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Innledning
I Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd av 08.11.1991 heter det:
Kapittel I. Kommunale eldreråd
§ 1. (Skiping av kommunale eldreråd)
I kvar kommune skal det være eit eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valperioden.
§ 2. (Val og samansetjing av kommunale eldreråd)
Kommunestyret avgjer kor mange medlemmer eldrerådet skal ha. Reglane om høvetalsval i §§36 og
37 i lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 gjeld ikkje ved val av
eldreråd.
Pensjonistforeiningar har rett til å koma med framlegg om medlemmer til eldrerådet. Fleirtalet av
rådsmedlemmene skal vere alderspensjonistar i kommunen.
Rådet peikar sjølv ut leiar og nestleiar, som skal veljast ut mellom pensjonistane.
§ 3. (Oppgåvane for kommunale eldreråd)
Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen.
Alle saksdokumenta skal leggjast fram for rådet i god tid før kommunestyret handsamar sakene.
Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre.
Eldrerådet kan selv ta opp saker som vedkjem eldre i kommunen. Protokollen frå rådsmøtet skal
fylgje saksdokumenta til dei kommunale organ som tek endeleg avgjerd i saka.
§ 4.( Andre føresegner for kommunale eldreråd)
Kommunen skal skipa høveleg sekretariathjelp for rådet.
Elderådet har rett til å uttale seg før kommunestyret skipar sekretariat, vedtek budsjett for rådet og
gjev utfyllande reglar for saksførehavinga i rådet.
Reglane i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner gjeld tilsvarande for
verksemda i eldrerådet så langt ikkje anna går fram av denne lova.
Eldrerådet skal kvart år utarbeide ei melding om verksemda si. Meldinga skal leggast fram for
kommunestyret.
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Formål og oppgaver
Eldrerådet er som det fremgår av ovennevnte opprettet med hjemmel i lov om kommunale og
fylkeskommunale eldreråd. Rådet skal fungere som et rådgivende organ for bydelsutvalget, og skal
gis anledning til å behandle alle saker som gjelder eldres levekår.

Medlemmer av eldrerådet i Bydel Alna
Bydelsutvalget har fastsatt antall representanter i eldrerådet til 7. Det er personlige vararepresentanter.
5 representerer de eldre i bydelen og 2 representerer de politiske partiene i bydelsutvalget.
Det er pensjonistforeninger og andre organisasjoner som driver aktivt arbeid blant eldre i bydelen
som kan foreslå medlemmer til eldrerådet.
Eldrerådet velges for 4 år og følger kommunevalgsperioden.
Som det fremgår av lovteksten over er eldrerådet et rådgivende organ for bydelsutvalget som avgir
uttalelser i saker som angår eldre.
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Eldrerådet for perioden 2011-2015 har følgende medlemmer og varamedlemmer:
MEDLEMMER
Kari Fagernæs Pedersen, leder
Representerer bydelsutvalget (Ap)
Dr. Dedichens vei 40, 0675 Oslo
Telefon 22 81 33 95 / 908 99 855
kari.fagernes.pedersen@gmail.com
Einar Lonstad, nestleder
Representerer Ellingsrud pensjonistforening
Furuset allé 23, 1053 Oslo
Telefon 22 30 82 15 / 901 70 595
einar@oslonett.no
Wanda Karin Fransrud
Representerer Furuset pensjonistforening
Lindebergveien 47 A, 1069 Oslo
Telefon 22 30 11 04 / 411 90 808
Frank Garsegg
Representerer Hellerud pensjonistforening
Nåkkves vei 5, leil. 2011, 0670 Oslo
Telefon 22 26 95 53 / 913 91 943
Toril Synnøve Prestmo
Representerer Fagerholt pensjonistforening
Dr. Dedichens vei 76, 0675 Oslo
Telefon 917 31 518
toril.yttervik@hotmail.com
Ragnhild Haakenstad
Representerer bydelsutvalget (H)
Karl Staaffs vei 30, 0665 Oslo
Telefon 22 65 11 93 / 916 22 403
r-syhaak@online.no
Eva Kathrine Nilsen
Folkeakademiet Hellerud
Hellerud terrasse 15, 0672 Oslo
Telefon 22 26 11 43 / 954 08 585
eva.nilsen@online.no

VARAMEDLEMMER
Jorun Hallingstad
Representerer bydelsutvalget (Ap)
Lavrans vei 28, 0670 Oslo
Telefon 22 75 54 17 / 976 73 533
jorun.hallingstad@gmail.com
Berit Vaage
Representerer Ellingsrud pensjonistforening
Skansen terrasse 25, 1062 Oslo
Telefon 22 30 29 23 / 917 51 053
berit.vaage@getmail.no
Anne-Britt Berg
Representerer Furuset pensjonistforening
Lindebergveien 45 A, 1069 Oslo
Telefon 22 30 04 36 / 958 44 204
mimmi.berg@gmail.com
Per Tømran
Representerer Hellerud pensjonistforening
Lavrans vei 30, 0670 Oslo
Telefon 22 26 66 89 / 907 66 509
per_egil.tømran@getmail.no
Gerd Gårder
Representerer Fagerholt pensjonistforening
Dr. Dedichens vei 70, 0675 Oslo
Telefon 911 40 197
Odd Nordstrand
Representerer bydelsutvalget (H)
Karl Staaffs vei 13, 0665 Oslo
Telefon 22 64 95 72 / 977 15 662
odd_nordstrand@c2i.net
Bjørg Levorsen
Tveten gårds venner
Simon Darres vei 14, 0669 Oslo
Telefon 22 26 14 03 / 970 81 248
bjorg.levorsen@live.no

SEKRETÆR: Gro Leander Nordaas, bydelsadministrasjonen, Bydel Alna, Trygve Lies plass
1. Postadresse: Bydel Alna, postboks 116 Furuset, 1001 Oslo.
Telefon 02180 (sentralbord) / 23 47 99 64 (direkte)
groleander.nordaas@bal.oslo.kommune.no
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Forberedende møte
Leder, nestleder og sekretær møtes til forberedende møte i forkant av møtene i eldrerådet.
I 2013 har leder Kari Fagernæs Pedersen, nestleder Einar Lonstad og sekretær Gro Leander
Nordaas møtt.
Her blir saksliste til møtene satt opp, og planlegging av eldrerådets øvrige virksomhet foretatt.
I det forberedende møtet gås også igjennom saker som skal behandles i andre utvalg for å vurdere
om disse vedrører eldre. Spesielt aktuelle er saker til bydelsutvalget og helse- og sosialkomiteen.

Møtevirksomhet
Eldrerådet i Bydel Alna har hatt 6 møter i 2013. Møtene har vært avholdt i bydelssalen,
Trygve Lies plass 1, med unntak av ett, som ble holdt i Alna hjemmetjenesters lokaler i
Jerikoveien 20.

Åpen halvtime
Eldrerådet har i likhet med andre råd og utvalg i bydelen en åpen halvtime i forkant av møtene
der befolkningen kan komme med ytringer og forslag til saker de mener eldrerådet bør ta opp.
I 2013 har det vært 3 fremmøtte til åpen halvtime.

Saker behandlet i eldrerådet
Eldrerådet har behandlet 20 saker i 2013. Følgende saker er behandlet:



















Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser – rullering 2013-2014
Handlingsplan for psykisk helsearbeid, Bydel Alna 2012-2016
Årsmelding 2012 – Bydel Alna
Strategisk plan for Bydel Alna 2013-2016
Egenbetaling trygghetsalarm 2013
Samarbeidsavtaler mellom Oslo kommune og Ahus
Rapporter fra Tilsynsutvalg Alna nord
Rapporter fra Tilsynsutvalg Alna sør
Årsmelding fra eldrerådet i Bydel Alna 2012
Lokal folkehelseplan 2013-2016
Forslag til områderegulering for klimaeffektiv byutvikling på Furuset – offentlig ettersyn
Årsrapport Tilsynsutvalg Alna nord
Høringsuttalelse – Sykehjemsfinansiering og organisering av korttidsplasser
Defibrillatorer til seniorsentrene
Henrik Sørensens vei – detaljregulering. Bydelens merknader
Samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten
Innovasjon i Bydel Alna 2013-2016 – strategiske grep for å lykkes
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017
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Eldrerådet ga følgende uttalelse i forbindelse med sak 19/13 Bydelsdirektørens forslag
til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017
Kapittel 8.2. 5 Nordre Lindeberg gård og Tveten gård
Det er foreslått i budsjettet å inndra en 50 % merkantil stilling ved Tveten gård. Videre er det
foreslått å redusere avsetning til Parkkvelder ved Tveten gård med 200.000,- samt å redusere
lokale kultur -arrangementer med 200.000,-.
Eldrerådet ber om at det ikke inndras noen stilling ved Tveten gård. Videre ber rådet om at
bevilgninger både til Parkkvelder og kulturtiltak ved Tveten gård opprettholdes.
Dette begrunnes med at parkveldene og de kulturarrangementene som skjer ved gården er
meget populære tiltak, spesielt for den eldre delen av befolkningen. For eventuelt å kompensere
noe av utgiftene ber eldrerådet om at det vurderes å ta inngangspenger ved arrangementene.
Parkkveldene har også et stort besøk av beboere fra andre bydeler. Egentlig er disse parkkveldene
et byomfattende tilbud og burde vært finansiert over Oslo kommunes budsjett.
Kapittel 8.5 FO3 Pleie og omsorg. 8.5.2 Hjemmetjenesten
For eldrerådet i Bydel Alna vil det være viktig at det som betegnes som omsorgstjenester skal
være av god kvalitet og at det skal være et tilbud tilgjengelig når behovet er til stede.
Eldrerådet viser til under punkt 5.3 Helse og mestring, at Bydel Alna har i Oslo-sammenheng
en høy dekningsgrad når det gjelder sykehjemsplasser. Dette gjelder også andelen som mottar
hjemmetjenester, hvor disse er høyere enn bygjennomsnittet. Eldrerådet er fornøyd med at disse
tjenestene ligger på et slikt nivå. Dette utfra hva eldrerådet faktisk mener er reelle tjenester ut fra
behovet som faktisk gjelder for bydelens befolkning. Eldrerådet viser til målsettingen som ble
lagt til grunn for 2013-budsjettet, om at en skulle ha 380 sykehjemsplasser. Årsak til at dette
måltallet ikke har blitt nådd i 2013, har trolig flere årsaker: Flere syke eldre, som tidligere klarte
seg hjemme med de tildelte hjemmetjenester, flere eldre med økt demens og som ikke klarer seg
hjemme alene eller med hjelp fra pårørende.
Eldrerådet er derfor fornøyd med at det igjen budsjetteres med 395 plasser, en økning fra 2013
med 15 plasser. Dette er 13 plasser flere enn hva som var registeret ved utgangen av oktober.
Samhandlingsreformen trådte i kraft fra 01.01.2012. Det vises til at bydelene Grorud, Stovner og
Alna samt Akershus universitetssykehus i 2013 søkte om eksterne samhandlingsmidler til å
etablere et felles vurderingsteam på Akershus universitetssykehus uten at disse ble innfridd.
Det er positivt at Alna har hatt få overliggerdøgn i 2013. Dette kan også være årsak til merforbruk
av sykehjemsplasser ut fra hva som var i budsjettet.
Alle som har behov for en sykehjemsplass må få det uavhengig av den økonomiske situasjonen.
Kriteriene for å få en sykehjemsplass må ligge på samme nivå som i 2013.
Videre har eldrerådet merket seg at måltallene for både TT-tjeneste og trygghetsalarm er satt noe
lavere enn for 2013. Eldrerådet mener at alle som har behov for disse tjenestene må få det.
Eldrerådet er også fornøyd med at budsjettet styrkes innenfor drift av hjemmetjenesten med 5
millioner kroner, som er mer reelt i forhold til driftsgrunnlaget for disse tjenestene. Eldrerådet er
av den oppfatning at det er best for alle å bo så lenge som mulig i eget hjem.
Eldrerådet ser med spenning på de erfaringene en vil gjøre med det nye forslaget som gjelder
hverdagsrehabilitering. Om dette vil føre til økonomiske besparelser gjenstår å se. Men det må
ikke føre til en redusering av tilbudene til de eldre.
8.5.5 Seniorsentrene og frivilligsentralene
Forslaget om å utrede flytting av Haugerud seniorsenter til Tveten gård og utredning om å
flytte Haugerud frivilligsentral til Trosterud senter har skapt stor debatt og frustrasjon blant
alle som benytter Haugerud seniorsenter. Eldrerådet har stor forståelse for denne frustrasjonen
og den negative mottakelsen dette forslaget har skapt. Rådet vil i - korte trekk - nevne noen
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av de innvendingene som har kommet i forbindelse med dette forslaget. Tungvint å komme
seg til senteret. De aller fleste som benytter senteret i dag er beboere på Haugerud og Trosterud
som har lett tilgang til senteret ved å gå dit, bruke buss eller bane. Hvor skal alle tilbudene som
er ved senteret i dag - så som trim, snekkerverksted, frisør samt fotpleie plasseres på Tveten gård?
Hvilke lokaler på Tveten gård skal benyttes? Kan det lages mat/middag og hvor skal i så fall dette
skje? Dette er bare noen av innvendingene som er framkommet.
Eldrerådet går i mot å flytte Haugerud seniorsenter til Tveten gård. Med det kjennskapet
eldrerådet har til lokalitetene ved Tveten gård og alle de innvendinger som er kommet fra brukerne
av senteret i dag, ser ikke eldrerådet noen hensikt i å utrede saken.
I budsjettforslaget foreslås det å øke prisen på brukerkort til kr 450,-. Eldrerådet synes at en økning
på 50 % er for høy. Eldrerådet kan akseptere en økning til kr 400,-. I stedet kan eldrerådet være
med på en økning av prisene i kafeen. Prisene bør være like på begge sentrene. Videre bør det
f.eks. på middag og lunsj være en høyere pris for de som ikke har brukerkort. Dette kan kanskje
føre til at flere kjøper brukerkort. Dessverre viser det seg i dag at mange går på sentrene for å
kjøpe middag og lunsj uten at de har brukerkort.
Oppsummering/konklusjon:
- 50 % merkantil stilling ved Tveten gård opprettholdes.
- Det bevilges kr 200.000,- til Parkkvelder og kr 200.000,- til kulturarrangementer ved Tveten gård.
- Måltallet på antall sykehjemsplasser til 395 støttes.
- Alle som har behov for TT-tjeneste og trygghetsalarm må få disse tjenestene.
- Støtter styrkingen av driftsbudsjettet til hjemmetjenesten med 5 millioner kroner
- Går i mot å flytte Haugerud seniorsenter til Tveten gård. Ser ingen hensikt i å utrede saken.
- Prisen på brukerkort økes til k. 400,- Prisene i kafeen økes.. Like priser på begge sentrene.
- De som ikke har brukerkort betaler en høyere pris for middag og lunsj.

Annet
I tillegg har det vært behandlet en rekke orienteringssaker/referatsaker, protokoller m.m.
Dette fremgår av eldrerådets protokoller, men ikke av ovennevnte.
Eksempler på dette er:
 Protokoller fra møte i bydelsutvalget
 Program for seniorsentrene og tilbudet på Tveten gård 2013
 Invitasjon til konferanse fra Statens seniorråd om aldersdiskriminering
 Seniorporten
 Organisasjonskart for Bydel Alna
 Bruk av trivselsmidler 2013
 Brev vedr. møteplikt
 Referater fra møter i det sentrale eldreråd
 Årsmelding 2012 fra Helse-, sosial- og eldreombudet
 Utkast til sykehjemsbehovsplan – rullering 2014-2024 til ekstern høring
 Oversikt over sykehjemssøknader
 Orientering fra møte på Ahus
 Orientering om konferanse om aldersdiskriminering
 Orientering fra møte med Stovner politi
 Utskrivningsklare pasienter i Oslo, første tertial 2013
 Oppfølging av bygningsmessige forhold ved sykehjemmene i Bydel Alna
 Hjemmesykepleie – antall brukere pr. leverandør pr. bydel
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Orientering fra budsjettkonferanse
Forberedelse til og orientering fra Eldres dag 1. oktober
Orientering fra møte på Geriatrisk ressurssenter, samhandlingsarena Aker
Invitasjon til konferanse; Aldring, helse og velferd: Trender, tjenester og tiltak
Invitasjon til møte på Haugerud seniorsenter 21.11.2013
Spørreundersøkelse om eldrerådenes organisering og funksjonsområde
Møteplan 2014
Tilgjengelighet i lokalmiljøet – brev fra det sentrale eldreråd med ønske om tilbakemelding om tre områder i bydelen hvor det normalt er mindre god fremkommelighet.
Henvendelsen ble besvart i desember 2013.
Behov for benker i bydelen
Enslige, hjemmeboende demente
TV-aksjonen 2013 – vedtak fra Ullern eldreråd

For å se sakene som er behandlet og eldrerådets uttalelser, se sakskart og møteprotokoller på
bydelens nettsider www.bydel-alna.oslo.kommune.no

Informasjon til eldrerådet
 BU-leder Knut Røli orienterte 11.02.2013 bl.a. om budsjettvedtaket, regnskapstall, viktighet av å
skape aktivitet på seniorsentrene, utrede driftsform på Tveten gård, restaurering av Nordre
Lindeberg går, status vedr. sykehjemmene, trygghet, synspunkter på tilsynsrapportene og svarene
fra Sykehjemsetaten og nytt organisasjonskart fra 01.03.2013.
 I eldrerådets møte 08.04.2013 orienterte seniorveilederne Aina Westby, Furuset seniorsenter, og
Thanh Nguyen, Haugerud seniorsenter, om sin virksomhet.
 Eldrerådet fikk i møte 27.05.2013 orientering om hjemmetjenesten ved assisterende
bydelsdirektør Eva Waaler, supplert av Anne Langaard Jensen og Connie Basmo.
 I samme møte orienterte Anne Langaard Jensen om status for arbeidet med registrering
og oppfølging av personer med hukommelsessvikt i bydelen.
 I møte 28.10. orienterte assisterende bydelsdirektør Eva Waaler om utviklingstrekk og
utfordringer i avdeling Helse og mestring.
 I samme møte orienterte resultatenhetsleder Monika Vartdal om hjemmetjenesten.
 Bydelsdirektør Tore Olsen Pran presenterte 2. desember bydelsdirektørens forslag til
budsjett for 2014 og svarte på spørsmål.
 I møte 2. desember orienterte kreftsykepleierne Agnes Marie Foss og Grethe Sprone om
sitt arbeid i koordinatorstillinger for hjemmeboende kreftsyke og andre alvorlig syke i
Bydel Alna.
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Annen virksomhet
Møter med bydelseldrerådene
Alna eldreråd har vært representert på alle møtene for bydelseldrerådene i regi av det sentrale
eldreråd. Møtene åpnes med ”byrådens time” med informasjon om temaer som byrådet og
byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester arbeider med. Det er mulighet for å stille spørsmål til
byråden.
For øvrig benyttes møtene til orientering om aktuelle saker og drøfte rådenes rolle og funksjon.
Denne arenaen for erfaringsutveksling er nyttig for eldrerådet.
Saker som har vært på dagsorden i bydelseldrerådsmøtene i 2013 er bl.a.:






Fritt brukervalg i hjemmetjenesten
«Lengst mulig i eget liv»
Markering av FNs internasjonale eldredag 1. oktober
Samhandlingsarena Aker
Byrådets forslag til budsjett 2014

Konferanse om aldersdiskriminering
På konferanse i regi av Statens seniorråd 24.04.2013 deltok Kari Fagernæs Pedersen, Einar Lonstad,
Berit Vaage og Jorun Hallingstad.

Møte med Stovner politistasjon
Eldrerådene i bydelene Bjerke, Grorud, Stovner og Alna var invitert til møte 6. mai med temaet
«Trygghet og trivsel for eldre i Groruddalen». Kari Fagernæs Pedersen og Gerd Gårder deltok på
møtet.

Eldres dag 1. oktober
Eldrerådet har vært representert på arrangementer på sykehjem og seniorsentre i bydelen.
Bydelsutvalget har bevilget kr 5 000,- til hvert sted til arrangementene.
Noen av eldrerådets representanter var også til stede på arrangement i Oslo rådhus i forbindelse
med FNs internasjonale eldredag.

Budsjettkonferanse for bydelsutvalget m.v.
På budsjettkonferansen, som ble avholdt i bydelssalen 18. og 19. oktober, deltok leder av eldrerådet,
Kari Fagernæs Pedersen.

Brukerrådet NAV Alna
Nestleder av eldrerådet, Einar Lonstad, har i 2013 vært eldrerådets representant i brukerrådet NAV
Alna og har deltatt på møter 13. mars, 10. september og 28. november.
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Avslutning
Eldrerådet har lagt bak seg det andre året i kommunevalgperioden.
I tillegg til de årlige sakene som eldrerådet skal behandle, ble behandlingen av forslag til
budsjett for 2014 den største og mest krevende saken. Forslag om å utrede flytting av Haugerud
seniorsenter til Tveten gård førte til stort engasjement blant bydelens eldre befolkning med
underskriftkampanje og møtevirksomhet.
De eldres stemme ble hørt, og fornuftig vedtak ble fattet i bydelsutvalget.
Haugerud seniorsenter skal bestå, og forslag om utredning av flytting ble skrinlagt.
Eldrerådet ser meget positivt på at måltall for antall sykehjemsplasser ble økt med 15 plasser.
Eldrerådet vil rette en takk til bydelsadministrasjonen og bydelspolitikerne for at vi er blitt hørt og at
våre vedtak i stor grad er blitt fulgt.
En stor takk til utvalgets sekretær, Gro Leander Nordaas, for en utmerket jobb, og en takk til
utvalgets medlemmer for en aktiv deltakelse.

Alna eldreråd, 15.01.2014

Kari Fagernæs Pedersen
leder

