
Råd for 
funksjonshemmede

Informasjon til funksjons-
hemmede, pårørende og andre 
som jobber eller er i kontakt med 
funksjonshemmede.

Viktige adresser og 
telefoner
Rådet for funksjonshemmede i Oslo 
Helse- og velferdsetaten 
Postboks 30, sentrum 
0101 Oslo
Tlf 02180
Rådet for funksjonshemmede i Oslo er et 
rådgivende organ for byrådet i Oslo. Rådet skal 
medvirke til at sentrale politiske målsettingenr 
blir ivaretatt. 

Samarbeidsforum for funksjonshemmedes 
organisasjoner i Oslo (SAFO - Oslo) v/NHF
Folke Bernadottes vei 2
0962 Oslo
Tlf 22 33 59 20

NAV St. Hanshaugen Trygd
Pilestredet 56
0167 Oslo
Tlf 810 20 602

Frivillighetssentralen
Ullevålsveien 39
0171 Oslo
Tlf 22 69 86 10
Et sted som formidler kontakt mellom frivillige 
medarbeidere og mennesker i lokalmiljøet

Akersveien 17
Akersveien 17 b
0177 Oslo
Tlf 23 47 54 30
Boliger og treffsted for mennesker med 
psykiske problemer

Rådgivningskontoret for hørselhemmede
Lille Grensen 7
0159 Oslo
Tlf 22 33 59 20

Oslo kommune
Bydel St. Hanshaugen

Kontaktperson for råd for funksjons-
hemmede er rådets sekretær:
Anne-Mari Arnesen
Forvaltningsseksjonen
Besøksadresse: Akersbakken 27
Tlf. 02180

Rådets adresse:
Råd for funksjonshemmede
Bydel St. Hanshaugen
Pb 6999 St.  Olavs plass
0301 Oslo



Råd for funksjonshemmede

Formål
Råd for funksjonshemmede er et 
samarbeids- og rådgivningsorgan for 
Bydel St. Hanshaugen  i saker som angår 
funkjsonshemmedes behov og interesser. 
Rådet er oppnevnt av bydelsutvalget med 
samme funksjonstid som den kommunale 
valgperioden.

Oppgaver
Rådet holder seg løpende orientert om 
aktuelle saker for funksjonshemmede i 
bydelen.

Rådet arbeider med, får seg forelagt og 
har anledning til å uttale seg i saker som 
gjelder alle tiltak for funksjonshemmede.

Rådet driver informasjonsarbeid overfor 
organisasjonene og allmennheten i 
bydelen.

Rådet tar initiativ til å bedre samarbeid 
og samordning innen offentlige etater i 
saker av interesse for funksjonshemmede.

Hvem er 
funksjonshemmet
Fem hovedgrupper:

 bevegelseshemmede

 hørsels- og synshemmede

 psykisk utviklingshemmede

 mennesker med psykiske lidelser

 skjulte funksjonshemninger

Ta kontakt
For at  rådet skal være 
orientert om spørsmål som gjelder 
funksjonshemmede i 
bydelen, er det viktig at vi blir 
kjent med dere som vet 
hvor skoen trykker. 
Du kan kontakte en av representan-
tene med spørsmål eller forslag. 
Rådet arbeider både med små 
og store saker.

Innsatsområder
Dette arbeider vi bl.a. med:
Økt tilgjengelighet i bydelen for 
rullestolbrukere og bevegelseshemmede

Økt antall parkeringsplasser for 
funksjonshemmde i bydelen

Høringer til forslag om organisering av 
tjenester for funksjonshemmede

Bydelens plan for psykisk helsearbeid 
og tilbud til brukere av psykiske 
helsetjenester

Økt tilgjengelighet for 
funksjonshemmede til bydelens 
tjenestesteder

Deltakelse på diverse konferanser.

Deltakelse ved utarbeidelse av 
bydelsvise handlingsplaner for 
funksjonshemmede

Rådet har som målsetting å få 
best mulig oversikt over antall 
funksjonshemmede i bydelen.

Råd for funksjonshemmede


