
 

 

  
 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 Erika Birke (FFO) 

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

Norges Handikapforbund) 

Vara Jørn Boretti (A), Frode Ersfjord (SV), Oddvar Skogsletten (Norges 

Handikapforbund), Ole Chr. Lagesen 

Møtegruppe: Rådet for funksjonshemmede 

Møtested: Frognersalen 

Møtetid: Mandag 2.2.2015 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.  

Ønskelig å invitere Bestiller for orientering om BPA-ordning til neste møte. 

 

1/15 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden. 

Kommentar til sak 71/14 fra møte 24.11.14; Seminar arrangert av «Foreningen for 

søvnsykdommer Oslo Fylkeslag» 1/11-14, presisering at seminaret var for voksne. 

 

2/15 Aktuelle saker fra BU-sakskartet 

10/15 Bygdøynesveien 15 
RFF forutsetter at krav til universell utforming av nye boliger overholdes innen de 
rammer som settes for tiltaket. Krav om universell utforming skal også omfatte 
fellesområder og lekeplass. En andel av parkeringsplassene bør følge krav om P-plasser 
for forflytningshemmede. Nærmeste bussholdeplass må oppgraderes for å sikre 
universell utforming, også av hensyn til lokalt næringsliv. 
  
11/15 Munkedamsveien 45  
RFF ser positivt på at tiltakshaver vil ha universelt utformede og tilgjengelige nye rom i 
hotellet, men ber om at det vurderes å oppgradere noen av de eksisterende rom til 
tilgjengelighet for rullestoler jf krav i Byggteknisk forskrift (TEK 10).  
 
12/15 Areal og transport i Oslo og Akershus 
RFF viser til tidligere vedtak i saken 
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3/15 Referat fra aktuelle møter 

Ellinor Bergrud: Interessepolitisk kurs/seminar vedrørende TT-ordning nasjonalt. 

For øvrig ingen aktuelle møter å referere fra for januar. 

 

4/15 Saker fra Rådet for funksjonshemmede i Oslo 

Ingen aktuelle møter å referere fra for januar. Neste møte 26/2. 

Informasjon om aktuelle Frokostseminar ved Litteraturhuset den 18/3, 26/3 og 8/4 ble 

formidlet. Dokument vedlagt. 

Orientering om aktuelle byrådssaker for neste møte;  

- Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser rullering 2015-2016 

(249/14)   

- Velferdsteknologi (250/14) Se vedlegg 

 

5/15 Universell utforming og velferdsteknologi - Rapport Standard Norge 

Orientering om rapportens innhold. Dokument vedlagt.  

 

6/15 Aktuelle saker fra medlemmene 

 Bekymring rundt trafikkforholdene ved krysset Underhaugsveien/Bogstadveien 

1. Betydelig fallrisiko på grunn av nivåforskjeller, for øvrig mangler fortau.  

 Orientering om å være obs på å innhente brukererfaringer ved kommende saker 

om ledelinjer, har erfart med lite egnede løsninger. 

 Nye utfordringer knyttet til teknologiske løsninger ved bank, post og apotek. 

Gebyrtillegg for kontanthåndtering ved bank og postkontor. Vanskelig for blinde 

og svaksynte å benytte seg av nettbaserte løsninger, skjermer, automater og 

terminaler for regningsbetaling, innskudd, uttak og signering.   

  

Eventuelt 

 Vedr sak (Kolumbus) om bruk av rullestoler og liknende hjelpemiddel (scooter) 

på buss, foreligger ikke krav til å måtte kunne snus rundt egen akse, men krav 

til festeanordning.  

 Ønskelig med omvisning for RFF Frogner ved Almas hus på Aker. Undersøker 

mulighet for visitt i mars med Geriatrisk ressurssenter. 

 

Aktuelle vedlegg:  

Invitasjon til frokostseminar «Tapte muligheter, eller vinn vinn?» (Se vedlagt dokument) 

Byrådssak 249/14  

Byrådssak 250/14 

Prosjektrapport «Universell utforming og velferdsteknologi» (Se vedlagt dokument) 

 

Neste møte: 2.mars kl 16.00 i Frognersalen 

*Møteplan tilgjengelig på nettsidene sammen med møteinnkallinger og protokoller 

(http://www.bydel-frogner.oslo.kommune.no/politikk/) 
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