
 

Protokoll  01/15 

 

 

Møte: Rådet for funksjonshemmede  

Møtested: Bydelsadministrasjonen, Sørkedalsveien 150 B  

Møtetid: 05.02.2015  

   

 

 

   

Tilstede: Reidar Sundby,  Kjell Tøn, Lars Asbjørn 

Hanssen, Elisabeth Wilhelmsen 

 

Forfall: Unni Fauskrud,   

Som vara møtte:   

Møtesekretær: Anne L. Lexow  

  

Godkjenning av innkallingen 

Innkallingen ble godkjent uten merknader 

 

Sak 01/15     Aktuelle saker fra BU-innkallingen 
                     Ingen aktuelle saker. 

 

 

Sak 02/15     Samfunnshus vest. Røa Torg – Tore Hals Mejdells vei 

Grunneier har stengt Røa Torg for innkjørsel med bil. Styret i Samfunnshus Vest 

er bekymret for  tilgjengelighet for TT-transport o.l og ber Bymiljøetaten se på 

saken.   

 

Sak 03/15      Brukere fortviler – Samres-statistikk stemmer ikke med fakta 

Det er fremdeles store forsinkelser når det gjelder henting. Samres endrer ofte 

klokkeslettet for henting. Kan i noen tilfeller se ut som dette er systematisk.

  

Sak 04/15      Ledelinjer ikke alltid best 
                      Arkitektoniske virkemidler kan også fungere bra for dem som må orientere seg. 

      

Sak 05/15      IKT - velferdsteknologi må standardiseres 

                       Mer må gjøres for å standardisere velferdsteknologien som nå blir utviklet. 

                       Dette slås fast i ny rapport fra Standard Norge.  

    

Sak 06/15      Oslo skal gjøres mer tilgjengelig 
 Byrådet i Oslo har en visjon om at byen skal være universelt utformet innen 

2025. Den nye handlingsplanen for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015 

til 2016 ble nylig lagt frem. Planen har 11 ulike satsningsområder, ett av dem 

er universell utforming 

 

 

 

 



Sak 07/15 God lyd i skolen 

Hørselshemmedes landsforbund, LHF har etablert en egen nettside for foresatte 

med barn i skole som har nedsatt hørsel: godlydiskolen.no 

 

Sak 08/15 Omsorgstjenester 

             Som en del av satsningen på velferdsteknologi oppretter standard Norge en 

egen komite for omsorgstjenester for å utvikle standarder for omsorgstjenester. 

 

Sak 09/15 Relevante standarder for universell utforming 

  Standard Norge har utgitt og utvikler stadig nye standarder for universell 

utforming. Det er utarbeidet en oversikt som viser standarder som er viktig for 

utviklere og produsenter av IKT-løsninger. 

 

Sak10/15 Fritt brukervalg for utviklingshemmede 

01.04.2015 innføres fritt brukervalg for utviklingshemmede når det gjelder 

dagsentertilbud. Det skal også innføres fritt brukervalg når det gjelder botilbud 

til utviklingshemmede. 

 

Sak 11/15 Eventuelt 
 

 

 

 

Reidar Sundby (sign)   Anne L. Lexow (sign) 
leder    sekretær 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 


