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Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte
Godkjent
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«Budsjettforslag 2015 v/bydelsdirektør Kari Andreassen»
Bydelsdirektøren informerte innledningsvis om at hun nå er konstituert som
bydelsdirektør i Frogner på heltid. Hovedbildet er at bydelen ligger an til et
merforbruk i 2014 på 15 millioner kroner. I tillegg kommer en reduksjon i
budsjettrammen fra byrådet på 20 millioner kroner i 2015. Bydelsdirektøren
foreslår et samlet omstillingsbehov neste år på 38 millioner kroner. I perioden 2015
til 2018 må Frogner spare mellom 50 og 60 millioner kroner. Dette innebærer
effektivisering på alle tjenestesteder. Bydelsdirektørens presentasjon er vedlagt.
I etterkant av presentasjonen diskuterte Seniorrådet forslaget som innebærer
betydelig reduksjon i kjøp av institusjonsplasser opp mot Sykehjemsetatens behov
for å få omsetning på sine sykehjemsplasser. Dette forholdet er noe som også
opptar øvrige eldreråd i Oslo vest, og som rådene nå diskuterer videre oppfølging
av.
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Sjåførtjenesten i bydelen
Maja Berg Kristoffersen, leder for OSCAR lokalmedisinske senter, presenterte
demenssenterets erfaring med organiseringen av dagens sjåførtjenesteordning, og
bakgrunn for at bydelen nå har valgt å inngå avtale med firmaet Persontransport for
demenssenterets brukere. Bydelen vil invitere Nasjonalforeningen til møte for å se
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på løsninger for transporttjeneste for seniorsenterets brukere. Seniorrådet stiller seg
positiv dersom det kan kommes frem til en erstatningsløsning som er
tilfredsstillende.
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Regnskap private institusjoner
Seniorsenteret noterer seg at alle seniorsentra går ut med positive regnskapstall.
Regnskapet ble ellers tatt til orientering.
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Ruseløkka skole – sikring av skolevei
Seniorrådets leder orienterte om sikringstiltakene som ble enstemmig vedtatt i
arbeidsutvalgets møte.
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Rapport fra besøk til Kampen+ 7. november
I tillegg til «reiseleder» Turi W. Ljungqvist, deltok Hans Høegh Henrichsen, Astrid
Hilde, Kjell Jon Karlsen og Arne Skarløv på ekskursjonen til Kampen+.
Daglig leder Marit Müller Nilssen viste Seniorrådet rundt. Rådet var imponert over
komplekset med flotte leiligheter med verandaer, velferdsteknologisk løsninger,
ukentlig kulturarrangement/ sosiale tiltak, frisør, fotpleie og en hyggelig kafé med
god mat som også var åpen for den øvrige befolkningen.
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Rapport fra møtet med Det sentrale eldreråd 17. november
Nestleder Ljungqvist orienterte fra møtet og innleggene fra finansbyråd Solberg,
eldrebyråd Kvalbein og helse,-sosial- og eldreombud Kristensen. Presentasjonene
er tilgjengelig på Det sentrale eldreråds nettsider: http://www.byradsavdeling-foreldre-og-sosiale-tjenester.oslo.kommune.no/det_sentrale_eldrerad/
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Invitasjon til møte med Helse-, sosial- og eldreombudet
Leder Hans Høegh Henrichsen og nestleder Turi W. Ljungqvist påmeldes
samarbeidsmøtet mandag 8. desember.
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Prioriteringsutvalgets rapport: «Åpent og rettferdig – prioritering i
helsetjenesten»
Seniorrådets leder orienterte kort fra rapporten som definerer mer konkrete
prinsipper og kriterier for prioritering i norsk helsetjeneste. Seniorrådet er kritisk til
at eldre kan komme dårlig ut av prioriteringene.
Eventuelt
Det ble omdelt skriv om bystyrets beslutning om at prøveordningen med driftsstyrer
ved kommunale sykehjem skal avvikles med umiddelbar virkning. Byrådet er
samtidig bedt om å fremme sak om oppretting av samarbeidsutvalgsordning ved
kommunale sykehjem.
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