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Sak 50/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte 
  Godkjent   
 
Sak 45/14 Skarpsnoparken, Streetbasketballbane (utsatt sak) 

Det ble orientert om tilbakemeldingen fra Bymiljøetaten på prosjektet. Det opplyses 
treet nærmest Drammensveien ikke vil fjernes i forbindelse med banen, og at det er 
skjerming mot de aktuelle eldreboligene. Vedlagte skisse illustrerer banens 
beliggenhet i parken. Seniorrådet er kritisk til ikke å ha fått saken behandling i 
forbindelse med BUs behandling i 2013. Under følger utdrag fra bydelsutvalgets 
protokoll 30.04.13, som også ble sendt ut med sakspapirene i april måned.  
 

SAK 122/13 STREETBASKET I BYDEL FROGNER - INNSPILL TIL PLASSERING AV BANER 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget har mottatt forslag til mulige lokaliseringer av 
streetbasketbaner i bydelen. 
Bydelsutvalget ser, slik Bymiljøetaten også har påpekt at det er svært få 
tilbud om uorganisert idrett for ungdom i bydelen, og et stort 
engasjement for å få på plass streetbasketbaner. Det haster med å få 
bystyrets vedtak fra våren 2011 om streetbasket igangsatt i vår bydel. 
Bydelsutvalget mener del av Dronning Astrids plass (fotballbanen) og 
Bervens løkke/Trafotaket skal prioriteres i første rekke. På begge disse 
plassene må det tas hensyn til omgivelsene ved at støysvake løsninger 
velges, både for nett og underlag. 
Bydelsutvalget mener at Colosseum torg er et velegnet urbant område, 
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som av hensyn til eksisterende regulering kan være aktuelt på sikt og at 
plasseringen i tilfelle må ta hensyn til stor fotgjengertrafikk samt ny 
hovedinngang for Majorstuen skole. 
Bydelsutvalget mener at Skarpsnoparken er velegnet med lett tilgjengelig 
beliggenhet og stort areal. Plassering kan være på lite brukt område med 
trafikkstøy mot Drammensveien uten sjenanse for boliger. Inngrepet i 
grøntarealet ansees som beskjedent og akseptabelt. 
Bydelsutvalget vil spille inn følgende nye alternativer til plassering: 

- Hukodden ved eksisterende fotballbane som ikke er i bruk. 
- Mauritz Hansens gate, ballplass. 

Ballplass vis à vis Ruseløkkveien 60 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A, 1SV). 
SAK 123/ 

 
   
Sak 51/14 Svindel av eldre – tiltak i Storbritannina   

Seniorrådet foreslår, med utgangspunkt i vedlagte sak fra Storbritannina, at det 
formuleres en uttalelse til BU i neste møte hvor rådet ber BU ta dette videre.  
 
 

Sak 52/14 Røde Kors-hagen – forslag om å bevare hagen som park og kulturmiljø  
Seniorrådet går i mot bevaring og enstemmig inn for at det åpnes for Aleris’ planer 
om bygging av sykehjemsfløy i tilknytning til eksisterende bygg. Seniorrådet mener 
dette kan være en mulighet til å utvikle en nytt og innovativt sykehjem med 
medisinsk/-akuttkompetanse i samme bygg.  
 

Sak 53/14 Økonomi- og budsjettjustering juni 2014 – muntlig orientering   
Det ble orientert om forslaget til innsparing på størrelsesorden 20 millioner som nå 
skal behandles av BU. Sosialtjenesten, hjemmesykepleie, sykehjem og barnevern er 
områdene som i størst grad vil rammes av forslaget. Seniorrådet påpeker 
nødvendigheten av at det mottar sakspapirer i slike saker i tide til å sikre behandling 
innen saken kommer til behandling i BU. For å kunne imøtekomme dette anbefaler 
administrasjonen at Seniorrådet tar opp til vurdering hvorvidt det ønskes overgang 
til elektroniske sakspapirer, i likhet med praksis for bydelsutvalget, komiteer og 
råd.  
 

 
Sak 54/14 Byrådets seniormelding (omdelt i sist møte)  

Tidsskjema gav ikke rom for nærmere presentasjon av meldingen. Meldingen 
anbefales lest, blant annet med tanke på tema frivillighet i eldreomsorgen, som var 
oppe på møtet.  
 

Sak 55/14 Boligsosial handlingsplan 2014-2018 Bydel Frogner   
Tatt til orientering.  
 
 

Sak 56/14 Forvaltningsrevisjon av Sykehjemsetaten, nedsettelse av arbeidsgruppe   
Seniorrådet så dette som en positiv oppfølgning av den henvendelse som Rådet i 
samarbeid med rådene i Ullern og V. Aker sendte Byrådet i juni 2013. 
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Sak 57/14  Endring av tilsynsutvalg   
Seniorrådets leder varslet at sak om mulige endringer i tilsynsutvalgenes 
sammensetning vil komme opp i Bydelsutvalgets møte i august måned.  
 
 

 
 
Eventuelt  
 

Skateboardbanen som nå er under etablering inntil Bygdøy allé ved Frognerkilen tas opp i  
neste møte.  

 
 

 
Møtet hevet kl. 12.25 

 
 
 

       
    
       
Hans Høegh Henrichsen      Brynhild Vestad 
leder          sekretær 




