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Åpen halvtime
Opprop
Godkjenning av innkalling
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Informasjon
• Bydelsutvalget: Protokoll fra møte 17. desember 2008 og gjennomgang av saker til
møte 11. februar 2009
Eventuelt

Saker til behandling:
Sak 1/09
Sak 2/09

Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 3. desember 2008 ......................1
Universell utforming - forslag om tverrpolitisk arbeidsgruppe ................................2
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Sak 1/09

Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 3.
desember 2008

Arkivsak: 200601977
Arkivkode: 027
Saksbehandler: Eigil Jakobsen
Saksgang
Bydelsutvalget
Rådet for funksjonshemmede

Møtedato
17.12.08
04.02.09

Saknr
124/08
1/09

PROTOKOLL FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 3. DESEMBER
2008
Vedtak:
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Sak 2/09

Universell utforming - forslag om tverrpolitisk
arbeidsgruppe

Arkivsak: 200801382
Arkivkode:
Saksbehandler: Eigil Jakobsen
Saksgang
Bydelsutvalget
Teknisk- og miljøkomiteen
Bydelsutvalget
Teknisk- og miljøkomiteen
Rådet for funksjonshemmede

Møtedato
30.10.08
01.12.08
17.12.08
19.01.09
04.02.09

Saknr
114/08
59/08
131/08
5/09
2/09

UNIVERSELL UTFORMING - FORSLAG OM TVERRPOLITISK ARBEIDSGRUPPE
Bydelsutvalget har vedtatt følgende mandat for arbeidsgruppa:
1. Arbeidsgruppen skal ha 3-4 medlemmer
2. Arbeidsgruppens mandat:
• fysisk gjennomgå aktuelle områder og strekninger, samt problemstillinger, der
tilgjengelighet og fremkommelighet kan være utilstrekkelig
• det tas utgangspunkt i Strategisk plan 2008-2011, notater og henvendelser fra Eldreråd,
Råd for funksjonshemmede, Blindeforbundet, og andre relevante grupper og
organisasjoner, kommunale etater, samt enkeltpersoner
• fokus kan være på frittstående gjenstander som reklame, blomsterkrukker,
matvarekasser. Det skal også vurderes ulike former for varsel mot snøras etc (om
arbeidet foregår i perioder uten at slike er utplassert). I tillegg vurderes mer fast
plasserte gjenstander der andre løsninger kan bedre tilgjengeligheten
3. Forslag til gjennomføring:
• oppstart av arbeidet kunngjøres i lokal presse i januar 2009, med adresse for evt
henvendelser
• et planleggingsmøte – sammen med representant(er) for Rådet for funksjonshemmede
• befaring på aktuelle strekninger/områder. Minibuss settes opp ved behov
• dialog med næringsdrivende
• Arbeidsgruppens leder lager referat/oppsummering, evt med tilleggsmomenter
• Gruppen holder 1-2 møter for diskusjon; utkast til notat
• underveis kan benyttes epost-korrespondanse mellom medlemmene
• ferdig notat med tiltaksforslag fremmes for BUK/BU innen 15. mai 2009
4. Kompensasjon:
• møter og befaring (forutsatt minst 3-4 timer?) kompenseres som for møter i komiteene
• ekstraarbeid/skriving (for leder?) kompenseres med en timesats = 1/4 av møtesats
Byutviklingskomiteen har oppnevnt følgende medlemmer i arbeidsgruppa:
Klaus Bryn (R), Ole Einar Olsen (Rådet for funksjonshemmede), Siri Engesæth (V), Silje
Njarde Tangnes (A).
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Arbeidsgruppa konstituerer seg selv.
Ole A. Werring innkaller til konstituerende møte.
Vedtak:
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