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Sak 82/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte 
 Godkjent 
 
Sak 83/13 «Bydelsdirektørens 10 minutter»  
 Budsjett 

Bydelsdirektøren orienterte om budsjettforslag 2014. Dette kan leses i sin helhet på 
www.bfr.oslo.kommune.no  
Brøyting og strøing   
I tråd med politivedtektene er det gårdeiers ansvar å sørge for trygghet og 
fremkommelighet på fortau langs eiendommene. Kommunen v/Bymiljøetaten er 
ansvarlig for brøyting av kommunale veier, fortau og gangveier. Mer informasjon 
www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no  - her ligger også kontaktskjema for å sende 
meldinger vedr. vinterberedskap. 

 
 
Sak 84/13 Budsjett 2014  

Dette punkt på dagsordenen ble utførlig behandlet under bydelsdirektørens 
redegjørelse.  
 

Sak 85/13 Tilgjengelighet i lokalmiljøet 
Dette ble drøftet på basis av den mottatte henvendelse fra Det sentrale Eldreråd, der 
man ønsket at det ble trukket frem 3 problemområder i bydelen når det gjelder 
tilgjengelighet/fremkommelighet.Seniorrådet kom til at man ikke så noen spesifikke 
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områder å trekke frem, bortsett fra at på bakgrunn av tidligere års erfaringer var 
man meget bekymret for generelt mangelfull måkingog strøing av fortau på 
Bygdøy, samtidig som det ble pekt på at fortauene i utgangspunktet er for smale for 
å være trygge i bruk.  

Tilbakemeldingen formidles til Det sentrale eldreråd.  
 

 
Sak 86/13 Regjeringens forslag til ny tjenestepensjon   
  Seniorrådets leder orienterte kort fra forslaget gjengitt av Actecan.  
 
 Under «eventuelt» ble et notat fra Statens Seniorråd om eldres arbeidsinnsats og 

om aldersdiskriminering tatt opp og kort drøftet. 
 

 
 

Rådets leder takket for aktiv og positiv deltagelse i året som var gått, og ønsket alle 
riktig god jul.  

 
 
 
Møtet hevet kl. 11.15 
 
 

       
       
       
Hans Høegh Henrichsen      Brynhild Vestad 
leder          sekretær 


