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Møtereferat 
 

 
Tilstede: Hans Høegh Henrichsen, leder 

Pål Nordenborg 
Jarle Martin Wahl 
Knut Erik Jørgensen 
Astrid Hilde  
Kjell Jon Karlsen 

For øvrig møtte: Elenor W. Holter og Arne Skarløv 
Forfall: Turi W. Ljungqvist og Rannveig Dahl  
Møtegruppe: Seniorrådet 
Møtested: BU-salen, Sommerrogt. 1  
Møtetid: Tirsdag 20. mai 2014 kl. 10.00 
Referent.: Brynhild Vestad 
Telefon: 23 42 49 08 
Neste møte: Tirsdag 10. juni 2014 kl. 10.00 

  
 
Rekkefølgen av dagsorden ble endret ved at adm. dir. i Aleris Omsorg, Geir Lægreid, fikk ordet 

etter sak 41/14 
 

Sak 41/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte 
  Godkjent   
 
Sak 42/14 «Bydelsdirektørens 10 minutter»   

Bydelsdirektøren varslet Seniorrådet om at bydelen vil bli satt i medias søkelys i 
forbindelse med kommende rettsak. Byrådets seniormelding ble omdelt. 
Bydelsdirektøren vil gi en nærmere presentasjon av denne i neste møte.  

   
Sak 43/14 Presentasjon av Aleris omsorg v/ Geir Lægreid   

Lægreid holdt en bred presentasjon av Aleris’ virksomhet med vekt på 
sykehjemsdriften. Det ble stilt spørsmål underveis, og problemstillinger knyttet til 
varmmat/kjøkken og tilbud for ikke-demente var blant problemstillingene som var 
oppe. Aleris driver siden juni 2013 Uranienborghjemmet, ved siden av to andre 
sykehjem i Oslo, med gode resultater. 
 

Sak 33/14 Årsmelding 2013 tilsynsutvalget for hjemmetjenester  
Tatt til orientering.  
 

Sak 34/14 Årsmelding 2013 fra Helse- sosial, og eldreombudet   
Tatt til orientering. 

 
Sak 44/14 KRV – forvaltingsrevisjon av kommunes organisering av sykehjemstjenester 

Seniorrådet mener det er høyst betimelig at revisjonen kommer, ikke minst på 



 
   2 

bakgrunn av den henvendelse som for 12 måneder siden ble sendt Byrådet i 
fellesskap med eldrerådene i V. Aker og Ullern og som konkluderte med et krav om 
en gjennomgang av Sykehjemsetaten. Rådet håper at den utsatte behandling i BU 
av saken nå vil bli å finne på sakskartet. Seniorrådet ser at temaet aktiviteter for 
beboerne /aktivitør på sykehjemmene også burde vært nevnt blant de spørsmål som 
revisjonen ønsker å se på. Seniorrådet vil forøvrig avvente å se hvordan 
bydelsutvalget vil håndtere spørsmålene som vil bli stillet under revisjonen, og om 
det eventuelt vil innhentes opplysninger på et bredere grunnlag.   
 

Sak 45/14 Skarpsnoparken, Streetbasketballbane (omdeles i møtet)  
Tidligere behandling av saken ble tatt til orientering. Bydelens etterspurte  
status /tegninger for prosjektet var ikke kommet bydelen i hende til møtet.  
 

Sak 46/14 Kreftkoordinator i Bydel Frogner – status april  
Seniorrådet ser dette som en meget viktig tjeneste. Rapporten ble ellers tatt til 
orientering.  
 

Sak 47/14  Tilsynsrapport Uranienborghjemmet 15.1.14 – svar fra SYE  
Tatt til orientering  
 

Sak 48/14 Tilsynsrapport Fagerborghjemmet/Norabakken 4.3.14 – svar fra SYE 
Tatt til orientering.  
 

Sak 49/14 O-sak møter med Det sentrale eldreråd høsten 2014 
Seniorrådet noterte seg høstens møtedatoer, 9. september og 17. november. 
Oversikten ble ellers tatt til orientering.  

 
 
Eventuelt  
Utfordringene med forsøpling i bydelen ble tatt opp. Spesielt ble det pekt på den 
nye 7-Eleven kiosk i DnB‘s tidligere filial i Sorgenfrigaten. 
 
Informasjon om Senioruken 2014 ble omdelt.  
 
Advarsel mot svindelforsøk / tyveri hos brukere av hjemmetjenestene, mottatt fra 
Bydel Grünerløkka, ble omdelt.  

 
 

 

       
    
       
Hans Høegh Henrichsen      Brynhild Vestad 
leder          sekretær 


