
 Oslo kommune 
  
  

 

 
 

    

Protokoll 4/09 
 
 
Møte: Rådet for funksjonshemmede  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57  

Møtetid: Onsdag 10. juni 2009 kl. 17.00-18.15     
   
 
 
Åpen halvtime 
Det var ingen frammøtte til åpen halvtime. 
 
Til stede: Ole Einar Olsen (Multippel skleroseforeningen, FFO) leder, Torø Teigum Graven 
(Blindeforbundet), Helge Havnegjerde, Gerd Elisabeth Guttorm (bydelsutvalgets 
representant) 
  
Forfall: Petter Bøe (Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri, LPP), Roger Walther 
Holland (Norges Handikapforbund) 
 
Godkjenning av innkalling 
Innkallingen godkjent uten merknader.  
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskartet godkjent. Sak 12/09 vedtatt satt opp som tilleggssak. 
 
Informasjon  

• Gjennomgang av protokoll fra møte i bydelsutvalget 6. mai og saksliste til møte 17. 
juni 2009. 

 
Eventuelt 

• Forhåndsstemmegiving i bydelen: Administrasjonen vil invitere rådets medlemmer og 
eventuelt andre representanter for funksjonshemmede til befaring i valglokalet på 
Servicekontoret i slutten av august.  

• Administrasjonen ble bedt om å rette en forespørsel til Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon om supplering av medlemmer til rådet. 

• Ole Einar Olsen vil flytte ut av bydelen og takket for seg. Rådet ga ham honnør for 
den innsatsen han hadde gjort.    

 
Saker behandlet under møtet: 
 
Tilbakemelding fra medlemmer i rådet om spesielle saker de ønsker å jobbe videre med (fra 
møte 29. april 2009): 

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 

     

 
 
 

    
    
    
    
    

 

    

 
 



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.    
 
SVAR FRA ADMINISTRASJONEN: 
 
Ved stortings- og sametingsvalget i 2009, valglokaler i Bydel Grünerløkka 
 
Valglokaler i bydelen  
Alle lokalene hva angår valg 2009 er allerede behandlet og godkjent i Valgstyret i Oslo. 
 
Valgloven har bestemmelser om tilgjengelighet så dette aspektet har alltid vært en del av flere 
vurderinger ved valg av egnede lokaler. 
 
Det er nok for sent å endre lokaler for forhåndstemmegivingen. Rådet kan komme med 
eventuelle anmerkninger og disse vil tatt med ved vurdering av lokaler ved neste valg. 
 
Mottak av forhåndsstemmer 
Valgstyret i Oslo har behandlet og godkjent servicekontoret og BU-salen i Markveien 57 som 
egnete lokaler for mottak av forhåndsstemmer. 
 
I vurderingen av lokalenes egnethet har det vært lagt vekt på følgende momenter: 

- Tilgjengelighet for alle grupper, jf. krav i valgloven § 8 – 3 (1) om egnethet og 
kravene i valgforskriftens § 26 nr 1 om at alle velgere skal kunne ta seg inn uten å 
måtte be om hjelp. 

 
- Generell tilgjengelighet: kollektivtilknytning, plassering i forhold til andre tilbud både 

i offentlig regi, arbeidsplasser og næringsvirksomhet. 
 

- Geografisk plassering: lokalene skal i rimelig utstrekning dekke hele byen. 
 

- Utforming av lokalene: jf. krav i valgloven § 8 – 4 (1) om at stemmegivningen skal 
foregå i enerom og usett, og valghåndbokens veiledning om at lokaler hvor det blir 
avviklet forhåndsstemmegivning bør ha et visst offisielt preg og at stemmegivning 
derfor først og fremst er aktuelt i offentlige lokaler. 

 
- Sikkerhet: mulighet for betryggende oppbevaring av stemmesedler, urner og annet 

utstyr. 
 
Alle valglokaler i Oslo er utstyrt med egne handikap- avlukker og egne stemme- sett i 
blindeskrift.  
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Ved stortings- og sametingsvalget i 2009 skal lokalene for mottak av forhåndsstemmer i 
bydelene ha følgende åpningstider: 
  
10. august til og med 28. august: 
Hverdager: kl. 10.00 – 17.00 og en langdag i uken (torsdag) med åpningstid til kl. 20.00. 
  
31. august til og med 11. september 
Hverdager kl. 10.00 – 20.00 
 
Valgdagene 
Valgstyret har vedtatt følgende valglokaler for bydel Grünerløkka på valgdagene 2009:  
Hasle skole, Sinsen skole, Sofienberg vgs, Grünerløkka skole, Foss vgs, Anker Hotel 
 
Valglokalene i Oslo skal på søndag 13. september være åpne fra kl 16.00 – 20.00,  
på mandag 14. september skal de være åpne fra kl 09.00 – 21.00. 
 
Informasjon om ulike aktivitetstilbud, både generelt og i bydelens regi 
Eldresentrene og den oppsøkende sosionomtjenesten gir informasjon om dagsentertilbudet på 
bydelens sykehjem. Målgruppa er først og fremst eldre over 67 år som er avhengig av 
transport og som ikke kan nyttiggjøre seg tilbudet på eldresentrene. 
 
Avfallsbeholdere og benker i bydelens parker 
 
Avfallsbeholdere: 
Alle avfallsbeholdere i bydelens parker har faste plasser. Det er lagd kart over hvor de skal 
stå. Både eksternt firma som tømmer avfallsbeholderne på ukedagene og Rusken som rydder 
parkene hver dag setter avfallsbeholdere som er flyttet på tilbake til faste plasser. 
 
Benkene: 
Benkene i Birkelunden, på Olav Ryes plass og i Sofienbergparken er skrudd fast. Det er 
imidlertid et problem med at folk flytter på noen bord med benker som ikke er festet i 
Sofienbergparken. Dette er tunge benker. Rusken setter disse benkene på plass etter kapasitet. 
 
Tilgjengelighet ved ombyggingen av Carl Berners plass 
 
Informasjon internett: Søk Carl Berners plass, Rv 4/161 

• Nyheter, nyhetsarkiv med informasjon om blant annet byggestart, endring av 
kjøremønster, trikken i nytt spor/sammenkopling av trikkespor, frakopling trafikklys, 
stenging av veier 

• Nærinformasjon (plakater) 
• Lenker: Trafikanten, Trikken 
• Kontaktinformasjon i Statens vegvesen: Tone Bakken, prosjektleder, tlf. 905 39 655 – 

Elin Lied, kommunikasjonsrådgiver, tlf. 971 89 805 
 E-post: carlberner@vegvesen.no

 
Statens vegvesen vil gi tilbakemelding vedrørende informasjonstiltak rettet mot 
blinde/synshemmede. 
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Sak 9 /09    Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 29. 
april 2009 

 
Vedtak:  
Protokollen enstemmig godkjent. 

Sak 10 /09  Valg av ny leder i Rådet for funksjonshemmede 
 
Bakgrunn: 
Ole Einar Olsen flytter ut av bydelen, og det skal derfor velges ny leder av rådet. 
 
Vedtak:  
Saken vedtatt utsatt til neste møte i rådet. 

Sak 11 /09  Universell utforming - lokal tilpasning i Bydel 
Grünerløkka. Rapport fra et tverrpolitisk utvalg 
oppnevnt av bydelsutvalget. 

 
Utvalgets forslag til vedtak: 
 
Bydelsutvalget vil at vår bydel skal framstå som en foregangsbydel innen universell 
utforming. Bydelsutvalget gir sin støtte til arbeidet som er påbegynt i bydelen, i tråd med 
intensjonene i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven av 1/1-2009; Strategiske planer for 
universell utforming for Oslo kommune, Samferdselsetaten, Plan- og bygningsetaten, 
Trafikketaten m.fl.; handlingsplaner i etatene; og forskrifter (vedtatt eller under utarbeidelse). 
 
Ansvarsforhold og oppgaver innen universell utforming i bydelen må tydeliggjøres, og 
arbeidet med universell utforming avspeiles i bydelens budsjetter og strategiske planer. 
 
Organisering av arbeidet med universell utforming må styrkes. Det skal etableres og 
formaliseres en kontaktperson i bydelsadministrasjonen (her kalt UU/bydel) for oppfølging av 
UU. Selv om universell utforming vil være aktuelt i flere sammenhenger og avdelinger, er det 
påkrevet med en sentralisering og at stillinger allokeres til universell utforming.  
 
I teksten foran er angitt en rekke oppgaver for UU/bydel (pkt. A-H; innrammet, kursivert). 
I tillegg skal UU/bydel 

1. ha offentlig kjent telefon, besøksadresse, epost-adresse; og være oppført på nettsiden 
2. ta imot UU-forespørsler og henvendelser utenfra (fra firmaer, tiltak og enkeltpersoner 

i bydelen; fra kommunale etater og kommunale og politiske organer) 
3. ta i mot og behandle søknader (f.eks. leie av fortausareal) og klager (fra naboer o.a.) 
4. etablere og styrke kontakt med aktuelle kommunale etater for å sikre at bydelen – uten 

unødvendige forsinkelser – får tilgang til aktuell informasjon som berører bydelen. 
Det er viktig å sikre seg kjennskap til søknader/korrespondanse i og mellom etatene 
om saker i bydelen med av relevans for universell utforming  

5. sørge for, i egen regi eller i samarbeid med andre, å lage opplegg for inspeksjon av 
områder med nedsatt tilgjengelighet og for oppfølging av inngåtte avtaler mv. 

6. vurdere hvordan en type ”gatepatruljevirksomhet” kan etableres for regelmessige 
inspeksjoner, gjerne i samarbeid med 

i. BydelsRusken  
ii. kommunale etater, spesielt trafikkbetjenter fra TET 
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iii. frivillige organisasjoner eller enkeltpersoner 
7. utarbeide og innføre en enkel og effektiv rapportering om uheldig bruk av offentlige 

områder, f. eks. avkryssingsskjemaer for dato, adresse, eier (hvis kjent), type hindring 
etc., for vanlig forekommende overtramp som 

i. feilaktig plassering av stoler og bord for utekafeer;  
ii. problematisk plassering av vareutvalg utenfor butikker etc; 

iii. andre typer fysiske hindringer av varig eller midlertidig karakter. 
8. inspisere områder med nedsatt tilgjengelighet, oppfølging av inngåtte avtaler mv. 
9. følge opp forholdene omkring prosjekter i utbyggings- og anleggsfase 
10. årlig utdele en trykksak – blant annet om UU – der det omtales hvordan vi ønsker 

bydelen vår; bruk av våre felles områder: park, fortau, plasser; hvordan 
firmaer/enkeltpersoner kan bidra; hvilke hovedregler man har for UU og UU-
oppfølging; hvor og hvordan problemer kan meldes inn. 

11. vurdere om det er behov for et mer permanent Råd for universell utforming. Dette må 
ses i sammenheng med oppgaver for andre råd og utvalg i bydelen 

12. vurdere om arbeidet med universell utforming kan styrkes ved å etablere en hederspris 
eller et høythengende diplom (årets beste tiltak/tilrettelegger/servicevillighet?; eller en 
parallell til ”Vertskapsbevis”), med mulighet for næringslivet til å framheve seg. 

 
Vedtak:  
Rapporten ble tatt til foreløpig orientering. Den vil bli behandlet på neste møte i rådet når 
administrasjonens innspill foreligger. 

Sak 12 /09  Forespørsel om representant fra Rådet for 
funksjonshemmede til referansegruppe for 
prosjektering av Nedre Foss bypark 

 
Bakgrunn: 
Henvendelse fra Friluftsetaten. Referansegruppa består av blant annet ulike elvegrupper, 
Vulkan Eiendom, Bellona, ungdoms- og beboergrupper. 
 
Friluftsetaten ønsker at rådets representant kommer med innspill vedrørende universell 
utforming av parken. 
 
Neste møte i referansegruppa blir etter planen i august 2009 før forprosjektet for parken 
avsluttes.   
 
Vedtak:  
Roger Walther Holland oppnevnes som rådets representant. 
 
 
Oslo 11. juni 2009 
 
 
 
Eigil Jakobsen 
sekretær 
Rådet for funksjonshemmede 
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