Oslo kommune

Protokoll 6/08

Møte:
Møtested:
Møtetid:

Rådet for funksjonshemmede
Bydelsadministrasjonen, Markveien 57
Onsdag 03. desember 2008 kl. 17.00-18.30

Åpen halvtime
Det var ingen frammøtte til åpen halvtime.
Opprop
Til stede: Ole Einar Olsen (Multippel skleroseforeningen, FFO) leder, Roger Walther
Holland (Norges Handikapforbund), Petter Bøe (Landsforeningen for Pårørende innen
Psykiatri, LPP), Helge Havnegjerde
Forfall: Torø Teigum Graven (Blindeforbundet), Gerd Elisabeth Guttorm (bydelsutvalgets
representant)
Godkjenning av innkalling
Innkallingen godkjent uten merknader.
Godkjenning av sakskart
Sakskartet godkjent. Sak 16/08 vedtatt satt opp som tilleggssak.
Korrigering av spørsmål til partigruppene i bydelsutvalget fra Rådet for funksjonshemmede
(fra møte 22. oktober 2008):
•

Rådet for funksjonshemmede ser på TT-ordningen som et samferdselspolitisk tiltak.

•

Rådet for funksjonshemmede etterlyser fortsatt en stemmeforklaring fra partiene som
stemte for Bydelsdirektørens forslag (A, H, V og F), og mot SV, R og Rådet for
funksjonshemmedes forslag.

Svar fra R:
Rødts forslag til vedtak i denne saken var slik:
"Bydel Grünerløkka støtter uttalelsen fra Rådet for funksjonshemma. Vi vil særlig peke på det
prinsipielle i at TT-ordninga er et samferdselspolitisk tiltak, ikke et helsepolitisk. Den bør
derfor være organisert som andre samferdselstiltak."
Vi ser i ettertid at dette er ei litt uheldig formulering. Det burde nok stått "først og fremst et
samferdselspolitisk tiltak". Med dette mener vi at poenget med TT-tjenesten er at innbyggere
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med ulike funksjonshemminger skal kunne ha et like godt kollektivtransporttilbud som andre.
Dette har naturligvis helsepolitiske aspekter, men hovedsaken er at når Ruters vanlige tilbud
ikke kan benyttes av disse gruppene, så må det lages et alternativt samferdselstilbud til dem.
Intensjonen vår var altså den samme som i SVs første forslag, og under votering blei da disse
slått sammen.
Informasjon
Gjennomgang av protokoll fra møter i bydelsutvalget 30. oktober og 6. november 2008
Gjennomgang av saker til møte i bydelsutvalget 17. desember 2008
Til sak 131/08 Universell utforming - forslag om tverrpolitisk arbeidsgruppe
Rådet for funksjonhemmedes enstemmige innstilling:
Ole Einar Olsen foreslås som rådets representant i arbeidsgruppa.
Saker behandlet under møtet:
Sak 13 /08
Sak 14 /08
Sak 15 /08
Sak 16 /08
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Sak 13 /08 Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 22.
oktober 2008
Vedtak:
Protokollen enstemmig godkjent.

Sak 14 /08 Bydelsdirektørens budsjettforslag 2009
Tage Guldvog, avd.sjef helse og sosial, informerte om bydelsdirektørens budsjettforslag for
pleie-, omsorg- og sosialtjenesten og om planer for etablering av NAV Grünerløkka i
Marstrandgata 6. Roger Walther Holland vil representere rådet i forbindelse med
ombyggingen og universell utforming av bygget.
Rådet vedtok følgende enstemmige uttalelse:
Rådet for funksjonshemmede reagerer med vantro på at det skal kuttes en halv stilling og
reduseres med 300.000 kroner til TT-kjøring. Rådet ser også med bekymring på reduksjon i
vedtak i hjemmetjenesten.
Rådet så positivt på utvidelse av tilbudet til psykisk syke, men ved nærmere redegjørelse viser
det seg ikke å bli noen utvidelse. Rådet ser fram til at bydelen tar ansvar for sine psykisk syke.
Hvis budsjettforslaget blir vedtatt uten at det blir tatt hensyn til rådets kommentarer så er det
en diskriminering av funksjonshemmede.

Sak 15 /08 Strategisk plan 2008-2011 - første evaluering oktober
2008
Vedtak:
Oppfølgingen av strategisk plan vil fra rådets side i første omgang skje gjennom deltakelse i
arbeidsgruppa for universell utforming.

Sak 16 /08 Navnsetting av gate eller plass i bydelen etter Knut
Hamsun
Forslag til vedtak fra Roger Walther Holland:
Rådet for funksjonshemmede har følgende uttalelse i spørsmålet om man skal navnsette en
gate eller plass i bydelen etter Knut Hamsun:
Rådet går sterkt i mot et slikt forslag.
Det er ingen tvil om at Hamsun må regnes som en av vårt lands største forfattere. Men det er
heller ingen tvil om at Hamsuns klart uttrykte støtte til et regime som systematisk gikk inn for
å utrydde blant annet mennesker med forskjellige funksjonshemminger.
Derfor finner vi det ikke riktig å gi Hamsun en slik oppreisning en navnsetting vil oppfattes
som.
Vedtak:
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtaket oversendes Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen.
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Oslo 9. desember 2008

Eigil Jakobsen
sekretær
Rådet for funksjonshemmede
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