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Sak 11/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte 
  Godkjent   
 
Sak 12/14 Orientering fra oppfølgingsmøte temadag sykehjem mandag 3. februar  
 Turi W. Ljungqvist orienterte fra temadagen hvor det møtte 21 representanter fra i 

alt 12 bydeler. Sykehjem er et prioritert område for Det sentrale eldreråd. Det ble 
blant annet orientert om kvalitetsutvalg, bygging av sykehjemsplasser, status for 
korttidsplasser og om praksisen om at ingen skal dø alene. At flere av beboerne har 
dårlig tannhelse, ble pekt på som en utfordring.  

 
Sak 13/14 Tilsynsrapport fra Uranienborghjemmet 10.10.2013 – svar fra SYE 

Seniorrådets leder bemerket at startproblemene ved Aleris’ overtakelse av 
sykehjemmet ser ut til å være rettet opp. 

 
Sak 14/14 Årsmelding Frogner seniorråd 
 Det ble ønsket at Seniorrådets virksomhet ble satt i en demografisk kontekst som 

viser befolkningsutvikling for eldre i bydelen. Leder og sekretær ble gitt fullmakt til 
å utforme et tillegg på dette. For øvrig ble meldingen enstemmig vedtatt.  

 
Sak 15/14 Valgfrihet i hjemmetjenesten (Byrådssak) 
 Saken ble tatt til orientering.  
 
Sak 16/14 Årsregnskap Bydel Frogner  
 Det ble orientert muntlig om at bydelen vil ta med seg et merforbruk fra 2013 på 

5,7 millioner. Det vises ellers til regnskapsavslutningen som vil legges frem for BU 
25. februar. 
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Sak 17/14 Nordahl Rolfsens plass, Uranienborg – detaljregulering 

Seniorrådet anbefaler at det gås inn for reguleringsalternativ 1 hvor grøntområdene 
blir ivaretatt.  

 
Sak 18/14 Statens seniorråd – Rapport fra rådsperioden 2010-2013 
  Seniorrådet noterer at det avgåtte Statens seniorråd blant annet har vært opptatt av 

aldersdiskriminering og informasjons- og kommunikasjonsteknologi – temaer som 
også i stor grad har engasjert Frogner seniorråd.  

 
 
 
 
Eventuelt:  
I siste møte ble problemstillingen reist når det gjelder hva som skjer med tjenester når en person 
flytter mellom bydeler. Under følger bydelsdirektørens svar på dette.  
 

 

«Flytting mellom bydeler skjer hele tiden både for klienter med omsorgstjenester og 

sosialhjelpsmottakere. Flytting mellom bydeler reguleres av et eget fellesskriv i kommunen.( fellesskriv 

4/2014 – Ansvarsfordeling mellom bydelene i saker om personrettede tiltak) 

Flytting med tilhørende vedtak knyttet til hjemmetjenester med videre pleier å bli ivaretatt på en 

tilfredsstillende måte. 

Ser at det er bystyrerepresentant Ivar Johansen som har reist spørsmålsstillingen i utgangspunktet. Det 

innebærer at byrådsavdeling EST vil utarbeide et fyllestgjørende svar i tidens fylde.  

Som sagt, dette er erfaringsmessig ikke noe stort problem når det gjelder hjemmetjenester. Det vil aldri bli 

et opphold i tjenestene for brukere som har et dokumentert behov. Når vi kommer over på 

sosialhjelpsområdet har det lettere for å bli tvist mellom bydelene om hvem som skal ha betalings 

ansvaret fordi problemstillingen her er noe   annerledes, men heller ikke her er dette noe stort problem. 

Det blir alltid funnet løsning på uenighet. Det er forutsatt at uenighet mellom bydeler IKKE skal belastes 

eller berøre den enkelte bruker. 

Vil anbefale at vi avventer EST sitt svar som så kan distribueres til seniorrådet hvis ønskelig.» 

  
 

       
    
       
Hans Høegh Henrichsen      Brynhild Vestad 
leder          sekretær 


