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Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  23 42 50 00  

Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01  
Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo   
Drammensveien E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 

 

Møtereferat 

 

Tilstede:  Nestleder Sara Glent  (H) 

Medlem Berit Schjefstad (FFO), Unni Brodin (FFO), Ellinor Bergrud (FFO, Norges 

Blindeforbund) 

Vara Erika Birke (FFO) 

Forfall: Leder Rudolph Brynn (A),  

Medlem Trond Tvedt (SAFO, Forening for Norges Døvblinde), Bjørn Hansen (SAFO, 

Norges Handikapforbund) 

Møtegruppe: Rådet for funksjonshemmede 

Møtested: Frognersalen 

Møtetid: Mandag 24.11.2014 kl 16.00 

Møteleder: Sara Glent 

Sekretær: Ingvild K Haugen 

 
Saker   

 Åpen halvtime 

Ingen saker 

69/14 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden. 

Kommentar til innkalling: Møteinnkalling ønskes sendt per epost til medlemmer og 

varamedlemmer i tillegg til publisering på bydelens nettsider.  

70/14 Aktuelle saker fra BU-sakskartet 

360/14 Anskaffelse av EL biler 
RFF støtter forslaget, men poengterer at innkjøpte el-biler bør ha en varsellyd installert 
som slår inn når bilen kjører inntil en viss hastighet (enten 30 eller 40 km/t). Dette av 
hensyn til blinde og andre som har vanskelig for å registrere el -bilens nærvær. 
  
Sak 363/14 Munkedamsveien 62 B/D  
RFF krever at barnehagen følger krav om universell utforming. 
  

71/14 Referat fra aktuelle møter 

Ellinor Bergrud refererte fra møte FFO hvor drift av rådene ble drøftet, for øvrig bar 

møtet preg av prat rundt enkeltsaker av privat art. 

Erika Birke refererte fra møte Søvnforeningen, fokus var barn rammet av narkolepsi og 

hvordan barn/unge skal håndtere det å leve med handikap ervervet i ung alder 

72/14 Saker fra Rådet for funksjonshemmede i Oslo 

Sak utsatt da ingen fra sentrale råd var tilstede. 

73/14 Aktuelle saker fra medlemmene 

 Bekymring rundt trafikksikkerhet ved restaurant «Homan». Sommerstid har fare 

vært skjermet av bord brukt til uteservering, men vinterstid når bordene er 

fjernet er det fallfare, spesielt for blinde og svaksynte. RFF anbefaler at saken tas 
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opp med aktuell ansvarlig så utbedring gjøres. Saken er rapportert inn også 

tidligere. 

 

 Ønskelig å invitere til informasjon om BPA (Brukerstyrt Personlig Assistent) til 

åpen halvime. 

 Eventuelt 

 
Neste møte er satt opp mandag 15.desember kl 16.00 


