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Møteprotokoll 4/14 

 

 

Møte: Eldrerådet  

Møtested: Bydelssalen, Trygve Lies plass, inngang A, 2. et.  

Møtetid: Mandag 22. september 2014 kl. 14.00     

Sekretariat: 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 

Gerd Gårder 

 

  

Forfall:   

Toril Synnøve Prestmo 

 

  

Som vara møtte:   

Gerd Gårder 

 

  

I tillegg møtte:   

Bert Vaage, vara 

Jorun Hallingstad, vara 

Anne-Britt Berg, vara 

Jan-Henrik Karlsen, avdelingsdirektør Helse og mestring, tilstede mot slutten av møtet 

 

  

Møtesekretær:   

Gro Leander Nordaas 
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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.  

 

Godkjenning av protokoll fra møte 19.05.2014  

Protokollen ble godkjent.  

 

 

Saker behandlet under møte 

Sak 13 /14  Rapporter fra tilsynsutvalget Alna sør .................................................................... 1 
Sak 14 /14  Rapporter fra tilsynsutvalget Alna nord .................................................................. 1 
Sak 15 /14  Lindebergveien 10 - Lindeberg omsorgssenter - detaljregulering .......................... 1 
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Sak 13 /14  Rapporter fra tilsynsutvalget Alna sør 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Rapporter fra tilsynsutvalget Alna sør tas til orientering. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Rapporter fra tilsynsutvalget Alna sør tas til orientering. 

 

 

Sak 14 /14  Rapporter fra tilsynsutvalget Alna nord 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

Rapporter fra tilsyn på Furuset sykehjem tas til orientering. 

 

Eldrerådet stilte spørsmål om hvorfor sykefraværet på post 3 var så mye lavere enn ved de 

andre postene.  

 

Eldrerådet ber om at det sendes et brev hvor man ber om status for bygging av nytt Furuset 

sykehjem.  

 

Vedtak (enstemmig): 

Rapporter fra tilsyn på Furuset sykehjem tas til orientering. 

 

 

Sak 15 /14  Lindebergveien 10 - Lindeberg omsorgssenter - 
detaljregulering 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

Etter delegert fullmakt fra bydelsutvalget avgir miljø- og byutviklingskomiteen følgende 

uttalelse: 

 

Bydel Alna viser til offentlig ettersyn av planforslag for Lindebergveien 10, Lindeberg 

omsorgssenter – detaljregulering. 

 

Bydel Alna er positiv til forslag til oppgradering av Lindeberg omsorgssenter og 

omregulering fra sykehjem til sykehjem, gang- og sykkelveg og turdrag. Etter bydelens 

oppfatning legger planforslaget til rette for nytt sykehjem med dagens standard og sikrer 

grøntområdet i sør som del av grønn tverrforbindelse i Groruddalen. Bydelens tidligere 

innspill til planarbeidet anses i hovedsak å være godt ivaretatt. 

 

Bydel Alna anbefaler derfor planforslaget med følgende presiseringer (forbehold): 

 

1. Bydelen er enig med Plan- og bygningsetaten at tilpasning til tomtas store 

terrengvariasjoner bør sikres ved ytterligere avtrapping av fløyene mot nordvest og sørøst, 

både av hensyn til støyforhold og bebyggelsens tilpasning til terreng og omgivelser. 

Videre at de to siste setningene i § 3.2 i reguleringsbestemmelsene strykes. 
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2. Bydelen forutsetter at gjenåpning av Lindebergbekken og opparbeidelse av turvei sikres 

som rekkefølgebestemmelse. 

 

3. Bydelen har tidligere påpekt behov for sikring av skolevei ved Lindeberg omsorgssenter. I 

planområdet er det stier/trapper som fungerer som snarveier til buss og skole. Skoleelever 

krysser veiene i stedet for å benytte eksisterende undergang. Barns skolevei må ivaretas i 

planarbeidet i forhold til plassering av bussholdeplass, fortau, sikre fotgjengeroverganger, 

etablering av ny turveiforbindelse og snarveier. Det må sikres en trafikksikker skolevei for 

barn i Lindeberglia. 

 

Vedtak (enstemmig): 

 

1. Eldrerådet slutter seg til bydelsdirektørens forslag.  

 

2. Eldrerådet håper på fortgang i saken og at nytt sykehjem er innflytningsklart i 2017 som 

planlagt.  

 

 

Orienteringer 

 

 Praktisk bistand og hjemmesykepleie 

Avdelingsdirektør Jan-Henrik Karlsen orienterte og svarte på spørsmål. 

Rapport fra Helseetaten – antall brukere pr. bydel, mars 2014 tatt til orientering, 

  

 Orientering fra møte med Folkeakademiet Hellerud 26.08.2014 

Kari Fagernæs Pedersen var invitert til møte med Folkeakademiet Hellerud sammen med 

lederne for de to seniorsentrene. Det er ønske om felles arrangementer, og det er allerede 

lagt opp til et felles arrangement på Furuset seniorsenter på FN-dagen. For øvrig tar en 

sikte på å arrangere 2 felles arrangement pr. år fra neste år (vår og høst). 

 

 Orientering fra møte i det sentrale eldreråd 09.09.2014 

Eva Kathrine Nilsen orienterte fra møtet i det sentrale eldreråd.  

Temaet var eldre og psykisk helse.  

 

 Orientering fra NAV brukerråd 10.09.2014 

Einar Lonstad orienterte fra møte i brukerrådet.  

Møtene er preget av lavt oppmøte. Et utvalg skal se på brukerråd, og leder i NAV Alna 

skal delta her.  

NAV har en utfordring med økte kostnader som først og fremst skyldes høyere 

arbeidsledighet og økt utbetaling av sosialhjelp. Det kommer en uførereform fra 

01.01.2015. Et notat om dette vil bli sendt til medlemmene.  

 

 Planer for Eldres dag 1. oktober 2014 

Det blir arrangementer på sykehjemmene og seniorsentrene som vanlig. Det er allerede 

vært et arrangement på Tveten gård. 2 fra eldrerådet deltar på arrangement i Oslo rådhus. 

Einar Lonstad deltar på Furuset og Haugerud seniorsentre.  

 

 Bli med på «Senior i sentrum-uken 2014»! 

Arrangementer i forbindelse med Eldres dag tatt til orientering.  
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 Årsmelding 2013 fra Helse- sosial- og eldreombudet i Oslo 

Årsmeldingen er tilgjengelig elektronisk på www.ombudet.no. 

 

 Høstprogram 2014 Haugerud seniorsenter 

Høstprogrammet ble delt ut.  

 

 

Eventuelt 

 

Priser ved Furuset seniorsenter 

Det ble stilt spørsmål om hvorfor det er lik pris i kafeen på seniorsenteret selv om man har 

brukerkort eller ikke. Kari Fagernæs Pedersen tar dette opp med leder for seniorsenteret.  

 

Saker i eldrerådet 

Kari Fagernæs Pedersen oppfordret eldrerådets medlemmer til å komme med forslag til saker 

som eldrerådet kan ta opp. 

 

Alderspsykiatri 

Eva Kathrine Nilsen foreslo - som en oppfølging av møtet med det sentrale eldreråd - at 

eldrerådet ber om en oversikt over status i bydelen når det gjelder alderspsykiatri.  

Det rettes en henvendelse til helse- og sosialkomiteen om dette.  

 

 

 

 

Bydel Alna, 23.09.2014  

 

 

 

Kari Fagernæs Pedersen     Gro Leander Nordaas 

leder        sekretær 

 


