Oslo kommune

Møteinnkalling 0/09

Rådet for funksjonshemmede
Bydelsadministrasjonen, Markveien 57
(inngang Korsgata)
Onsdag 11. mars 2009 kl. 17.00

Møte:
Møtested:
Møtetid:

SAKSKART
Åpen halvtime
Opprop
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakskart
Informasjon
• Gjennomgang av protokoll fra bydelsutvalgets møte 11. februar og saksliste til møte 18.
mars 2009.
Eventuelt

Saker til behandling:
Innmeldte spørsmål fra Petter Bøe:
Vil tilbudet til psykisk syke bli utvidet i 2009, eventuelt gjennom å samarbeide med andre
bydeler? Vil utenbys plasser for psykisk avvikles i 2009 eller vil bydelen fortsatt kjøpe slike
plasser?
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Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 4.
februar 2009

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

Møtedato
11.02.09
11.03.09

Saknr
7/09
3/09

PROTOKOLL FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 4. FEBRUAR
2009
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Universell utforming - orientering fra arbeidsgruppa

Arkivsak: 200801382
Arkivkode:
Saksbehandler: Eigil Jakobsen
Saksgang
Rådet for funksjonshemmede

Møtedato
11.03.09

Saknr
4/09

UNIVERSELL UTFORMING - ORIENTERING FRA ARBEIDSGRUPPA
Referat (uformelt) fra Utvalg for Universell Utforming, Grünerløkka, 11.2.2009
Til stede: Alle (Siri Engesæth, Silje Njarde Tangnes, Ole Einar Olsen, Klaus Bryn); varighet:
kl. 1100-1415
Konstituering: Utvalget har fordelt noen oppgaver, men ikke oppnevnt noen leder. Klaus holder
foreløpig kontakt med bydelsadministrasjonen (Eigil)
Arbeidsmålsetting:
Grünerløkka – bydelen med lavest terskel.
1. Generell diskusjon om mandat og omfang.
-Geografisk omfang
-Tema
2. Informasjonsbehov fra bydelen (v/Eigil Jakobsen) hvor utvalget ber om assistanse
for å fremskaffe informasjon, og gjerne synspunkter på noen sentrale punkter:
a. Oversikt over Offentlige bygg og tjenester:
- et kart der disse er innplottet
- en vurdering for hver av dem om UU er tilfredsstillende eller om det bør
iverksettes tiltak
- foreligger det tidsfrister i bydelen for når tiltak skal være gjennomført?
- foreligger konkrete planer?
b. Oversikt over planlagt og pågående bygge- og graveaktivitet i bydelen og en vurdering
av om UU er ivaretatt;
- Under byggingen
- I selve resultatet
c. Kommunikasjon og informasjon
• Er informasjon fra bydelen tilgjengelig for alle?
• Offentlig kommunikasjon – trikk, buss, T-bane – hva er status for UU her?
• Holdeplasser (fysisk tilpassing, brille-, lyd-, lyssignaler), traseer, osv.
d. Finnes det muligheter for offentlig støtte til utbedring/ombygging/etablering av trapp og
ramper (tilgang til butikker, utesteder mv) – som kan søkes av eierne?
Har det vært utredet om bydelen kan ta bøter for ulovlig plasserte skilt, stol og bord,
kasser eller annet - når disse er til hinder for ferdsel?
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Konkret vil vi senere vurdere å foreslå til Oslo kommune at f.eks trafikketaten kan få
fullmakt til å utstede bøter og at innkomne beløp kan øremerkes til tiltak for universell
utforming i den bydel de er innkrevet.
e. Er det gjort noen vurdering i bydelen om vi har likestilt og ikke-diskriminerende
tilgang til basisgoder – toalett, vann, mat (butikker)?
f.

Hvem i administrasjonen har ansvaret for UU? En? Flere? Ønsker vedkommende å
delta på ett eller flere av utvalgets møter?

Hovedtemaer for UUU
Alle vil til neste møte (tirsdag 24/2 kl. 13-15) lese gjennom alt utlevert materiale, og merke seg
det vi kan gjøre oss bruk av – ut fra hovedtemaer nedenfor, og utpekte oppgaver.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Innhente materiale utenfra (Siri: norske byer som har kommet langt? Japan, Brussel?;
Silje: Blindeforbundet, SAFO, FFOetc.)
Henv. til andre organer (G. Næringsråd, UNIK?)
Lage kart over tilgjengelighet (gjøres på slutten av arbeidet?) – Et positivt tiltak som
kan vise hvor det er best tilrettelagt for flest.
Fysiske hindringer
o Fortausutforming
o Kryssing av gate
o Buss- og trikkeholdeplasser
o Kafe-stoler og –bord
o Blomsterpotter mv
o Varebeholdning (grønnsaker mv)
o Sykler låst til trafikkskilt
o Flere sentrale momenter her?
Gatepatruljer (Rusken? Trafikketaten?)
Støtteordninger man kan søke (for utbedring av trapp; rampe; Eigil)
Krav til tilgjengelighet i byggeperioder (Klaus: PBE)
Lys- og lydasssistert ferdsel
Snø/brøyting/feiing
Utfordring at selv om mulig å komme på kollektiv, hvordan sikre å få sitte…
UU i barnehager, skoler annet?
Tolke s.6 i Strategisk plan for bydelen
Kritiske faktorer i UU-gjennomføring – tidsfrister og tidsfesting, kostnader, ansvar
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Tilgjengelighet til og inne på Ringen kino

Arkivsak: 200900333
Arkivkode:
Saksbehandler: Eigil Jakobsen
Saksgang
Rådet for funksjonshemmede

Møtedato
11.03.09

TILGJENGELIGHET TIL OG INNE PÅ RINGEN KINO
Roger Walther Holland vil fremme forslag i saken.
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Saknr
5/09

