
 Oslo kommune 
  
  

 

 
 

    

Protokoll 1/10 
 
 
Møte: Rådet for funksjonshemmede  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57  

Møtetid: Tirsdag 02. februar 2010 kl. 17.00-18.30     
   
 
 
Åpen halvtime 
Det var ingen frammøtte til åpen halvtime. 
 
Til stede: Torø Teigum Graven (Blindeforbundet) nestleder, Helge Havnegjerde, Gerd 
Elisabeth Guttorm (bydelsutvalgets representant) 
  
Forfall: Roger Walther Holland (Norges Handikapforbund) 
 
Godkjenning av innkalling 
Innkallingen godkjent uten merknader.  
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskartet godkjent. 
 
Informasjon  

• Gjennomgang av protokoll fra møte i bydelsutvalget 16. desember 2009 og sakskart til 
møte 11. februar 2010 

 
Eventuelt 

• Innkalling til møtene i bydelsutvalget sendes heretter til rådets medlemmer. 
• Tema/invitasjon til framtidige møter: Universell utforming/Samferdselsetaten, 

representant(er) fra funksjonshemmedes råd i Bydel Frogner. 
• Rådet foreslår at bydelsutvalget oppnevner Bente Lise Bråthen, Landsforeningen for 

ryggmargskadde, som nytt medlem.  
 
Saker behandlet under møtet: 
 
Sak 1 /10    Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 9. september 2009................... 1 
Sak 2 /10    Universell utforming - bydelens handlingsplan 2009-2011.................................... 1 
Sak 3 /10    Evaluering av forhåndsvalg og valg i bydelen - universell utforming.................... 2 
 
 
 
 

Bydel Grünerløkka  Postadresse: Telefon:  02 180 
Bydelsadministrasjonen  Postboks 2128 Grünerløkka Telefaks: 23 42 26 01 
http://www.bga.oslo.kommune  0505 Oslo 
  e-post: postmottak@bga.oslo.kommune.no 
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Sak 1 /10    Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 9. 
september 2009 

 
Vedtak:  
Protokollen enstemmig godkjent. 

Sak 2 /10    Universell utforming - bydelens handlingsplan 2009-2011 
 
Bydelsutvalget har vedtatt følgende handlingsplan: 
 

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. 
• 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. 
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Vedtak:  
Saken tatt til orientering med følgende merknader: 
 
Nedsenkede fortauskanter bør være i henhold til vedtatt standard og ha tydelige skråkanter, 
uten knotter, i tråd med det som er gjort i Trondheimsveien. 
  
Ombygging Carl Berners plass – universell utforming av fortau og nedsenkede fortauskanter. 
Administrasjonen bes om å kontakte Statens Vegvesen og formidle kontakt med Torø Teigum 
Graven.   
 
I det videre arbeidet bør Oslo kommunes designhåndbok for universell utforming legges til 
grunn.   

Sak 3 /10    Evaluering av forhåndsvalg og valg i bydelen - 
universell utforming 

 
Saken ble ikke realitetsbehandlet, men komiteen hadde følgende merknader i forhold til 
gjennomføringen for blinde og svaksynte: 
  
Det manglet partinavn på noen av kassettene. Det bør ikke brukes forkortelser på punktsedlene, men 
fullt partnavn, alternativt bør kassettene ha fullt partinavn.  
 
Når det brukes generiske stemmesedler er det svært vanskelig å stryke eller kumulere, dette kan gjøres 
enklere ved bruk av sjablonger.   
 
Stemmeavlukkene bør ryddes hyppigere og få bedre belysning.  
 
Det er ønskelig med en mer aktiv holdning fra stemmemottakerne når de ser at noen trenger bistand. 
En bør ha rett til å ha med seg en personlig ledsager.  
 
For funksjonshemmede generelt: Det bør være mulig å henvende seg til bydelsadministrasjonene og få 
tilsendt partilistene. Opplysninger om dette bør inngå i kommunens generelle valginformasjon.  

 
 
Oslo 4. februar 2010 
 
 
 
Eigil Jakobsen 
sekretær 
Rådet for funksjonshemmede 
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