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Oslo kommune
Bydel Alna
Bydelsadministrasjonen
Møteprotokoll 5/14

Møte:
Møtested:
Møtetid:
Sekretariat:

Eldrerådet
Bydelssalen, Trygve Lies plass, inngang A, 2. et.
Mandag 01. desember 2014 kl. 14.00
23 47 99 64

Møteleder:
Kari Fagernæs Pedersen
Tilstede:
Kari Fagernæs Pedersen, leder
Einar Lonstad, nestleder
Frank Garsegg
Ragnhild Haakenstad
Wanda Fransrud
Eva Kathrine Nilsen
Torill Synnøve Prestmo
I tillegg møtte:
Jan-Henrik Karlsen, avdelingsdirektør Helse og mestring, til sak 16/14
Monika Vartdal, leder hjemmetjenesten, til sak 16/14
Connie Basmo, avdelingsleder hjemmetjenesten, til sak 16/14
Berit Vaage, vara
Jorun Hallingstad, vara
Gerd Gårder, vara
Anne-Britt Berg, vara
Møtesekretær:
Gro Leander Nordaas

Åpen halvtime
Det var ingen fremmøtte til åpen halvtime.
Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.
Godkjenning av sakskart
Sakskartet ble godkjent.
Godkjenning av protokoll fra møte 22.09.2014
Orienteringer: Leder refererte til ordningen som bydelen benyttet i forbindelse med tildeling
av hjemmetjenester, der brukeren ble tildelt private tjenester hvis han/hun ikke hadde krysset
av for ønske om private eller kommunale tjenester. Denne ordningen er senere tatt opp med
byrådsavdelingen og ikke videreført.
Protokollen ble godkjent.
Saker behandlet under møte
Sak 16 /14 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 ............. 3
Sak 17 /14 Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser - rullering 2015 2016 ............................................................................................................................................ 4
Sak 18 /14 Rapport fra tilsynsutvalget Alna nord - Furuset sykehjem ..................................... 5
Sak 19 /14 Rapport fra tilsynsutvalget Alna nord ..................................................................... 5
Sak 20 /14 Rapporter fra tilsynsutvalget Alna sør .................................................................... 5

3

Sak 16 /14 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 og
økonomiplan 2015 - 2018
Avdelingsdirektør Jan-Henrik Karlsen orienterte om hovedtrekkene i budsjettforslaget på
området eldre og svarte på spørsmål.
Enhetsleder Monika Vartdal orienterte om hjemmetjenesten og svarte på spørsmål.
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Bydelsdirektørens forslag fremgår av vedlagte budsjettdokument.
Forslag fra Kari Fagernæs Pedersen og Einar Lonstad
Eldrerådets kommentarer til bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2015
Seniorsentre
Eldrerådet ser meget positivt på at det ikke er foreslått noen endringer når det gjelder
seniorsentrene, og at begge sentrene skal bestå uendret. I den framlagte seniormeldingen i
Oslo kommune slås det fast at seniorsentrene vil være et viktig lavterskeltilbud i framtida.
Det legges opp til at de eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig, og i denne forbindelse vil
seniorsentrene kunne være et viktig tilbud til å støtte opp om dette.
Tidligere år har bydelspolitikerne funnet muligheter til å bevilge noen ekstra penger til
velferdstilskudd til sentrene og tilbudet til eldre på Tveten gård. Dette er ikke lagt inn i
budsjettet for 2015, men eldrerådet håper at det gis muligheter for disse tilskuddene også for
2015.
Det er foreslått organisatorisk flytting av sentrene fra avdelingen for Oppvekst og
lokalsamfunn til avdelingen for Helse og mestring. Dette for å få til en tilstrekkelig
tiltakskjede innen helse og mestring. Eldrerådet ser positivt på denne endringen.
Sykehjemsplasser
Eldrerådet ser med stor bekymring på at det budsjetteres med 385 sykehjemsplasser i budsjett
for 2015. Dette er en reduksjon på 10 plasser i forhold til budsjettet for 2014. Når vi vet at det
i hele 2014 har vært et gjennomsnittlig forbruk på over 400 plasser ser vi store problemer med
at 385 plasser vil være nok. De plassene som har vært benyttet i 2014, har etter eldrerådets
mening, vært plasser som våre eldre har hatt behov for ut fra sin situasjon.
Eldrerådet er inneforstått med at det både i den nylig framlagte seniormeldingen sentralt i
Oslo kommune og i vår egen bydel legges opp til at alle skal kunne bo hjemme så lenge som
mulig. Det legges opp til at hjemmetjenesten skal endres og at det bl.a. skal satses på
hverdagsrehabilitering. Dette er et tiltak som Alna bydel så smått har begynt med, og
eldrerådet mener at dette ikke vil ha noen innvirkning på behov for sykehjemsplasser før det
har gått lang tid, og at det ikke vil gjelde for år 2015.
Kriteriene for å få en sykehjemsplass i dag er meget strenge, og de som får en plass er meget
syke. Ofte er de eldre også demensrelatert slik at en sykehjemsplass i stor grad er nødvendig.
Eldrerådet vil advare mot at kriteriene endres, og at det vil bli enda vanskeligere å få en plass.
Det nevnes i budsjettframlegget at alle som har behov for sykehjemsplass skal få det. Dette er
noe som eldrerådet sterkt vil understreke.

Votering
Forslag fra Kari Fagernæs Pedersen og Einar Lonstad ble enstemmig tiltrådt.
Vedtak
Eldrerådets kommentarer til bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2015.
Seniorsentre
Eldrerådet ser meget positivt på at det ikke er foreslått noen endringer når det gjelder
seniorsentrene, og at begge sentrene skal bestå uendret. I den framlagte seniormeldingen i
Oslo kommune slås det fast at seniorsentrene vil være et viktig lavterskeltilbud i framtida.
Det legges opp til at de eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig, og i denne forbindelse vil
seniorsentrene kunne være et viktig tilbud til å støtte opp om dette.
Tidligere år har bydelspolitikerne funnet muligheter til å bevilge noen ekstra penger til
velferdstilskudd til sentrene og tilbudet til eldre på Tveten gård. Dette er ikke lagt inn i
budsjettet for 2015, men eldrerådet håper at det gis muligheter for disse tilskuddene også for
2015.
Det er foreslått organisatorisk flytting av sentrene fra avdelingen for Oppvekst og
lokalsamfunn til avdelingen for Helse og mestring. Dette for å få til en tilstrekkelig
tiltakskjede innen helse og mestring. Eldrerådet ser positivt på denne endringen.
Sykehjemsplasser
Eldrerådet ser med stor bekymring på at det budsjetteres med 385 sykehjemsplasser i budsjett
for 2015. Dette er en reduksjon på 10 plasser i forhold til budsjettet for 2014. Når vi vet at det
i hele 2014 har vært et gjennomsnittlig forbruk på over 400 plasser ser vi store problemer med
at 385 plasser vil være nok. De plassene som har vært benyttet i 2014, har etter eldrerådets
mening, vært plasser som våre eldre har hatt behov for ut fra sin situasjon.
Eldrerådet er inneforstått med at det både i den nylig framlagte seniormeldingen sentralt i
Oslo kommune og i vår egen bydel legges opp til at alle skal kunne bo hjemme så lenge som
mulig. Det legges opp til at hjemmetjenesten skal endres og at det bl.a. skal satses på
hverdagsrehabilitering. Dette er et tiltak som Alna bydel så smått har begynt med, og
eldrerådet mener at dette ikke vil ha noen innvirkning på behov for sykehjemsplasser før det
har gått lang tid, og at det ikke vil gjelde for år 2015.
Kriteriene for å få en sykehjemsplass i dag er meget strenge, og de som får en plass er meget
syke. Ofte er de eldre også demensrelatert slik at en sykehjemsplass i stor grad er nødvendig.
Eldrerådet vil advare mot at kriteriene endres, og at det vil bli enda vanskeligere å få en plass.
Det nevnes i budsjettframlegget at alle som har behov for sykehjemsplass skal få det. Dette er
noe som eldrerådet sterkt vil understreke.

Sak 17 /14 Lokal handlingsplan for mennesker med
funksjonsnedsettelser - rullering 2015 - 2016
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
1. Rullering av handlingsplanen med de foreslåtte tiltakene vedtas.
2. Handlingsplanen rulleres høsten 2016.
Vedtak (enstemmig):
Eldrerådet slutter seg til bydelsdirektørens forslag.
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Sak 18 /14 Rapport fra tilsynsutvalget Alna nord - Furuset sykehjem
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Rapport fra tilsyn ved Furuset sykehjem tas til orientering.
Vedtak (enstemmig):
Rapport fra tilsyn ved Furuset sykehjem tas til orientering.

Sak 19 /14 Rapport fra tilsynsutvalget Alna nord
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Rapport fra tilsynsutvalget Alna nord tas til orientering.
Vedtak (enstemmig):
Rapport fra tilsynsutvalget Alna nord tas til orientering.

Sak 20 /14 Rapporter fra tilsynsutvalget Alna sør
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Rapportene fra tilsynsutvalget Alna sør tas til orientering.
Vedtak (enstemmig):
Rapportene fra tilsynsutvalget Alna sør tas til orientering.

Orienteringer
 Lev vel – stell selv – artikkel om hverdagsrehabilitering
Artikkelen ble tatt til orientering.


Møteplan 2015
Møteplan 2015 ble tatt til orientering. Det ble gjort oppmerksom på at møte 09.02.15 må
foregå et annet sted enn i bydelssalen.



Orientering fra møte i det sentrale eldreråd 17.11.2014
Kari Fagernæs Pedersen orienterte fra møtet. Tema var bl.a.
- Eldredag 14.04.2015
- Den kulturelle spaserstokken
- Budsjett 2015 v/finansbyråd Eirik Lae Solberg
- Brukerundersøkelser, seniormelding, seniorsentre, sykehjem, hverdagsrehabilitering v/
eldrebyråd Aud Kvalbein
Det vil være felles helse-, sosial og eldreombud for Oslo og Akershus fra 01.01.2015.
Det var ønske om å få en orientering om seniormelding i eldrerådets møte 09.02.2015.



Invitasjon til samarbeidsmøte 08.12.2014 hos Helse-, sosial- og eldreombudet
Det var ingen av eldrerådets medlemmer som hadde anledning til å delta.



Haugerud seniorsenter 25 år
Jorun Hallingstad orienterte fra jubileumsmarkeringen.

Eventuelt
Nytt sykehjem på Ellingsrud
Jorun Hallingstad stilte spørsmål om fremdriften på det nye sykehjemmet på Ellingsrud.
Einar Lonstad orienterte om status.

Bydel Alna, 02.12.2014

Kari Fagernæs Pedersen
leder

Gro Leander Nordaas
sekretær

