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Sak 01/14

Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte
Godkjent

Sak 02/14

Orientering fra bydelsdirektør
Grunnet tekniske IKT-utfordringer vil bydelsdirektøren måtte komme tilbake til
bydelens klage- og avvikssystem.
Bydelen jobber nå med regnskapsavslutningen og det kan se ut til å bli et lite
merforbruk i 2013.Når det gjelder budsjettet for 2014 som i utgangspunktet innebar
et smertelig kutt, så førte bystyrets budsjettbehandling til en bedring i dette forhold.
Bydelsdirektøren tok også opp Seniorrådets sak 05/14 om forskrift om endringer i
åpningstider for serverings- og skjenkesteder. Saken gjelder forslag til endring ang.
utvidet åpningstid på Tjuvholmen. Saken har vært ute på høring og bydelen har fått
3 høringsuttalelser. Bydelsutvalget skal behandle saken i møte tirsdag 28. januar.

Sak 03/14

Protokoller fra driftsstyret Fagerborghjemmet 2013
Seniorrådet synes det er fint å få forelagt protokollen fra driftsstyrene ved
henholdsvis Fagerborghjemmet og Majorstutunet. De savner likevel driftsstyrets
fokus på de økonomiske forhold, bemanning m.m. Seniorrådet ønsker at BU også
får seg forelagt disse protokollene.

Sak 04/14

Protokoller fra driftsstyret MABO 2013
Se sak 03/14. Her ble det reist spørsmål om hva BRER står for. Det er Oslo
kommunes verdigrunnlag og står for Brukerorientering, Redelighet, Engasjement,
Respekt.
Frogner seniorråd
Besøksadresse:
Slemdalsveien 3b

Seniorrådets leder
Hans Høegh Henrichsen
Telefon 22 46 84 66
Mobil 41 41 37 70
E-post: ipdas@online.no

Postadresse bydelsadm.
Postboks 2400 Solli
Bankkonto: 6004.06.02081
0201 Oslo
Org. nr. 874 778 702
Telefon 23 42 49 11
E-post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no
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Sak 05/14

Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder – endring
Saken ble omdelt og diskutert i møte t.

Sak 06/14

Klagesaker støy – oversikt over saker behandlet i 3. tertial 2013
Tatt til orientering

Sak 07/14

Tilsynsrapport Majorstutunet 2.12.13 – svar fra SYE
Seniorrådet peker på tilsynsutvalgets kommentarer om at enkelte pasienter opplever
å være alene i «sluttfasen» av livet.

Sak 08/14

Tilsynsrapport Fagerborghjemmet/Norabakken 4.12.13 – svar fra SYE
Tatt til orientering

Sak 09/14

Rapport 16/2011 – Kvalitet i sykehjem, Smestadhjemmet,
Oppfølingsundersøkelse
Tatt til orientering

Sak 10/14

Møteplan Det sentrale eldreråd 1. halvår 2014
Invitasjon til oppfølging om temadag om sykehjem mandag 3.2.14 ble omdelt. Fra
seniorrådet stiller Turi Wang Ljungqvist og Kjell Jon Karlsen. På møte torsdag 10.
april stiller Astrid Hilde, Elenor W. Holter og Hans Høegh Henrichsen. Mer
informasjon kommer når bydelen mottar dagsordenen fra det sentrale eldreråd.

Eventuelt
- Skrivet «Tilgjengelighet i lokalmiljøet – oppfølging av tidligere brev» ble omdelt. Skrivet
inneholder mer informasjon om hvordan en kan melde i fra om veier som er for dårlig brøytet eller
strødd. Seniorrådets medlemmer var bekymret over flere plasser i bydelen hvor dette er for dårlig
og kommenterte spesielt utenfor Gustav Jensens Minne og Frogner plass. Seniorrådets
medlemmer oppfordret hverandre til å bringe informasjonen videre og å melde i fra. Elenor W.
Holter kom til å ta saken videre i MIBUs møte samme dag.
- Knut Erik Jørgensen tok opp en sak som omhandler en bruker av hjemmetjenester i en bydel som
fikk beskjed om at disse opphørte da vedkommende flyttet ut av sin bydel, og at det i hvert tilfelle
må foretas en ny vurdering og gjøres nytt vedtak ved flytting til annen bydel. Seniorrådet lurte på
hva som er praksis i lignende situasjoner i bydel Frogner.

Møtet hevet kl. 12.05.

Hans Høegh Henrichsen
leder

Maren Langlo
sekretær

