
 

PROTOKOLL 4/2014 

PROTOKOLL FRA MØTE I VESTRE AKER ELDRERÅD 

Torsdag 12. juni 2014 KL. 10.30 – 12.00 

HOVSETERHJEMMET 

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

Forfall: Ingen 

Vara: Ingen 

Varamedlemmer til stede: Ingen 

Bydelsdirektør: Jan O Nytveit 

Sekretær: Berit Nilsen 

 

Godkjenning av innkalling og agenda 

Innkallingen og agenda ble godkjent uten merknader. 

Åpent kvarter: Intet 

SAKSLISTE 

17/2014 Protokoll fra møte 15. mai 2014. 

Protokollen fra møtet 15. mai 2014 ble godkjent uten merknader. 

 

18/2014 Bydelsdirektørens driftsorientering til bydelsutvalgets møte 22. mai 2014. 

Bydelsdirektøren svarte på spørsmål i forbindelse med driftsorienteringen. Han informerte om den økonomiske 

situasjonen i bydelen og at det nå er inndratt hele 27 årsverk. Bydelen forsøker i størst mulig grad å skåne 

brukere av tjenestene. Eldrerådet ønsket informasjon om hva som skjer med dagsenteret ved Hovseterhjemmet 

i byggeperioden. Bydelsdirektøren informerte om at Hovseterveien 88 vil bli tatt i bruk som dagsenter. 

 

19/2014 Gjennomgang av sakskartet for bydelsutvalgets møte 19. juni 2014  

Bydelsdirektøren gikk gjennom sakskartet til bydelsutvalgets neste møte 19. juni 2014. Ifm tilsynsrapporten fra 

Vinderen-  bo og servicesenter (VBS) redegjorde bydelsdirektøren på spørsmål om ernæring, renholdsrutinene 

og bemanningen på VBS.  

Eldrerådet stiller bl a samme spørsmål som tilsynsutvalget ved VBS; ”er outsourcing av matproduksjonen ved 

VBS den billigste, beste og mest hensiktsmessige løsningen”, - dersom man legger en totalvurdering til grunn ift 

ernæringen for syke – og eldre mennesker? Ny forskning viser at ernæring har stor og avgjørende betydning for 

både pasientenes levealder, helse og trivsel. 

 

20/2014 Rullering av handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser – innspill til plan 2015 – 2016. 

Eldrerådet antar at forslaget til plan for 2015 – 2016 er dekkende. Rådet mangler dessverre nødvendig 

kompetanse og innsikt til å vurdere om det var tiltak som manglet eller kunne forbedres i det tilsendte forslag. 

 

21/2014 Eventuelt: FN Internasjonale Eldredag 2014 og informasjon fra Attendo. 

Leder informerte om at arbeidet med lokalt arrangement for feiring av FNs Internasjonale Eldredag er godt i 

gang. Det jobbes med underholdning og eventuelt hvordan man best kan håndtere påmeldingene. Wenche 

Wangen følger opp Røa og Anne W Ore følger opp Vinderen med informasjon til gjestene ifm påmeldingene. 

Randi Arstal og de øvrige i rådet sjekker aktuelle underholder. Leder arbeider videre med de praktiske detaljer. 

Geir Hansen (Attendos leder ved Hovseterhjemmet) informerte om at det er firma UNICAR som overtar drifter 

ved Hovseterhjemmet fra 1. oktober 2014. 

 

 

Per W. Jensen 

leder 


