
 
 

Rådet for funksjonshemmede  

ALNA 

 

ÅRSMELDING 2014 
 

 

1. Rådets sammensetning 2012 – 2015 

 

Leder:  Torleif Støylen  Arbeiderpartiet 

Nestleder: Ragni Arnesen  Høyre 

Medlem: Inger Standahl   Norsk Revmatikerforbund 

   Sigrid Marie Refsum  Mental Helse 

   Magnus Halvorsen  Hørselshemmedes Landsforbund 

   Inger Lise Kristiansen Norges Handikapforbund 

   Knut Tore Bakken  Norges Blindeforbund 

 

Varamedlemmer: 

   Svein Harald Grande  Arbeiderpartiet 

   Egil Eidsaune    Høyre 

   Solveig Tveter Rindahl Norsk Revmatikerforbund 

   Siv Conradi   Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 

   Inger Ljøstad   Ryggforeningen 

   Jorunn Elvebakk  Foreningen Norges Døvblinde 

   Britt Anne Arild  Norges Blindeforbund 

 

Sekretær: Hanne Isaksen 

 

Møtested: BU salen, Furuset senter 

 

 

2. Møteplan 2013 

10.02,  24.03, 19.05 

21.08 Fellesmøte for rådene i Groruddalen  

22.09 

27.10 Avlyst 

01.12 
 

Alle møtene har vært åpne for publikum.  I forkant av møtene har vi hatt Åpen halvtime.  Her 

kan publikum møte for å stille spørsmål til rådet.   



 

Veslestua 
Rådet har fulgt arbeidet med Veslestua hele året, både når det gjelder ny oppstart, drift og 

tilgjengelighet. Det har vært åpen dialog og tilflyt av informasjon mellom Rådet, 

Bydelsadministrasjonen og enhetsleder om utfordringene som brukerrepresentanter har 

presentert, senest i åpen halvtime 22.september. Det er rapportert fra brukerne ved Veslestua 

at det fungerer greit seint høsten 2014.   

 

Rådet følger opp saken om tilgjengeligheten for rullestolbrukere.   
 

19.05 Resultatenhetsleder Liljan Celius informerte om Alna bo- og miljøarbeidertjeneste og  

  Haugentunet boliger. 

 

Et gjennomgående problem til flere av møtene har vært at teleslyngeanlegget ikke har fungert 

tilfredsstillende.  Dette er uheldig da et medlem og et varamedlem er avhengig av teleslynge 

for å ha utbytte av møtene.  På siste møtet fungerte alt.   

 
 

3.1 Utvalgte saker i perioden 

 

- Årsberetning for Alna bydel. 

- Årsmelding 2013. Sentralt råd for funksjonshemmede. 

- Årsrapport og rapporter fra Haugentunet boliger 

- Innspill til rullering av Oslo kommunes handlingsplan for mennesker med 

funksjonsnedsettelser 
- Status for egenmestring og rehabilitering.  Rådet påpeker at det sikres tilstrekkelige 

ressurser til hjelpemiddeltilrettelegging 

- Innspill til rullering av handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser.  Rådet 

hadde innspill om brukermedvirkning, større tilflyt av plansaker, ønske om å engasjere 

oss i helserelaterte spørsmål for mennesker med funksjonsnedsettelser, formidling og 

reparasjon av personlige og offentlige tekniske hjelpemidler, ønske om forenklet 

saksgang og forenklet saksgang og nedsatt behandlingstid 

- Rullering 2015 - 2016 av Lokal plan for mennesker med funksjonsnedsettelser  

- Høring – utkast til ny forskrift om TT.  Rådet klager på at vi ikke har vært 

høringsinstans til planen 

- Rådet hadde 9 innspill til bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 

2015 – 2018. 

 

3.2 Orienteringer.   
      - Tilgjengelighet i lokalmiljøet. 

      -  Klage på manglende trappeheis på Grorud Samfunnshus 

      - Detaljregulering av Lindeberg omsorgssenter 

      - Dårlig merking ved Haugerud senter 

      - Dårlig belysning inne på Furuset senter, trang passasje inne. 

 

Januar 2015 
 
 
Torleif Støylen, 

Leder RFF Alna 


