
PROTOKOLL 2/2014 

PROTOKOLL FRA MØTE I VESTRE AKER ELDRERÅD 
Torsdag 3. april 2014 KL. 10.30 – 11.50 

RØA ELDRESENTER, VÆKERØVEIEN 207 

Faste medlemmer til stede: Per W. Jensen, Trygve Gjertsen, Randi Arstal, Wenche Wangen, Turid Gro Stenwig 

Forfall:  

Vara: 

Vara for Trygve Gjertsen fra kl. 11.20 

Varamedlemmer til stede: Anne Wenche Ore 

Sekretær: Berit Nilsen 

 

Godkjenning av innkalling og agenda 

Innkallingen og agenda ble godkjent uten merknader. 

 

Åpent kvarter 

Frammøtte vararepresentantene ble av leder oppfordret til å bruke dette kvarteret dersom de hadde saker som de 

ønsket å få drøftet i rådet.  

 

SAKSLISTE 

5/2014 Protokoll fra møte 13. februar 2014. 

Protokollen fra møtet 13. februar 2014 ble godkjent uten merknader. 

6/2014 Bydelsdirektørens driftsorientering til bydelsutvalgets møte 27. februar 2014 

Medlemmene tar opp eventuelle spørsmål til driftsorienteringen i neste møte. 

7/2014 Gjennomgang av sakskartet for bydelsutvalgets møte 10. april 2014  

Leder gikk gjennom sakskartet. Eldrerådet er bekymret for at Demensteamet planlegges nedlagt fom 01.05.14 og 

anmoder BU – om å skjerme de aktuelle stillingene i denne tjenesten.  

8/2014 BU-sak 56/14 Behandling av søknader om sykehjemsplass. 

Iht Kommunerevisjonens rapport synes det fortsatt å være noen forbedringspunkter ved ”Enhet for bestillers” 

rutiner og prosedyrer. Forøvrig tas Kommunerevisjonens forvaltningsrevisjon til orientering. 

9/2014 Eventuelt 

• Røa eldresenter ser på mulighetene for å endre navn. 

• Det er svært godt oppmøte ved alle forelesninger ved senior – og eldresentrene, viktig helse - og sosialt tiltak. 

• Ny leder for Røa eldresenter, Arne Harald Foss, presenterte seg for Eldrerådet. 

• Eldrerådet stilte spørsmål om når utflyttingen fra Hovseterhjemmet skal skje ifm bygging av nytt sykehjem. 

• Eldrerådet inviterer en representant for arkitektene som arbeider med det nye Hovseterhjemmet til neste møte.  

• Daglig leder ved Hovseterhjemmet inviteres til neste Eldrerådsmøte for å orientere om driften ved sykehjemmet. 

• Eldrerådet gjentok ønsket om en orientering fra Plan og bygningsetaten om div reguleringsforhold i bydelen. 

• Når det gjelder arrangementet ifm Den Internasjonale Eldredagen, sjekkes det nå ut eventuelle sponsorer. 

• Eldrerådet viste til artikkel i avisen om tre angrep mot NAV – kontorer. Eldrerådet ønsker en orientering fra NAV. 

• Trafikksituasjonen i bydelen ble igjen drøftet, spesielt fotgjengerfeltet i Vækerøveien ved kirken. Dette er lite 

oversiktlig, og i mørket er det svært vanskelig å se fotgjengere som skal krysse veien. Kopi av brev fra Eldrerådet til 

Bymiljøetaten, vedrørende fotgjengerfelt, busstopp og lysregulering i bydelen, ble omdelt i møte. 

 

 

Per W. Jensen 

Leder 

 

 

 


