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PROTOKOLL 4/10 
 

Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede i Bydel Grünerløkka 7. september 2010 
kl. 17.00 – 18.45 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang Korsgata. 
 
Åpen halvtime 
Det var ingen fremmøtte til åpen halvtime.  
 
Opprop 
Til stede: Roger Walther Holland (Norges Handikapforbund) kst leder, Torø Teigum Graven 
(blindeforbundet) nestleder, Helge Havnegjerde, Bente Bråthen (Landsforeningen for 
ryggmargsskadde), Gøril Fors (Brukerrepresentant fra NAV).  
 
I tillegg møtte: Tage Guldvog (Avdelingsdirektør Helse og Sosialavdelingen)  
 
Forfall: Gerd Elisabeth Guttorm (Bydelsutvalgets representant) 
I stedet møtte:  
 
Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjent uten merknader 
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskart godkjent med tilleggssak 10/10 INVITASJON TIL FELLES MØTE MED RÅDENE 
FOR FUNKSJONSHEMMEDE ONSDAG 13. OKTOBER KL.17  
 
Informasjon 
 
Trafikketaten, representanter blindeforbundet (sentralt) og representant fra 
bydelsadministrasjonen gjennomførte befaring 21. juni. Befaringen foregikk i Thorvald Meyers 
gate, opp fra Olaf Ryes plass, på venstre side i Markveien og Søndre gate. Blindeforbundets 
representant var fornøyd, men hadde noen tilbakemeldinger på reklamebukker og 
vareplassering. Sakene som ble meldt under befaringen vil bli fulgt opp av Trafikk etaten og 
bydelsadministrasjonen.  

       
Eventuelt 
 
Befaring med Trafikketaten - tilakemelding fra Rådet for funksjonshemmede.  
En av representantene i Rådet var møtt frem til befaringen den 21. juni. Vedkommende ble ikke 
møtt og mottok ikke noe beskjed om eventuelle endringer av tidspunkt.  
Befaringen ble dermed utført uten at representanter fra det lokale rådet for funksjonshemmede 
var med. Rådet for funksjonshemmede ønsker å bli brukt til sin funksjon: å være en rådgivende 
instans både for bydelsadministrasjonen og andre gjeldene aktører.  
 
Rådet for funksjonshemmede skriver et brev til Trafikketaten der det bes om en ny befaring 
hvor representanter fra  det lokale Rådet for funksjonshemmede deltar.  
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Henvendelse fra Liebing Cafè  
Leder av Rådet for funksjonshemmede har mottatt et brev fra en butikk/ kunststed/ cafè i Øvre 
Foss 4 som opplyser å være godt tilrettelagt for funksjonshemmede. Roger Walther Holland 
inspiserte selv stedet og er enig i at det er godt tilrettelagt for rullestolbrukere. Stedet har 
henvendt seg til Rådet for funksjonshemmede fordi de har fått avslag på begrenset 
skjenkebevilling, og ønsker at Rådet skal gi en anbefaling på bakgrunn av at stedet er godt 
tilrettelagt for funksjonshemmede.  
  
Rådet konkluderer at de ønsker ytterligere opplysninger før de vurderer hva de skal gjøre i 
saken.  Rådet ber bydelsadministrasjonen undersøke om saken har vært til behandling i helse, 
sosial og sysselsettingskomiteen og om saken inneholder opplysninger om tilrettelegging for 
funksjonshemmede.  
 
Svar fra administrasjonen: Administrasjonen vil gi tilbakemelding ved neste møte.  
 
 
NOU 2010:5 Aktiv deltagelse, likeverd og inkludering – et helhetlig hjelpemiddeltilbud.  
Roger Walther Holland informerer kort om deler av innhold i NOU 2010:5 og foreslår at Rådet 
for funksjonshemmede avgir en uttalelse, saken føres opp som tilleggssak 11/10  
 
Orientering om Carl Berner plass  
Torø Teigum Graven informerte om status ved utformingen av Carl Berner plass. Åpning av 
plassen er satt til 25.september, og den 19. oktober vil det være ”åpen dag”.  
Carl Berner krysset oppleves som direkte farlig og dårlig tilrettelagt for funksjonshemmede. 
Ledelinjesystemet for blinde/ svaksynte er ikke optimal, men løsningen er nå godkjent av 
Blindeforbundet. Torø skal delta på møte med Flemming Jacobsen (Statens vegvesen Region 
Øst) og vil følge opp saken videre og gi tilbakemelding til Rådet for funksjonshemmede. 
 
 Tilgjengelighet ved sykehjemmene som ligger i bydelen 
Roger Walther Holland er ikke fornøyd med tilgjengeligheten for funksjonshemmede ved 
Sofienbergsenteret når de ”vanlige” inngangspartiene stenges klokken 16.00.  
Rådet vil derfor i gangsette følgende tiltak: 
1) Invitere institusjonssjef ved Sofienbergsenteret til neste møte for dialog og løsningsforslag 
når det gjelder tilgjengelighet ved Sofienbergsenteret spesifikt.  
2) Sende henvendelse til tilsynsutvalgene hvor med en oppfordring om tilsyn spesielt rettet mot 
tilgjengelighet ved de fire sykehjemmene som ligger i bydelen.  
Rådet for funksjonshemmede vil også tilby å bistå tilsynsutvalget når et slikt tilsyn blir aktuelt.  
 
 
 
Saker behandlet under møtet: 
   
SAK 08/10 PROTOKOLL FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 8. 
JUNI 2010 
 
Vedtak:  
Protokoll godkjent uten merknader 
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SAK 09/10 KARTLEGGING AV TILGJENGELIGHET I BYDELEN – 
HENVENDELSE FRA FFO  
Saksnr.201000747-1  
 
Vedtak:  
Rådet for funksjonshemmede tar saken til orientering.  
  
 
SAK 10/10 INVITASJON TIL FELLES MØTE MED RÅDENE FOR 
FUNKSJONSHEMMEDE ONSDAG 13. OKTOBER KL.17  
 
Vedtak: 
Roger Walter Holland og Bente Bråthen deltar på felles møte.  
 
 
SAK 11/10 NOU 2010:5 AKTIV DELTAGELSE, LIKEVERD OG INKLUDERING – ET 
HELHETLIG HJELPEMIDDELTILBUD  
Rådet for funksjonshemmede er skeptisk til at mer ansvar overflyttes fra stat til kommune når 
det gjelder hjelpemiddeltilbudet.   
 
Omforent forslag til vedtak fra Roger Walter Holland og Torø Teigum Graven:  
Rådet for funksjonshemmede har følgende uttalelse i saken:  
”Rådet for funksjonshemmede i Bydel Grünerløkka fraråder på det sterkeste den foreslåtte 
omorganiseringen på bakgrunn av at omorganiseringen vil føre til forskjellsbehandling både 
når det gjelder tildeling av -, vedlikehold av - og opplæring i bruk av hjelpemidler”  
 
Rådet sender uttalelsen skriftlig til Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester og til Det 
sentrale rådet for funksjonshemmede.  
 
Rådet ber også  om at Bydelsutvalget gjøres kjent med deres syn i saken.   
 
Vedtak:  
Roger Walter Holland og Torø Teigum Graven` s omforente forslag til vedtak enstemmig 
vedtatt.  
 
 
Oslo 8.september 2010 
 
 
 
Jorunn Botten  
Fung. sekretær 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydel Grünerløkka  
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