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Åpen halvtime
Det var ingen fremmøtte til åpen halvtime.
Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.
Godkjenning av sakskart
Sakskartet ble godkjent med en ekstra sak på dagsorden; sak 12/14 Innspill til rullering av
handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016.
Godkjenning av protokoll fra møte 24.03.2014
Protokollen ble godkjent.
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Sak 8 /14

Rapport fra Helsetilsynet 1/2014 - Tilsyn med tjenester til
eldre 2009 - 2012

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Helsetilsynets rapport 1/2014 tas til orientering.
Vedtak (enstemmig):
Helsetilsynets rapport 1/2014 tas til orientering.

Sak 9 /14

Svar fra SYE på tilsynsutvalgets rapport fra besøk
251113 på Solvang sykehjem

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Svar fra SYE på rapportene fra tilsynsutvalget Alna sør tas til orientering.
Vedtak (enstemmig):
Svar fra SYE på rapportene fra tilsynsutvalget Alna sør tas til orientering.

Sak 10 /14 Referat fra tilsynsutvalgenes møte med
hjemmetjenesten
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Referat fra tilsynsutvalgenes møte med Alna hjemmetjeneste tas til orientering.
I tilsynsutvalgets referat punkt 15 vises det til at et tilbud for demente er under utarbeidelse på
Tveten gård. Eldrerådet ønsker en status for dette.
Vedtak (enstemmig):
Referat fra tilsynsutvalgenes møte med Alna hjemmetjeneste tas til orientering.

Sak 11 /14 Tilsynsutvalget Alna nord - møte med ledere Furuset
sykehjem
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Referat fra møte med ledere ved Furuset sykehjem tas til orientering.
Kommentarer fra Sykehjemsetaten sendes eldrerådets medlemmer.
Vedtak (enstemmig):
Referat fra møte med ledere ved Furuset sykehjem tas til orientering.
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Sak 12 /14 Innspill til rullering av handlingsplan for mennesker med
funksjonsnedsettelser 2015 - 2016
Bydelsdirektøren legger frem saken uten forslag til vedtak
Vedtak (enstemmig):
Eldrerådet har behandlet saken og har ingen kommentarer eller innspill til planen.
Orienteringer


Spørreundersøkelse i hjemmetjenesten
Tatt til orientering.



Orientering fra det sentrale eldreråd 10.04.2014
Kari Fagernæs Pedersen, Eva Kathrine Nilsen og Torill Prestmo møtte.
Kari orienterte fra møtet. Temaer var bl.a. Samhandlingsreformen, TT-kjøring,
språkproblemer på sykehjem, demensomsorgen i Oslo, helsehus (korttidssykehjem),
hjelpemidler i hjemmet, Fransiskushjelpens pleietjeneste og senioruke 2014.



Orientering fra møter i brukerrådene på Furuset og Haugerud seniorsentre
Kari Fagernæs Pedersen orienterte fra møter i brukerrådene på Furuset og Haugerud
seniorsenter, bl.a. om bruken av midlene bydelsutvalget har bevilget til trivselsmidler og
til å få flere brukere til seniorsentrene.



Orientering fra møte i NAV Alna brukerråd 30.04.2014
Einar Lonstad orienterte fra møte i brukerrådet. Tema var bl.a. ny organisering (1 leder),
bekymring i forbindelse med økning av arbeidsledige, ny reform vedr. uføre og bosetting
og leiemarkedet i bydelen. Det er fokus på sikkerhet for de ansatte, og det er foretatt noen
ombygginger i forbindelse med dette.



Orientering fra dialogmøter
Kari Fagernæs Pedersen har deltatt på dialogmøter på NAV og barnevernet.
Hun orienterte fra disse.



Solidaritetskonsert 24.05.2014
Eldrerådet gir ros til Inger Seim for arrangementet.
Kari Fagenæs Pedersen og Berit Vaage skal delta.

Eventuelt
Priser på seniorsentre
Kari Fagernæs Pedersen henviste til protokollen fra møte i eldrerådet 24.03. d.å. (Eventuelt).
Hun har besøkt seniorsentrene på Stovner og Bøler. Prisene der kan ikke sammenlignes med
våre seniorsentre, da strukturen for seniorsentrene er helt forskjellig.

Bydel Alna, 20.05.2014

Kari Fagernæs Pedersen
leder
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Gro Leander Nordaas
sekretær

