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Protokoll 5/14 

 

 

Møte: Råd for funksjonshemmede  

Møtested: Bydelssalen, Trygve Lies pl 1, oppg A  

Møtetid: Mandag 01. desember 2014 kl. 17.00     

Sekretariat: Hanne Isaksen, 91604895  

 

 

Møteleder: Torleif Støylen  

   

Tilstede: Inger Standahl, Norsk Revmatikerforbund 

Ragni Arnesen (H) nestleder 

Sigrid Marie Refsum, Mental Helse Oslo  

Solveig Tveter Rindal, Norsk Revmatikerforbund 

Jorunn Elvebakk, Foreningen Norges Døvblinde 

Britt Anne Arild, Norges blindeforbund 

 

   

Forfall: Knut Tore Bakken, Norges Blindeforbund 

Magnus Halvorsen, Hørselshemmedes landsforbund 

Inger Lise Kristiansen, NHF 

 

   

Som vara møtte: Jorunn Elvebakk, Foreningen Norges Døvblinde 

Britt Anne Arild, Norges blindeforbund en 

 

   

I tillegg møtte: Ingen  

   

Møtesekretær: Hanne Isaksen  

 

Åpen halvtime 

Ingen innlegg i åpen halvtime 

 

Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent. 

 

Godkjenning av sakskart 

Sakskartet ble godkjent 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 22.09.2014 

Protokollen ble godkjent. 
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Eventuelt 

Oppfølgingssak Veslestua 

Leder refererte brev fra Helse-, sosial- og eldreombudet datert 30.10.2014. Brevet var et svar 

på bydelens brev til Helse-, sosial- og eldreombudet datert 21.10.2014. 

Brukere av Veslestua har meldt til Ombudet at de har det relativt greit om dagen.  

RFF avslutter saken. 

 

Fellesmøter med rådene i Oslo kommune  

Neste møter er 23.03.2015 og 29.10.2015. 

Det første møtet kolliderer med RFF Alnas rådsmøte.  

 

Saker fra Jorunn Elvebakk 

Haugerud senter 

Dårlig belysning og merking av betongblokker, plakater ute i gangveien og på fortau, samt 

dårlig skilting frem til boligene. Drosjesjåfører finner ikke frem. 

RFF melder saken videre via det sentrale rådet. 

 

Furuset senter 

Dårlig belysning inne på senteret. Butikkene setter varer langt ut mot midtgangen. Mye folk 

gir trang passasje. RFF v/sekretæren melder saken til senterledelsen på Furuset. 
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Sak 12 /14  Lokal handlingsplan for mennesker med 
funksjonsnedsettelser - rullering 2015 - 2016 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak  

1. Rullering av handlingsplanen med de foreslåtte tiltakene vedtas. 

2. Handlingsplanen rulleres høsten 2016. 

 

Vedtak fra RFF Alna 

Rådet støtter bydelsdirektørens forslag til vedtak. 

 

Sak 13 /14  Rapport fra tilsynsutvalget Alna nord - Haugentunet 
boliger, avlastning 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Rapport fra tilsynsutvalget Alna nord – Haugentunet boliger tas til orientering. 

 

Vedtak fra RFF Alna 

Rådet støtter bydelsdirektørens forslag til vedtak. 

 

 

Sak 14 /14  Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 og 
økonomiplan 2015 - 2018 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Bydelsdirektørens forslag fremgår av vedlagte budsjettdokument. 

 

Vedtak fra RFF Alna 

Rådet støtter bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 med følgende kommentarer: 

1. Kap 4.5 viser til at det er økning i antall brukere med store omsorgsbehov.  Bydelen 

har også en økning i nyfødte barn med omfattende behov for tjenester. Dette vil få en 

stor kostnad.   

Det er viktig for RFF Alna å sørge for at disse tjenestene skjermes og at rådet gis 

orientering om utviklingen. 

2. Kap. 4.6 tar opp Samhandlingsreformen og fokuset på forebygging og det ansvaret 

kommuner og bydeler har.   

Det er viktig for RFF Alna at vi holdes løpende orientert om utviklingen og hvilke 

utfordringer bydelen møter.   

3. I kap 5.1 om bærekraftig utvikling av bydelen nevnes Furuset nå spesielt ved at 

torgområdet skal oppgraderes samt en realisering av Fremtidens bibliotek.  Dersom en 

finner inndekning, vil det også bli satt i gang områdeløft på Trosterud / Haugerud. For 

å innfri forventningene om Byen for alle er det viktig at alle får fremme meninger om 

hvordan sluttresultatet skal bli. 

RFF Alna forventer å bli invitert med på planleggingsarbeidet vedr torgområdet på 

Furuset, ved realisering av Fremtidens bibliotek og et eventuelt fremtidig områdeløft 

på Trosterud / Haugerud. 
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4. RFF Alna støtter innstillingen fra bydelsdirektøren at Alna bydel fortsatt skal levere 

tjenester med høy kvalitet, men ved avvikling eller effektivisering av tjenester må de 

mest utsatte brukere og brukergrupper skjermes. 

5. Psykisk helsearbeid.  Dette er et felt det er viktig for RFF Alna å være oppdatert 

innenfor.  Eksisterende aktivitetstilbud skjermes og styrkes.  Det er viktig at 

beliggenheten til tilbudene gjenspeiler brukernes og pårørendes ønsker og behov. Ved 

vurdering av samlokalisering og flytting av tjenestetilbudet er det viktig at brukerne og 

deres representanter blir hørt. 

6. Det er av stor viktighet at lavterskeltilbud for psykisk helsearbeid styrkes ved at 

Veslestuas fysiske begrensninger fjernes senest tidlig i 2015. 

RFF Alna støtter innstillingen og kommer gjerne med innspill til hvordan dette kan 

gjøres effektivt og tilpasses aktuelle brukere. 

7. Brukermedvirkning 

På generelt grunnlag mener RFF Alna at brukere bør rådspørres og delta aktivt ved 

utforming av tiltak for å sikre hensiktsmessig fornyelse i tjeneste og tilbud. 

8. Rådet er særlig opptatt av at kvaliteten i lovpålagte tjenester opprettholdes.  

Når det gjelder «ikke lovpålagte» oppgaver ber rådet om å få komme med innspill før 

beslutninger om å fjerne disse vedtas.  

9. Rådet ønsker at frivilligmidler ligger som fast post i fremtidige budsjett og ikke som 

engangspost. 

 

 

 

 

Oslo, 02.12.2014 

 

 

 

 

Torleif Støylen       Hanne Isaksen 

leder         sekretær 


