Oslo kommune
Bydel Frogner
Seniorrådet
Møtereferat

Hans Høegh Henrichsen, leder
Turi Wang Ljungqvist, nestleder
Pål Nordenborg
Knut Erik Jørgensen
Astrid Hilde
Kjell Jon Karlsen
For øvrig møtte: Ellen Irene Måsøval
Arne Skarløv
Bjarne Ødegaard, BU-leder
Rannveig Dahl
Forfall:
Jarle Martin Wahl
Seniorrådet
Møtegruppe:
Frognersalen, Sommerrogaten 1 i 5. etasje
Møtested:
Tirsdag 11. juni kl 10.00
Møtetid:
Brynhild Vestad
Referent.:
23 42 49 08
Telefon:
Tirsdag 20. august
Neste møte:
Tilstede:

I forkant av møtet ba leder av bydelens Tilsynsutvalg for Hjemmetjenester, Karin Espeland, om
ordet for å rette opp en feiloppfatning som synes å ha vært utbredt når det gjelder invitasjonen til
det brukermøte som ble avholdt for Hjemmetjenestenes brukere og deres pårørende i bydelens
lokaler den 19. mars 2013. Hun ønsket å presisere at møtet kom i stand etter invitasjon sendt fra
Bydel Frogner 12. 02.2013.
Sak 35/13

Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte
Godkjent

Sak 36/13

Orientering fra bydelsdirektør
Bydelsdirektøren orienterte om nysatsingen på hverdagsrehabilitering i regi av
turnusfysioterapeuter utgående fra OSCAR og om fallforebyggende trening. Det ble
også understreket forskjellen mellom bydelens bestillerkontor for tjenestene og den
avdeling som fysisk utfører tjenestene. Bestillerkontoret har tilknyttet lege i
forbindelse med behandlingen av søknader om sykehjemsplass og
hjemmesykepleie.

Sak 37/13

Sykehjemsetaten – felles uttalelse fra eldreråd/seniorråd i tre bydeler
– Byråd Kvalbeins svar
Seniorrådet registrerer at spørsmålene som ble reist i brevet ikke besvares i
tilbakemeldingen fra Byrådet. Seniorrådet ser for øvrig til frem til møte med
Byråden felles med representanter fra de øvrige bydelseldrerådene 18. juni. Leder
og nesteleder vil stille fra Frogner seniorråd. Med tanke på behandling i BU vil et
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forslag til vedtak bli formulert.
Sak 38/13

Til diskusjon – bruk av ”au pairs” som hjelpere i eldreomsorgen
BU-leder og seniorrådets leder orienterte om ideen om bruk av ”au pairs” i
eldreomsorgen, omtalt i Civita-rapport nr 6 ”Fremtidens eldre”. Saken vil bli fulgt
opp. Rapporten vil bli anskaffet og distribuert til Rådets medlemmer.

Sak 39/13

Seniorrådets notat vedr. forsøpling i bydelen
Seniorrådet ber om at notatet drøftes i BU og at saken ellers oversendes Ruskenforum. Forslag til beslutning i BU formuleres og følger oversendelsen av notatet til
BU.

Sak 40/13

Informasjon fra Statens seniorråd (omdeles i møtet)
Saken utsettes til august i og med at den lovede forsendelse fra Statens Seniorråd
var forsinket.

Sak 41/13

O-sak Uranienborghjemmet – avvikling av driftsstyret i forbindelse med
overgang til privat drifter
Tatt til orientering.

Sak 42/13

O-sak Brukervalg praktisk bistand – april 2013
Tatt til orientering.

Sak 43/13

O-sak Brukervalg hjemmesykepleie – april 2013
Tatt til orientering.

Eventuelt:
Knut Erik Jørgensen tok opp ideen om å utvikle servicepooler på seniorsentra for å kunne bistå
eldre med praktisk datahjelp. Seniorrådet vil ta opp igjen saken i neste møte.

Hans Høegh Henrichsen
leder

Brynhild Vestad
sekretær

Oslo kommune
Bydel Frogner
Seniorrådet
NOTAT TIL FROGNER BYDELSUTVALG
Under Seniorrådets møte den 21. mai ble forholdene i bydelen når det gjelder søppel
på gater og i parker tatt opp. Det ble uttrykt stor bekymring over en tilsynelatende
økende forsøpling rundt om i bydelen, både på gater og fortau og ikke minst i
parker.
Det synes som respekten for renholdet synker i takt med økningen i forsøplingen –
som en negativ spiral.
I mellomtiden har Rådets medlemmer med glede merket seg at spørsmålet spesielt
om forsøplingen i Frognerparken er blitt tatt opp med rette vedkommende i
Rådhuset med tanke på å få satt ut søppelkasser, da i håp om at dette vil vekke en
latent ansvarsfølelse blant parkens brukere.
Den nærmeste tid etter at søppelkasser er på plass, vil vise om tiltaket har virkning.
Det er et spørsmål om det ikke samtidig burde settes opp plakater med oppfordring
til brukerne om å vise ansvar.
Når det gjelder andre parkområder og gatene, mener Seniorrådet at det også her bør
settes ut et større antall søppelkasser (da av den type som måker og andre fugler
ikke lett kommer til i), henges opp plakater, da ikke minst i nærområdet til populære
utesteder hvor forsøplingen til tider er et ubehagelig syn og da spesielt i helgene.
Rådet mener at om en snarlig bedring av forholdene ikke oppnås, bør det overveies
å søke en avtale med lokalpolitiet om sporadiske aksjoner mot forsøplere, eventuelt
basert på betalt overtid, alternativt at vektere leies inn.
Seniorrådet ber om at saken drøftes i Bydelsutvalget med sikte på å komme frem til
egnede, effektive tiltak mot uvesenet i tillegg til hva henvendelsen til Rådhuset
måtte resultere i. Når en by som Paris med sine 8-10 millioner innbyggere av variert
etnisitet evner å sikre et upåklagelig renhold, bør lille Oslo i «verdens rikeste land» i
det minste kunne gjøre et forsøk på å nå en slik standard.

Forslag til vedtak i
BU:
Seniorrådets notat videresendes Rusken-forum for videre behandling.
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