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Utvalg: Rådet for funksjonshemmede 
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Til behandling foreligger: 
 
 
Saksnr Tittel 
1.  Åpent kvarter 
2.  Godkjenning av innkalling og saksliste 
3.  Godkjenning av protokoll fra møte 14.10.14 
4. RFF 14/20 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter 

12.09.14 
5. RFF 14/21 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Møllehjulet bosenter 12.09.14 
6. RFF 14/22 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Dagsenter for utviklingshemmede i 

Vøyensvingen 12.09.14 
7.  Orienteringssaker 
8.  Eventuelt 
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Møtebok 

 
 
Utvalg: Rådet for funksjonshemmede 
Møtedato: 14.10.2014 
Tidspunkt: 16:00 
Møtested: Sagene samfunnshus, River'n 
  
 
Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Repr Vara for 
Toril Knatterød LEDER   
Kjell Arnulf Mikalsen MEDLEM   
Ole Jørgen Nyhagen BU-REPR   
Erik Stormbo MEDLEM   
Liv Jamvold Klaussen MEDLEM   
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Navn Funksjon Repr 
Per Overrein NESTLEDER  
Siauw Dhita 1. VARAMEDLEM  
Nils-Einar Samsonsen 2. VARAMEDLEM  
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
 
Toril Larsen – enhetsleder ved helsestasjonen Sagene 
Anette Nordstaa – Helse- og sosialavdelingen 
 
 
 
 
 
Møteleder: Toril Knatterød 
Møtesekretær: Tiffany Yijun Qiu 
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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:  
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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 09.09.14 
4. RFF 14/18 Utkast til ny forskrift om tilrettelagt transport for personer med 

forflytningsvansker 
5. RFF 14/19 Høring - rullering av handlingsplan for mennesker med 

funksjonsnedsettelser 2015-2016 
6.  Orienteringssaker 
7.  Eventuelt 
 
 

 

1. Åpent kvarter 

Det var ingen ytringer under åpent kvarter. 

 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Kjell Arnulf Mikalsen foreslo sak RFF 14/18 Utkast til ny forskrift om tilrettelagt transport 

for personer med forflytningsvansker satt opp på sakslisten. 
 
Erik Stormbo meldte en sak til eventuelt. 
 
Toril Knatterød meldte en sak til eventuelt. 
 
Innkalling og saksliste ble deretter enstemmig godkjent. 

 

3. Godkjenning av protokoll fra møte 09.09.14 

Protokoll fra møte 09.09.14 ble enstemmig godkjent. 

 

4. RFF 14/18 Utkast til ny forskrift om tilrettelagt transport for 
personer med forflytningsvansker 

Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Saken ble behandlet i rådets møte den 09.09.2014. Samtlige medlemmer fremmet følgende 
tilleggsforslag til vedtak: 
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Rådet for funksjonshemmede i Bydel Sagene stiller seg fullt ut bak endringsforslagene fra 
NHF Oslo, FFO Oslo, Norges Blindeforbund Oslo, Oslo fylkeslag av NFU, HBF Oslo. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
 
Rådet for funksjonshemmede i Bydel Sagene stiller seg fullt ut bak 
endringsforslagene fra NHF Oslo, FFO Oslo, Norges Blindeforbund Oslo, 
Oslo fylkeslag av NFU, HBF Oslo. 

 

5. RFF 14/19 Høring - rullering av handlingsplan for mennesker med 
funksjonsnedsettelser 2015-2016 

Bydel Sagenes forslag til høringssvar:  
Bydel Sagene har gjennomgått de foreslåtte tiltakene og de fremstår som gode og relevante 
innsatsområder i det videre planarbeidet. Forslagets siste punkt; «Det opprettes 
frivillighetskoordinator i hver bydel» vil imidlertid ha kostnadsmessige konsekvenser for 
bydelene, og det må tas høyde for finansiering av en slik stilling hvis dette blir vedtatt som en 
del av planen. 
 
Bydelsdirektørens forslag: 
Rådet for funksjonshemmede tar Bydel Sagenes forslag til høringssvar til orientering. 
 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Kjell Arnulf Mikalsen fremmet følgende forslag til vedtak: 
Rådet for funksjonshemmede i Bydel Sagene tar saken til orientering og sluttet seg til 
bydelens forslag til høringssvar. 
 
Kjell Arnulf Mikalsen fremmet følgende forslag til tilleggskommentar: 
 
Til ESTs forslag til nye tiltak: 
Rådet for funksjonshemmede i Bydel Sagene ønsker å fremheve betydningen av at det 
opprettes en frivillighetskoordinator i hver bydel og at finansiering må følge med. 
 
Til ESTs oppsummering av innspill til rullering av handlingsplan for mennesker med 
funksjonsnedsettelser: 
Rådet for funksjonshemmede i Bydel Sagene støtter 2.2.1.1. Tiltak 6 fullt ut og vil poengtere 
aktiv bruk av ansatte i bydeler/etater som arbeider med mennesker med funksjonsnedsettelser, 
og aktivt bruker Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 3. 
 
Rådet for funksjonshemmede i Bydel Sagene stiller seg bak oppsummeringen med presisering 
av viktigheten av 2.2.6.2.2. Koordinering av ulike transportordninger: «alle med hjelp til 
transport skal kunne forholde seg til ett felles nummer» som nytt tiltak. 
 
Mikalsens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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VEDTAK (enstemmig): 
 
Rådet for funksjonshemmede i Bydel Sagene tar saken til orientering og 
sluttet seg til bydelens forslag til høringssvar med følgende 
tilleggskommentar: 
 
Til ESTs forslag til nye tiltak: 
Rådet for funksjonshemmede i Bydel Sagene ønsker å fremheve 
betydningen av at det opprettes en frivillighetskoordinator i hver bydel og 
at finansiering må følge med. 
 
Til ESTs oppsummering av innspill til rullering av handlingsplan for 
mennesker med funksjonsnedsettelser: 
Rådet for funksjonshemmede i Bydel Sagene støtter 2.2.1.1. Tiltak 6 fullt 
og vil poengtere aktiv bruk av ansatte i bydeler/etater som arbeider med 
mennesker med funksjonsnedsettelser, og aktivt bruker Diskriminerings- 
og tilgjengelighetsloven § 3. 
 
Rådet for funksjonshemmede i Bydel Sagene stiller seg bak 
oppsummeringen med presisering av viktigheten av 2.2.6.2.2. 
Koordinering av ulike transportordninger: «alle med hjelp til transport 
skal kunne forholde seg til ett felles nummer» som nytt tiltak. 

6. Orienteringssaker 

Det var ingen saker til orientering. 

7. Eventuelt 

Erik Stormbo orienterte om at han har vært i kontakt med Byråd for byutvikling Bård Folke 
Fredriksen. 
 
Liv Jamvold Klaussen orienterte om utstillingen "Uten filter - alle har en stemme" 10. – 19. 
oktober i Rådhusets galleri.  
 
Toril Knatterød orienterte om hjelpemiddelmesse i Ekeberghallen onsdag 15. oktober og 
torsdag 16. oktober. 
 
Toril Knatterød anmodet rådets medlemmer om å delta i fellesmøte mellom bydelenes råd for 
funksjonshemmede og det sentrale rådet for funksjonshemmede torsdag 23. oktober i Clarion 
Royal hotell Christiania. 
 
Toril Knatterød savnet saken om månedlig rapportering helse og sosial i sakslisten. 
 
BYDEL SAGENE 
Rådet for funksjonshemmede 
 
Toril Knatterød       Tiffany Yijun Qiu 
Møteleder        Møtesekretær 
 


