
 

 

PROTOKOLL 6/2014 

PROTOKOLL FRA MØTE I VESTRE AKER ELDRERÅD 
Torsdag 9. oktober 2014 KL. 10.30 – 12.00 

RØA ELDRESENTER, VÆKERØVEIEN 207 

 

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

Forfall: Trygve Gjertsen 

Vara: Anne Wenche Ore møtte for Trygve Gjertsen 

Vara medlemmer til stede: Ruth Marie Nyrud Hansen 

 

I tillegg møtte: 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 

31/2014 Bjørn Kjærnes og en arkitekt informerer om det nye HOVSETERHJEMMET. 

Bjørn Kjærnes fra Omsorgsbygg og Ingunn Jensen fra Link Arkitekter informerte om det nye 

Hovseterhjemmet, som ble vedtatt bygget i 2012. Ingunn Jensen viste tegninger - bilder og 

orienterte om de valgte planløsningene. Bjørn Kjærnes informerte om at byggeprosessen er 

betydelig forsinket ift de opprinnelige planer. I følge Bjørn Kjærnes er dette fordi man 

avventer budsjettbehandlingen i Bystyret i desember. Han antar videre at rivning av det gamle 

sykehjemmet først kan starte i mars 2015, pga manglende bevilgninger. Sykehjemmet 

beregnes å stå ferdig 2. kvartal 2017. Flyttingen av pasientene til Økern sykehjem startet, iht 

planen, den 1. oktober 2014. 

Eldrerådet var generelt godt fornøyd med de valgte løsningene, - men beklaget forsinkelsene. 

Videre påpekte Eldrerådet behovet for å utvide eksisterende ”sosialarenaer” (ved inngangs - 

partiet) og sist men ikke minst en mulighet til å utvide det planlagte mottakskjøkkenet mhp å 

kunne produsere og tilberede alle måltidene til pasientene på sykehjemmet. 

 

32/2014 Protokoll fra møte 9. oktober 2014. 

Protokollen fra møtet 9. oktober 2014 ble godkjent uten merknader. 

 

33/2014 Bydelsdirektørens driftsorientering til bydelsutvalgets møte 4. september 2014 

Fordi bydelsdirektøren ikke var til stede å kunne besvare aktuelle spørsmål koordinerer og 

sender leder eventuelle spørsmål på e-post for besvaring i november møtet. 

 

 

 



34/2014 Gjennomgang av sakskartet for bydelsutvalgets møte 16. oktober 2014  

Leder gikk i gjennom sakskartet, spesielt delen som omhandlet økonomi og rapporten fra 

Vinderen Bo - og Servicesenter (VBS) ble drøftet og kommentert. Eldrerådet er meget 

bekymret for at kapitler som berører Helse og Omsorgs sektoren skal bli salderingsposter. 

 

35/2014 Eventuelt 

Leder informerte om lokal feiring av Den Internasjonale Eldredagen, på Diakonhjemmet. Den 

ble svært vellykket, - med 100 gjester som planlagt. Ordfører Fabian Stangs festtale var som 

forventet både humoristisk, inspirerende og tankevekkende. Eldrerådet takker de som støttet 

opp om arrangementet ved å bevilge midler i bydelsutvalget. 

 

BU-sak 127/14 Forvaltningsrevisjons spørsmål om organisering av Sykehjemstjenesten.  

Vestre Aker Eldreråd er også av den bestemte oppfatning at overføringen av de aktuelle 

tjenestene til Sykehjemsetaten har medført at tjenestene dessverre er blitt det motsatte av det 

som var intensjonene, dvs en betydelig dyrere og dårligere omsorg for de syke og eldre. 

Bydelsutvalgets konklusjon støttes derfor også av eldrerådet. Svaret fra BU i Vestre Aker 

synes for øvrig å være helt i tråd med de svarene som de øvrige bydelene i Oslo har gitt på 

den samme henvendelsen. 

Det er for øvrig Eldrerådets mening at dagsenter, korttidsopphold og rehabilitering burde 

være bydelenes ansvar dersom man mener noe med et ”fungerende lokal demokrati”. Slik 

dagens ordning fungerer, med en egen Sykehjemsetat, bidrar man til antakelig til 

pulverisering av ansvaret og å vanskeliggjøre oppfølging av identifiserte feil og mangler.   

Med de rette personer og verktøy er det sannsynligvis på bydelsnivå man har størst mulighet 

til å oppdage utfordringene og iverksette de nødvendige tiltak, både raskt og effektivt. 

 

BU-sak 143/14 Høring – Regulering av tigging – Oslo kommunes politivedtekter. 

Eldrerådet støtter bydelsutvalgets uttalelse i saken om regulering av ”Oslo kommunes 

politivedtekter” (som bl a har til hensikt å regulere muligheten for tigging i bydelen). 

 

Årsmelding for 2013 fra HELSE-, SOSIAL- OG ELDREOMBUDET  

Meldingen ble kommentert og omdelt i møte. Eldrerådet ønsker at årsmeldingen blir satt på 

sakskartet for drøftinger i november møtet. 

 

Besøk på ”Hjelpemiddelmessa” i Ekeberghallen 16.10.14 

Vestre Aker Eldreråd anmoder om å få dekket transportutgifter t/r for eldrerådets medlemmer 

(dvs 5  personer) til ”Hjelpemiddelmessa” i Ekeberghallen 16.10.14.  

Avgang fra Røa Eldresenter kl 11.00.  

Pga den korte tidsfristen ber eldrerådet om at Berit avklarer dette med administrasjonen, og 

gir en rask tilbakemelding. 

 

 

 

 

Per W. Jensen 

Leder Vestre Aker Eldreråd. 


