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Sak 15/09

Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 21.
oktober 2009

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

Møtedato
28.10.09
09.12.09

Saknr
100/09
15/09

PROTOKOLL FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 21. OKTOBER
2009
Vedtak:
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Sak 16/09

Universell utforming - lokal tilpasning i Bydel
Grünerløkka. Rapport fra et tverrpolitisk utvalg oppnevnt
av bydelsutvalget.

Arkivsak: 200801382
Arkivkode: 027
Saksbehandler: Eigil Jakobsen
Saksgang
Bydelsutvalget
Rådet for funksjonshemmede

Møtedato
28.10.09
09.12.09

Saknr
105/09
16/09

UNIVERSELL UTFORMING - LOKAL TILPASNING I BYDEL GRÜNERLØKKA.
RAPPORT FRA ET TVERRPOLITISK UTVALG OPPNEVNT AV
BYDELSUTVALGET.
Rapporten og bydelsdirektørens forslag til handlingsplan er sendt ut tidligere.
Bydelsutvalgets vedtok følgende handlingsplan på møte 28. oktober 2009:
HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING 2009-2011
1. Kompetanse
• Bydelen skal ha en kontaktperson for universell utforming, som er oppført på bydelens
internettsider med kontaktinformasjon.
• Det skal gjennomføres opplæring i universell utforming.
• Egne lokaler skal vurderes med hensyn til tilgjengelighet og plan for gjennomføring av
tiltak utarbeides.
• Rådet for funksjonshemmede skal brukes aktivt som kompetanseorgan ved
gjennomføring av tiltak i bydelen.
2. Samarbeid
• Bydelen skal følge opp samarbeid med andre kommunale etater; Samferdselsetaten,
Trafikketaten, Plan- og bygningsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten.
• Bydelen skal arbeide for at ansvarlige etater gir informasjon i universelt format ved
grave- og anleggsarbeider, herunder flytting av holdeplasser for trikk og buss.
• Bydelen skal søke dialog med lokalt næringsliv og næringslivsorganisasjoner.
3. Informasjon
• På bydelens internettsider skal det informeres om arbeidet med universell utforming,
med henvisning til andre relevante nettadresser.
• Det skal informeres om arbeidet med universell utforming på bydelssidene i lokalavisa.
• Det skal utarbeides enkle og effektive rapporteringsrutiner om uheldig bruk av
offentlige områder som feilaktig plassering av bord og stoler for utekafeer, vareutvalg
foran butikker og andre fysiske hindringer.
4. Reguleringssaker – møteplasser
• Byutviklingskomiteen skal brukes aktivt i høringssaker, blant annet ved å kreve
universell utforming i alle overordnede planer, detalj- og byggeplaner.

2

•

Det skal kreves universell utforming i all utvikling av møteplasser.

5. Drift og vedlikehold
• Det skal gjennomføres rutinemessig kontroll av all utleie på fortau/gategrunn til
serveringssteder og forretninger og oppmerking av leieareal for å sikre god og trygg
framkommelighet for alle.
• I spesielle tilfeller skal bydelen kreve at bord og stoler ved uteserveringer sikres på
grunn av framkommelighet og trafikale forhold.
• Snørydding skal gjennomføres slik at god standard for universell utforming
opprettholdes, med særlig vekt på tilgjengelige HC-parkeringsplasser, gangfelt og
soner, samt på fortau og holdeplasser og til/fra holdeplass.
• Det skal arbeides for flere nedsenkede fortauskanter.
Vedtak:
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Sak 17/09

Bydelsdirektørens budsjettforslag 2010

Arkivsak: 200901653
Arkivkode:
Saksbehandler: Eigil Jakobsen
Saksgang
Byutviklingskomiteen
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen
Helse- sosial og sysselsettingskomiteen
Eldrerådet
Rådet for funksjonshemmede
Arbeidsutvalget
Bydelsutvalget

Møtedato
30.11.09
01.12.09
02.12.09
07.12.09
09.12.09
10.12.09
16.12.09

Saknr
55/09
23/09
54/09
35/09
17/09

BYDELSDIREKTØRENS BUDSJETTFORSLAG 2010
Bydelsdirektørens budsjettforslag ligger på bydelens internettsider (hovedsiden).
Vedtak:
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Sak 18/09

Evaluering av forhåndsvalg og valg i bydelen - universell
utforming

Arkivsak: 200901698
Arkivkode:
Saksbehandler: Eigil Jakobsen
Saksgang
Rådet for funksjonshemmede

Møtedato
09.12.09

Saknr
18/09

EVALUERING AV FORHÅNDSVALG OG VALG I BYDELEN - UNIVERSELL
UTFORMING
Evaluering ble bestemt på komiteens møte 9. september 2009.
Vedtak:
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