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Sak 58/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte 
  Godkjent   
 
Sak 59/14 ”Bydelsdirektørens 10 minutter” 

Bydelsdirektøren presenterte økonomisak 63/14, og svarte på spørsmål knyttet til 
bydelens økonomi. Medieoppslag knyttet til at enkelte bydeler ikke gjør vedtak 
knyttet til handling av dagligvarer ble diskutert. Seniorrådet kom med tanker på 
løsninger til hvordan dette kunne løses i fremtiden.  
 

Sak 51/14 Svindel av eldre – tiltak i Storbritannia 
 I tråd med vedtak fra sist møte, presenterte leder forslag til uttalelse. Forslaget fikk 

enstemmig tilslutning og vil videresendes bydelsutvalget. Uttalelsen er vedlagt 
referatet.  
 

Sak 60/14 Sakspapirer til Seniorrådets møte – forslag til ny rutine 
 Forslag til overgang til samme rutine som for komiteer og øvrige råd ble enstemmig 

vedtatt. Medlemmer som ønsker gjennomgåelse av hvordan sakspapir kan finnes og  
leses på nett, kan ta kontakt med sekretær. 
 

Sak 61/14 Invitasjon til markering av FNs internasjonale eldredag 1. oktober 
Seniorrådet ønsker også i år å delta på markering av eldredagen. Sekretæren 
bestiller 12 invitasjoner til Seniorrådet og formidler disse til medlemmene.  
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Sak 62/14 Kandidater til Oslo kommunes seniorpriser 2014 – ny frist 22. august  
Seniorrådet slutter seg enstemmig til bydelsutvalgets forslag til at seniorprisen 
tildeles Arnulf Myklebust, mangeårig daglig leder av Frognerhjemmet I tillegg 
fremmer et enstemmig Seniorråd ”Prosjekt besøksvenn” som kandidat innenfor 
kategori 1: Hjemmetjenesten, eldresentre/andre tiltak for eldre. Nominasjonen er 
vedlagt referat.  
 

Sak 63/14 Økonomirapport per juli 2014 – status for innsparingstiltak vedtatt 01.07.14 
og økonomisk status med aktivitetstall per 31.07.2014   
Saken ble presentert og utførlig gjennomgått av bydelsdirektøren, og tatt til 
orientering.  

 
Sak 64/14 Tilsynsrapport MABO 18.05.14 – svar fra SYE  

Seniorrådet merker seg spesielt det positive og dekkende i tilbakemeldingen fra 
SYE. 
 

Sak 65/14 Tilsynsrapport Fagerborghjemmet / Norabakken 27.05.14 – svar fra SYE   
Tatt til orientering. Forhold ved Fagerborghjemmet ble videre diskutert under sak 
66/14.  
 

Sak 66/14 Henvendelse fra tilsynsutvalg 1 vedrørende bygningsmessige forhold ved 
Fagerborghjemmet   

 Seniorrådet er godt fornøyd med at Tilsynsutvalget og Bydelsadministrasjonen har 
tatt grep i denne saken, og ser med forventning frem til responsen.  
 

Sak 67/14  Opplæring årshjul høst 2014 – tilsynsutvalgene  
Saken ble utsatt i påvente av sakspapirene.  
 

Sak 68/14 Bydelsutvalgets uttalelse til Kommunerevisjonen vedrørende sykehjemsetaten 
Uttalelsen var ennå ikke klar da Seniorrådet holdt møtet, men det ble orientert om at 
partiene hadde nedsatt gode representanter i arbeidsgruppen. Seniorrådets felles 
uttalelse sammen med vestlige bydelseldreråd er formidlet til arbeidsgruppen.  
 

Sak 69/14 Forslag til endring av byggteknisk forskrift  
Seniorrådet er skeptisk til fjerning av krav om universell utforming av felles 
uteareal for større boligområder og for redusert krav til stigningsforhold for 
gangadkomst til bolig, men støtter øvrige forslag til endring i byggeteknisk 
forskrift.  

……… 
 

Det ble stilt spørsmål i møtet om hvor lang tid det tar å få trygghetsalarm.  
 Anne Hovde ved Bestillerkontoret opplyste følgende:  
 
Ved hastesaker, som ved utskrivning fra sykehus, gis det tidvis en hastemelding til 
leverandør, SOS International. Da vil alarmen kunne være på plass innen en uke. 
Ellers kan det ta en måned, i noen tilfeller to. Dette styres av den private 
leverandør, SOS International. Leverandør må ha et sett nøkler til leiligheten og det 
bør være analog linje på plass for å kunne iverksette ordningen. Hvor bruker ikke 
har fasttelefonlinje, må GSM-systemet testes ut.  
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Pris: Husstander med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag over 255 735 (over 
3G) betaler månedssats på 216 kroner for trygghetsalarm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Møtet hevet kl. 12.20 

 
 
 

       
    
       
Hans Høegh Henrichsen      Brynhild Vestad 
leder          sekretær 
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I MØTE 19. AUGUST 2014 i VEDTOK SENIORRÅDET ENSTEMMIG FØLGENDE 
 

FOR VIDERESENDING TIL BYDELSUTVALGET: 
 
 
 

VÅRE ELDRE ER EN UTSATT GRUPPE VED OVERFALL, RAN, VOLD, SVINDEL OG BEDRAGERI 
 

Generelt er eldre mer utsatt enn andre både ved voldelig og økonomisk kriminalitet. Med 

alderen er de fysiske krefter og deres motstandskraft redusert. Vi ser over den senere tid at det 

er et økende antall av grove overfall av eldre forsvarsløse. Gjennomgående er eldre også et 

lettere bytte for tyver og svindlere, der mange forbrytere nettopp har spesialisert seg på eldre.  

 

Parallelt med de fysiske skader som påføres ved et overfall, eller de økonomiske tap ved tyveri og 

svindel, har man samtidig den psykologiske virkning som blir sterkere jo eldre offeret er. Uansett 

om offeret fysisk helt eller delvis kommer seg, vil her den psykologiske virkning være langvarig og 

sterkt bidra til en svekket livskvalitet som igjen lett vil føre til en forkortelse av livet.  

 

I Storbritannia har «The Sentencing Council» (et organ under den britiske domstolsordning) i mai 

i år sent ut nye retningslinjer til landets dommere i saker som gjelder svindel og bedrageri 

overfor eldre. Her er gjeldende maksimumsstraffer firedoblet med virkning fra 1. oktober 2014. 

Forskning som “The Sentencing Council” har gjennomført, viser at «selv om tapet for den eldre 

bare måtte være et mindre beløp, så kan dette ha en ødeleggende virkning på offeret, med 

personer som lider følelsesmessig og psykologisk, og som mister evnen til å ta seg av sitt eget liv»   

 

Ved å ta kriminalitet mot eldre så alvorlig, sender man et kraftig signal om at beskyttelse av våre 

eldre, både materielt, fysisk og når det gjelder deres livskvalitet, er en prioritert oppgave. Dette 

er en sak som vi i Norge også bør ta alvorlig. 
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Forslag til kandidat til seniorpris   
Kategori: 1- Hjemmetjenesten/eldresentre/andre tiltak for eldre:  
 
 
Prosjekt besøksvenn:  
Seniorrådet foreslår ”Prosjekt besøksvenn” som kandidat til årets Seniorpris, kategori 1- 2014.  
 
Begrunnelse:  
Prosjektet retter seg mot en målgruppe det tradisjonelt har vært vanskelig å nå:  
Hjemmeboende med kognitiv svikt som av ulike årsaker ikke kan benytte seg av ellers gode tilbud 
gruppetilbud på seniorsenter eller demenssenter.  
 
Per dags dato har prosjektet 12 aktive relasjoner. 3 nye relasjoner er under forberedelser i august 
måned. Brukerne er i aldersgruppen 68 til 95 år.  
 
Prosjekt besøksvenn prøver å skreddersy et best mulig program for den enkelte bruker. For å få til 
dette hjelper det å få kjennskap til personens interesser og yrkesbakgrunn – og gjøre kobling mot 
en besøksvenn som vi tror passer best mulig både med hensyn til interesser og personlighet. For å 
imøtekomme dette rekrutterer vi som besøksvenner både pensjonister og studenter. For noen kan 
liten forskjell i alder være viktig, mens for andre kan det å møte en student innenfor samme fagfelt 
som man selv har jobbet innenfor, være positivt. Brukeren får en fast person som besøksvenn som 
regelmessig kommer på besøk på det tidspunktet som passer best for brukeren. Samværet skjer 2-3 
ganger per uke, 2-3 timer per gang. Erindring står i sentrum under samværet. Dette kan både være 
gjennom samtaler, det å lage mat sammen, synge, se på bilder og å gå tur og oppsøke kjente 
trakter, gjerne til et seniorsenter  – og på den måten også få fysisk aktivitet.  
 
Prosjektet vil samarbeide med museumsprosjektet ”Møte med minner” –  et demensvennlig 
museumstilbud, hvor en liten gruppe besøksvenner og brukere vil gjøre museumsbesøk i høst.  
 
Vi ser at personer med kognitiv svikt har stort utbytte av én fast person som regelmessig kommer 
på besøk, og hvor man kan bygge en tillitsfull relasjon over tid.  
 
Det gjør godt å se at hverdagen blir meningsfull, at den gir glede og bidrar til å opprettholde 
selvfølelse og til å vedlikeholde ferdigheter for brukeren. Pårørende har også uttrykket også stor 
takknemlighet over avlastningen prosjektet gir. 
 
 
 
 
 
 

 


