
 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Alna 

 Bydelsadministrasjonen 

Protokoll 1/15 

 

 

Møte: Råd for funksjonshemmede  

Møtested: Bydelssalen, Trygve Lies plass 1, inngang A  

Møtetid: Mandag 09. februar 2015 kl. 17.00     

Sekretariat: Hanne Isaksen, 91604895  

 

 

Møteleder: Torleif Støylen  

   

Tilstede: Inger Standahl, Norsk Revmatikerforbund 

Ragni Arnesen (H) nestleder 

Sigrid Marie Refsum, Mental Helse Oslo  

Solveig Tveter Rindal, Norsk Revmatikerforbund 

Jorunn Elvebakk, Foreningen Norges Døvblinde 

Inger Lise Kristiansen, NHF 

Inger Ljøstad, Ryggforeningen 

Knut Tore Bakken, Norges Blindeforbund 

 

   

Forfall: Magnus Halvorsen, Hørselshemmedes landsforbund  

   

Som vara møtte: Inger Ljøstad, Ryggforeningen  

   

I tillegg møtte: Arnstein Øverland, Bestillerkontoret  

   

Møtesekretær: Hanne Isaksen  

 

Åpen halvtime 

Inger Lise Kristiansen, leste opp et brev med en forespørsel fra NHF Alna om tilgjengelighet 

og universell utforming ved Bestillerkontoret og Boligkontoret nå som de har flyttet til ny 

adresse på Haugerud senter.  

RFF Alna videresender brevet og forespørselen til bydelsadministrasjonen med henstilling om 

tilbakemelding om det videre arbeidet for å bedre tilgjengeligheten for bl.a. 

bevegelseshemmede i rullestol i de nye lokalene. 

 

Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent. 

 

Godkjenning av sakskart 

Sakskartet ble godkjent 

 



Godkjenning av protokoll fra møte 01.12.2014 

Godkjent 

 

Informasjon om omsorgslønn v/ saksbehandler Arnstein Øverland 

 

Hovedmålet med omsorgslønn er å bidra til best mulig omsorg for de som trenger hjelp i 

dagliglivet, og gjøre det mulig for private omsorgsytere å holde frem med omsorgsarbeidet. 

Etter helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen sørge for at den som oppholder seg i 

kommunen, tilbys nødvendige hele og omsorgstjenester. De skal ha tilbud om og satt av 

midler til omsorgslønn og kan ikke avslå fordi dette ikke er gjort. 

 

 Omsorgslønn innvilges til den personen som søker omsorgslønn for å dekke 

omsorgsbehov for en person der omsorgsarbeidet er særlig tyngende. 

 Omsorgsarbeidet gjelder nødvendige omsorgsoppgaver (personlig pleie som kroppsvask, 

mating, ved ekstra tilsynsbehov) 

 Omsorgslønn er en tjeneste man kan få, men det er ingen rettighet. Det er større rom for 

kommunalt skjønn når det gjelder omsorgslønn enn andre tjenester. 

 Omsorgslønn sees i sammenheng med andre tjenester som bydelen kan innvilge ift det 

behovet personen har. 

 Omsorgslønn søkes på søknadskjema for helse – og omsorgstjenester til bydelens 

Bestillerkontor, der man beskriver hvilket behov personen har for hjelp. 

 Faktorer som spiller inn ved vurdering av omsorgslønn er blant annet at fysisk og psykisk 

belastning ved omsorgen er større enn normalt, at omsorgen er av lang varighet, kan føre 

til sosial isolasjon, mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen og/eller mangel på ferie og 

fritid for omsorgspersonen 

 Omsorgslønnsordningen tar ikke sikte på å gi den som har særlig tyngende omsorgsarbeid 

full lønn for hver time de arbeider. 

 Omsorgslønnsmottaker er oppdragstakere og har ikke de rettighetene som arbeidstakere. 

(Feriepenger, arbeidstidsbestemmelse o.l). 

 Lønnes som hjemmehjelper. 

 

 

Eventuelt 

 

1. Tilbakemeldinger vedr dårlig fremkommelighet på Haugerud og Furuset 

Oppfølging av sak fra 1.12.2014. Bydelen er i kontakt med eierne av Haugerud og Furuset 

senter for å utbedre tilgjengelighet/ se på universell utforming. 

Furuset: Merking av trappeneser gjøres av vaktmester. Beskjed om klesstativ og belysning 

er gitt og skal ordnes. 

Haugerud: Befaring ute med gårdeier 9.2.2015. Skilt fjernes, belysning settes opp på 

mørke vegger, betongklosser og andre sperringer merkes. 

Boligbygg er kontaktet for skilting av innkjøring til boligene i Haugerud senter 9 – 43.  

 

2. Oversikt over lag og organisasjoner i bydelen 

Det finnes en liste. Den er ikke oppdatert til enhver tid. Hvis noen har behov for en 

oversikt, ta kontakt med sekretæren. 

 

3. Neste fellesmøte Oslo er 23.3, samme som RFF Alna. 

Sammenfallet er meldt det sentrale rådet. Oppfordrer medlemmene som skal gå dit å 

kontakte sin vara for å møte på RFF Alna møte 23.3 i god tid.  

 

 



 

4. Vara fra LHL 

Siw Conradi bor ikke lenger i bydelen. Det gis beskjed til LHL om at varavervet er ledig. 

 

5. Parkering for HC biler i sentrum v/ Ragni Arnesen 

Det påstås at el-bilene har tatt mange HC parkeringsplasser i sentrum. Det er heller ikke 

alltid at HC P- plassene er plassert der det er praktisk for bevegelseshemmede. Det er 

lange avstander fra HC P-plassen til inngangen. Eks Skatt Øst, der HC P- plassene er i 

kjelleren. 

RFF Alna sender spørsmål til det sentrale rådet om påstanden faktisk er korrekt og hva 

som gjøres i saken. 

 

Oppfordring til medlemmene i RFF Alna 

 Meld saker til møtene på forhånd. Da har vi bedre tid til å diskutere de. Det er kun 6 møter 

i 2015. 

 Meld fra til din vara så fort du vet du ikke kan møte på rådsmøtet. 

 

 

 

 

Saker behandlet under møte 
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Sak 1 /15    Årsrapport 2014 tilsynsutvalget Alna nord 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Årsrapport 2014 fra Tilsynsutvalget Alna nord tas til orientering 

 

Vedtak (enstemmig) 

Saken tas til orientering med kommentar:  

 Selv om dette er en årsrapport fra tilsynsutvalget, ønsker RFF Alna å etterlyse en plan for 

oppfølging av merknader under flere av prikkpunktene under kap.3, da flere av punktene 

er nevnt i tidligere årsrapporter. Gjelder punktene 1,2,3,4,6,7 og 8.  

 I årsrapporten presenteres også ønsker om å øke kompetansen for hvordan sykehjemmene 

ivaretar (for tidlig?) utskrevne pasienter fra sykehusene. I denne anledning er det satt ned 

et eget prosjekt «Prosjekt sykehuspraksis». RFF Alna ønsker en orientering om dette 

prosjektet. 

 



Sak 2 /15    Rapport fra tilsynsutvalget Alna nord - Haugentunet 
boliger - avlastning 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Rapport fra tilsynsutvalget Alna sør fra Haugentunet boliger tas til orientering. 

 

Spørsmål fra RFF Alna: 

 Hvem ivaretar tilsynet i de boligene hvor bydelen kjøper plasser? 

 Hvordan sikres kontinuiteten av kontraktene om avlastning over tid? 

 

Vedtak (enstemmig) 

Saken tas til orientering.  

 

 

Sak 3 /15    Årsrapport 2014 Tilsynsutvalget Alna sør 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Årsrapport 2014 Tilsynsutvalget Alna sør tas til orientering 

 

Vedtak (enstemmig) 

Saken tas til orientering. 

 

 

Sak 4 /15    Årsmelding 2014 - Rådet for funksjonshemmede 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Årsmelding fra Rådet for funksjonshemmede godkjennes. 

 

Vedtak (enstemmig) 

Årsmeldingen godkjennes. 

 

 

 

Bydel Alna, 10.02.2015 

 

 

 

Torleif Støylen      Hanne Isaksen 

leder        sekretær 


