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Protokoll 1/09 
 
 
Møte: Rådet for funksjonshemmede  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57  

Møtetid: Onsdag 04. februar 2009 kl. 17.00-18.00     
   
 
 
Åpen halvtime 
Det var ingen frammøtte til åpen halvtime. 
 
Opprop 
Til stede: Ole Einar Olsen (Multippel skleroseforeningen, FFO) leder, Torø Teigum Graven 
(Blindeforbundet), Roger Walther Holland (Norges Handikapforbund), Petter Bøe 
(Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri, LPP), Helge Havnegjerde, Gerd Elisabeth 
Guttorm (bydelsutvalgets representant) 
  
Godkjenning av innkalling 
Innkallingen godkjent uten merknader.  
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskartet godkjent. 
 
Informasjon  

• Gjennomgang av protokoll fra møte i bydelsutvalget 17. desember 2008 og saker til 
møte i bydelsutvalget 11. februar 2009. 

 
• Brev fra Samferdselsetaten der det takkes for innspill til etatens handlingsplan for 

universell utforming ble referert. 
 

• Administrasjonen informerte fra møte med representanter fra bystyrets 
byutviklingskomite om Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming. 
Planen skal til behandling i bystyret denne våren. 

 
• Ole Einar Olsen informerte fra Norges Blindeforbunds konferanse ”TT-ordningen – 

veien til et aktivt liv”. Ett sentralt tema var å utarbeide en lik ordning for hele landet. 
 

• Følgende vedtak fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 28. januar 2009 
som behandlet ny søknad om skjenkebevilling for Bistro Borcante på ble referert: 

 
”Tilgjengelighet er viktig for byens innbyggere og Oslo kommune og bydel 
Grünerløkka har som overordnet policy at bydelen og dens tjenestetilbydere skal være 
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tilgjengelig for alle. Derfor har vi i en årrekke hatt slike krav ved omreguleringer fra 
for eksempel butikk til serveringslokale og ved behandling av skjenkebevillinger. I 
mange tilfelle blir ikke slike krav fra våre vedtak ikke etterfulgt av sentrale 
myndigheter. 

 
I forbindelse med nye krav om Universell utforming i 2009 understreker HSS-
komiteen viktigheten av å påpeke at Bistro Bricante ikke har handicap toalett og at det 
er tre høye trappetrinn for å komme til de øvrige toalettene hvilket tilsier at stedet ikke 
oppfyller de krav til tilgjengelighet vi mener det skal stilles til stedet. Derfor ber vi om 
at det settes som et vilkår for skjenkebevilling at Bistro Bricante foretar de tilpasninger 
som er nødvendige for å tilfredsstille kravene til tilgjengelighet innen 6 måneder”.  

 
• Helge Havnegjerde informerte om at dokumentasjonssenteret er lagt ned fra nyttår. 

Rapport er tilgjengelig på nettsidene til Diskriminerings- og likestillingsombudet, og 
der er også mulig å bestille publikasjoner.  
  

Eventuelt 
• Petter Bøe ba administrasjonen redegjøre på neste møte om tilbudet til psykisk syke 

vil bli utvidet i 2009, eventuelt gjennom å samarbeide med andre bydeler. Han ba også 
om informasjon om utenbys plasser for psykisk er avviklet i 2009 eller om bydelen 
fortsatt kjøper slike plasser.   

 
• Roger Walther Holland tok opp problemer med tilgjengelighet til og inne på den nye 

Ringen kino, og meldte at han ville fremme forslag i saken til neste møte i komiteen. 
 
Saker behandlet under møtet: 
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Sak 1 /09    Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 3. 
desember 2008 

 
Vedtak: 
Protokollen enstemmig godkjent. 

Sak 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).  
 
Ole Einar Olsen informerte om at første møte i arbeidsgruppa blir 11. februar. 
  
Vedtak:  
Innspill til arbeidsgruppa sendes Ole Einar Olsen per e-post, og saken tas opp igjen på første 
møte i komiteen. 
 
 
Oslo 5. februar.2009 
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Eigil Jakobsen 
sekretær 
Rådet for funksjonshemmede 
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