tvedt (SAFO, Forening for Norges Døvblinde), Ellinor Bergrud (FFO, 

Norges Blindeforbund), Bjørn Hansen (NHF) 

Møtegruppe: Rådet for funksjonshemmede 

Møtested: Frognersalen 

Møtetid: Mandag 27.10.2014 kl 16.00 

Mæteleder: Rudolph Brynn 

Sekretær: Ingvild K Haugen 

 
Saker   

 Åpen halvtime 

Orientering om tidligere bydelsdirektørs som har valgt å slutte i stillingen sin. Ny 

bydelsdirektør, Kari Andreassen, har nå tiltrådt. 

Presentasjonsrunde av medlemmene og ny sekretær. 

63/14 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden. 

Ingen kommentar til referat. Aktuelle saker fra BU-sakskartet ønskes nevnt med 

saksnummer og betegnelse i innkalling.  

64/14 Aktuelle saker fra BU-sakskartet 

 Sak 325/14 Bygdøynesveien 33-35, Forslag til detaljregulering 

RFF ønsker at det etableres tilstrekkelig antall HC-P-plasser og at felles arealer følger 

krav til universell utforming. 

 Sak 326/14 Slemdalsveien 1, Bruksendring fra kontor til serveringssted 

RFF støtter administrasjonens forslag til vedtak, men ønsker «universell tilpasning» 

rettet til «universell utforming». 

 Sak 331/14, kommuneplan Bærum 

RFF merker seg at det i kapittel «Ny struktur på bestemmelser og retningslinjer» er 

poengtert at «ved utforming av bestemmelse er det lagt vekt på å unngå bestemmelser 

om forhold som er regulert i annet lovverk eller i teknisk forskrift (TEK). Dette har blant 

annet ført til at gjeldende bestemmelser om universell utforming er tatt ut, da dette er 

ivaretatt i TEK». RFF vil understreke at det er viktig at en slik bestemmelse likevel bør bli i 

kommunens egne vedtekter, blant annet for å bevisstgjøre ansvarlige for 

implementering av planen, og fordi TEK ikke dekker områder som IKT i bygg når det 

gjelder universell utforming. 

65/14 Referat fra aktuelle møter 

Oddvar Skogsletten refererte fra møte NHF Oslo der betydningen av samarbeid på tvers 

av organisasjonene og bydelene ble drøftet. Det er ønskelig at saker av betydning på 
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tvers av bydelene tas opp. 

For øvrig ble det referert fra vellykket hjelpemiddelmesse Øst (Oddvar Skogsletten), 

Seniorprisen som i år blant annet gikk til Bygdøy Seniorsenter (Sara Glent), 

Arrangement med innlegg fra flere statlige direktorat og fagorganer i regi av 

Deltasenteret i Trondheim og seminar om Velferdsteknologi (begge ved Rudolph 

Brynn).  

66/14 Saker fra Rådet for funksjonshemmede i Oslo 

Viser til sak 65/14 der det ble referert fra møte NHF Oslo, og fellesmøte mellom Rådet i 

Oslo og bydelsrådene.  

67/14 Høring NOU 2014:4 Enklere regler – bedre anskaffelser – konsekvenser for universell 

utforming Standardisering og universell utforming – nye tiltak 

Gjennomgang av Høringsuttalelse fra Rådet for funksjonshemmede i bydel Frogner (se 

vedlegg). 

68/14 Aktuelle saker fra medlemmene 

Høringsuttalelse fra FFO om TT-ordning ble gjennomgått. R. Brynn orienterte om nye 

standarder som blir utarbeidet om tilgjengelighet til tjenester på ulike områder. 

 

 Eventuelt 

 

Neste møte er satt opp mandag 24. november kl 16.00 


