
 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Råd for Funksjonshemmede 
 

  

  

    

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:  Leder Rudolph Brynn (A), Nestleder Sara Glent  (H) 

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

Blindeforbund) 

Vara Oddvar Skogsletten (Norges Handikapforbund) 

Forfall: 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: Rudolph Brynn (A) 

Sekretær: Ingvild K Haugen  

Epost: ingvild.haugen@bfr.oslo.kommune.no  

Mobil: 95755280 

 

Saker   

 Åpen halvtime 

Ingen saker 

 

74/14 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden. 

Ingen kommentar til innkalling, men flere medlemmer skal sjekke opp om innkalling er 

mottatt per epost da de ikke har registrert den i sin innboks. 

 

75/14 Aktuelle saker fra BU-sakskartet 

385/14 Universitetsgata 7 
RFF understreker at krav til universell utforming i fellesområder og publikumsarealer i 
plan- og bygningsloven må oppfylles. For undervisningslokaler må likeverdig tilgang for 
alle elever sikres. 
  
387/14 Ruseløkka skole –henvisning om hjelp til å fremme rehabilitering 
RFF ser med bekymring på melding fra Ruseløkka skole om dårlig ventilasjonsanlegg på 
skolen på grunn av behov for elever med spesielle utfordringer. 
 
389/14 Midheltuns gate 15 og 17 
Dersom arealet benyttes til skoleformål må lokalene sikre likeverdig tilgang for alle 
elever gjennom universell utforming. 
 
390/14 Niels Juels gate 27 –søknad om bruksendring 
Søker har bedt om unntak for krav til universell utforming i forbindelse med 
bruksendring. 
RFF støtter bydelsdirektørens forslag til vedtak. 
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337/14 Opprettelse av tilsynsutvalg for boliger 
Gjelder samlokaliserte boliger til personer med nedsatt funksjonsevne og/eller  
psykiske lidelser. 
 
RFF støtter bydelsdirektørens forslag til vedtak. 
392/14 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 

1) RFF er kritiske til avvikling av Amaldhus som gir et viktig, etablert tilbud som 
vanskelig lar seg gjenskape i en frivillighetssentral. 

2) RFF er sterkt i mot avvikling av Frogner frivillighetssentral, avvikling vil føre til 
redusert økonomisk driftstøtte og frivillighetssentralen er bedre tilrettelagt for 
eldre med bevegelseshemninger og funksjonshemmede enn 
frivillighetssentralen ved Tidemandsstuen. 

3) RFF støtter forslag om styrking av innsatsteam og turnusdrift. 
4) RFF ber om at utredning for anskaffelse av tilstrekkelig velferdsteknologi i lys av 

redusert bruk av institusjonsplasser og hjemmesykepleie. 
 

76/14 Referat fra aktuelle møter 

Rudolph Brynn: Møte i regi av Standard Norge om universell utforming. Bredt oppmøte 

med representanter fra byggebransjen, Norsk designråd og IKT.  

Oddvar Skogsletten: Møte i NHF «Funker i Oslo» holdt for første gang og planlegges 

avholdt 2x årlig. Vellykket første møte med temaet «Reisekjeden i Oslo» der 

medlemmer fra NHF og representanter fra Ruter og Oslo kommune sentralt kom i 

dialog. 

Oddvar Skogsletten: Møte i NHF (Regionstyret). Vedtatt å samle rådsrepresentanter 

årlig. Nyttig for å dra veksel på hverandres erfaringer og fordi saker fra lokale råd er av 

felles interesse. 

 

77/14 Saker fra Rådet for funksjonshemmede i Oslo 

Ingen saker tatt opp. 

 

78/14 Aktuelle saker fra medlemmene 

 Bekymring rundt trafikksikkerhet ved Bussterminalen/Jernbanetorget og 

tilhørende taxisentral. Bekymring meldes videre til det sentrale rådet for 

funksjonshemmede.  

 

 Eventuelt 

 Skriv vedr. fellesmøter for bydelsrådene ble lest opp. RFF er positive til to 

fellesmøter per år, og ønsker bemerke at dato for høstmøte tilpasses dato for 

fremlegg av budsjett for Oslo kommune.  

 Teknisk forskrift –orientering om nye regler.  

 Møteplan for 2015 ble utdelt- Møteplan er tilgjengelig på nettsidene 

sammen med møteinnkallinger og protokoller (http://www.bydel-

frogner.oslo.kommune.no/politikk/) 

 

 

Neste møte er 2. februar kl 16.00.  
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