Oslo kommune
Bydelsadministrasjonen
Protokoll 3/09

Møte:
Møtested:
Møtetid:

Rådet for funksjonshemmede
Bydelsadministrasjonen, Markveien 57
Onsdag 29. april 2009 kl. 17.00-18.40

Åpen halvtime
Det var ingen frammøtte til åpen halvtime.
Til stede: Ole Einar Olsen (Multippel skleroseforeningen, FFO) leder, Torø Teigum Graven
(Blindeforbundet), Roger Walther Holland (Norges Handikapforbund), Helge Havnegjerde,
Gerd Elisabeth Guttorm (bydelsutvalgets representant)
Forfall: Petter Bøe (Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri, LPP)
Godkjenning av innkalling
Innkallingen godkjent uten merknader.
Godkjenning av sakskart
Sakskartet godkjent.
Informasjon
• Gjennomgang av protokoll fra møte i bydelsutvalget 18. mars og saksliste til møte 6.
mai 2009.
• Invitasjon til møte 11. juni 2009 og informasjon om Det sentrale rådet for
funksjonshemmede, se også www.hev.oslo.kommune.no
Eventuelt
Roger Walther Holland vil gå på møtet med Det sentrale rådet for funksjonshemmede 11. juni
i Rådhuset.
Ole Einar Olsen informerte om at han og en representant fra Eldrerådet hadde vært intervjuet
av Asplan Viak om bydelens hjemmetjenester. Han varslet også utflytting fra bydelen 1. juli.
Valg av ny leder blir sak på rådets møte 10. juni.
Saker behandlet under møtet:
Sak 6 /09 Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 11. mars 2009 ......................... 1
Sak 7 /09 Tilgjengelighet til og inne på Ringen kino.............................................................. 1
Sak 8 /09 Universell utforming - orientering fra arbeidsgruppa ............................................ 1
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Sak 6 /09

Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 11.
mars 2009

Vedtak:
Protokollen enstemmig godkjent.
Tilbakemelding fra medlemmer i rådet om spesielle saker de ønsker å jobbe videre med:
Befaring valglokaler i bydelen – krav til universell utforming og til gjennomføring av
forhåndsvalget.
Administrasjonen oppfordres til ikke å flytte på avfallsbeholdere og benker i bydelens parker,
men sørge for at de står på faste plasser. Flytting gjør det umulig for blinde å orientere seg.
Sikre at informasjon om ulike aktivitetstilbud, både generelt og i bydelens regi, når alle (også
blinde og svaksynte). Ett eksempel er dagsentertilbud på sykehjemmene (både
Sykehjemsetatens og private). Rådet ber administrasjonen ta saken opp med tilsynsutvalgene
og spørre om de kan følge opp dette.
Tilgjengelighet ved ombyggingen av Carl Berners plass. Det er fortsatt store problemer med
graving og flytting av holdeplasser. Gerd Elisabeth Guttorm og Torø Teigum Graven skriver
forslag til leserinnlegg.

Sak 7 /09

Tilgjengelighet til og inne på Ringen kino

Roger Walther Holland informerte om befaring på Ringen kino sammen direktøren for Oslo
Kino og en representant fra Rådet for funksjonshemmede i Bydel Sagene. Oslo Kino vil se på
muligheten for å flere parkeringsplasser for funksjonshemmede og bedre
parkeringsmuligheter for TT. Inne vil det bli iverksatt tiltak for å bedre tilgjengeligheten til
heis og utganger.
Vedtak:
Saken tatt til orientering.

Sak 8 /09

Universell utforming - orientering fra arbeidsgruppa

Ole Einar Olsen informerte om at arbeidsgruppa hadde sendt spørreskjema til flere
kommunale virksomheter om kartlegging av tilgjengelighet. Det har også vært et intervju i
Østkantavisa. Arbeidsgruppa tar sikte på å levere innstilling innen 15. mai slik at den kan
behandles på møte i bydelsutvalget 17. juni 2009.
Vedtak:
Saken tatt til orientering.
Oslo 30. april 2009

Eigil Jakobsen
sekretær
Rådet for funksjonshemmede

1

2

