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Møteinnkalling 

 
 
 
 
Utvalg: Eldrerådet 
Møtedato: 01.12.2014 
Møtested: Systuen i underetasjen på Treschows hus   
Tidspunkt: 14:30 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Internett: 
www.bsa.oslo.kommune.no 

 

 
 

 

Bydel Sagene 
 

 

Post- og besøksadresse: 
Thorvald Meyers gate 7 
0555 Oslo 

 

Telefon:  02180 
Telefaks: 23 47 40 01 
 

Giro: 1315 01 00253 
Org.nr.: 974 778 726 

 

E-post:  
postmottak@bsa.oslo.kommune.no 

 

 

Oslo kommune 
Bydel Sagene 
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Saksliste: 
 
 
Saksnr Tittel 
1.  Åpent kvarter 
2.  Godkjenning av innkalling og saksliste 
3.  Godkjenning av protokoll fra møte 10.11.14 
4. ER 14/23 Budsjett 2015 
5. ER 14/24 Prøveordning med driftsstyrer i sykehjemmene avsluttes 
6. ER 14/25 Forslag til møteplan år 2015 
7. ER 14/26 Allmøte for brukere av hjemmetjenesten 
8.  Oppfølging av virksomhetsplan, se vedlegg 
9.  Orienteringssaker 
10.  Eventuelt 
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Møtebok 

 
 
Utvalg: Eldrerådet 
Møtedato: 10.11.2014 
Tidspunkt: 14:30 
Møtested: Systuen i underetasjen på Treschows hus 
  
 
Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Repr Vara for 
Inger Johanna Svärd NESTLEDER   
Aud L. Krook MEDLEM   
Marit Tømmeraas MEDLEM   
Reidun Staalesen 1. VARAMEDLEM  Per Overrein 
Åsmund Johansen 2. VARAMEDLEM  Leif Eriksen 
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Navn Funksjon Repr 
Per Overrein LEDER  
Leif Eriksen MEDLEM  
Willy Østvold MEDLEM  
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Anette Nordstaa – Helse- og sosialavdelingen 
 
 
 
 
 
 
 
Møteleder: Inger Johanna Svärd 
Møtesekretær: Tiffany Yijun Qiu 
 

 

Internett: 
www.bsa.oslo.kommune.no 

 

 
 

 

Bydel Sagene 
 

 

Post- og besøksadresse: 
Thorvald Meyers gate 7 
0555 Oslo 

 

Telefon:  02180 
Telefaks: 23 47 40 01 
 

Giro: 1315 01 00253 
Org.nr.: 974 778 726 

 

E-post:  
postmottak@bsa.oslo.kommune.no 

 

Oslo kommune 
Bydel Sagene 
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Saksliste: 
 
 
Saksnr Tittel 
1.  Åpent kvarter 
2.  Godkjenning av innkalling og saksliste 
3.  Godkjenning av protokoll fra møte 13.10.14 
4. ER 14/19 Utkvittering av verbalvedtak VH2 - Hindring av sykehjemsinnleggelser 
5. ER 14/20 Høring - Ny finansiering av sykehjemsplasser 
6. ER 14/21 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter 

12.09.14 
7. ER 14/22 Rapport fra anmeldt tilsyn ved Møllehjulet bosenter 12.09.14 
8.  Orienteringssaker 
9.  Eventuelt 
 

 
 

1. Åpent kvarter 

Det var ingen ytringer under åpent kvarter. 

 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Følgende saker ble meldt til eventuelt: 
- utbygging av takhage i Sandakerveien 61, 5. etg. 
- sakspapirer til eldre mennesker 
 
Deretter ble innkalling og saksliste enstemmig godkjent. 

 

3.  Godkjenning av protokoll fra møte 13.10.14 

Aud L. Krook påpekte at det i protokollen under pkt. Virksomhetsplan bør også fremkomme 
at tidspunktet for neste års feiring av Eldredagen settes til kl.15:00. 
 
Med denne presisering ble protokoll fra møte 13.10.14 enstemmig godkjent. 

 

4.  ER 14/19  Utkvittering av verbalvedtak VH2 - Hindring av 
sykehjemsinnleggelser 

Eldrerådets behandling: 
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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VEDTAK (enstemmig): 
Eldrerådet tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 
Bydelsutvalget tar saken til orientering.  

 

5.  ER 14/20  Høring - Ny finansiering av sykehjemsplasser 

Eldrerådets behandling: 
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
Eldrerådet tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 

 
Bydelsutvalget i Sagene støtter byrådets innstilling (alternativ 2) da 
omlegging vil gi et mer reelt bilde av hva en sykehjemsplass faktisk koster 
sammenlignet med alternative omsorgstilbud. Den foreslåtte 
finansieringsmodellen vil derfor være et riktig økonomisk insitament i en 
utvikling av byens omsorgstilbud i tråd med statlige føringer og Oslo 
kommunes seniormelding.  

 

6.  ER 14/21  Rapport fra anmeldt tilsyn ved Kingosgate bo- og 
rehabiliteringssenter 12.09.14 

Eldrerådets behandling: 
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
Eldrerådet tilrår Helse- og sosialkomiteen å fatte følgende vedtak: 

 
Helse- og sosialkomiteen tar rapport fra tilsyn ved Kingosgate bo- og 
rehabiliteringssenter den 12.09.14 til orientering.  

 

7.  ER 14/22  Rapport fra anmeldt tilsyn ved Møllehjulet bosenter 
12.09.14 

Bydelsdirektørens forslag: 
Helse- og sosialkomiteen tar rapport fra gjennomført tilsyn ved Møllehjulet bosenter den 
12.09.14 til orientering.  
 
Eldrerådets behandling: 
Reidun Staalesen fremmet følgende forslag til tilleggsvedtak: 
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Eldrerådet finner det uakseptabelt at ventilasjonen og det elektroniske anlegget ikke er 
oppgradert til tross for at tilsynsutvalget ved flere tilfeller har påpekt dette. Vi ber helse- og 
sosialkomiteen følge opp saken, og se til at det skjer noe. 
 
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Staalesens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
Eldrerådet tilrår Helse- og sosialkomiteen å fatte følgende vedtak: 
 
• Helse- og sosialkomiteen tar rapport fra gjennomført tilsyn ved 

Møllehjulet bosenter den 12.09.14 til orientering.  
 
Eldrerådet finner det uakseptabelt at ventilasjonen og det elektroniske 
anlegget ikke er oppgradert til tross for at tilsynsutvalget ved flere tilfeller 
har påpekt dette. Vi ber helse- og sosialkomiteen følge opp saken, og se til 
at det skjer noe. 

 

8. Orienteringssaker 

Grethe Skarpnes, hjemmetjenesten, orienterte om aktiviteter i Idunstua i Treschows hus. Hun 
orienterte videre om frokost- og middagsgrupper i Sandakerveien 61, samt videre planer for 
utvidelse. 
 
 
Øivind Hartmann, kulturkonsulent, var invitert av rådet. Det ble gjort rede for bakgrunnen til 
invitasjonen. Rådet er opptatt av å bruke sosial og kunstnerisk kapasitet aktivt i Sagene bydel, 
og skape nye arenaer for opplevelser innen kultur. Eldrerådet ønsker videre utvikling ved 
hjelp at et nettverk og samarbeid mellom lokale institusjoner, næringsliv, kunstnere og 
menighet og ved å skape nye møteplasser. Rådet har et ønske om mer bruk av kirkerom til 
kulturelle aktiviteter, og mer samarbeid mellom Arbeidermuseet, Hønse Lovisas hus, Sagene 
skole og Ila kirke. 
 
Åsmund Johansen, Aud L. Krook, Reidun Staalesen, Marit Tømmerås, Inger Johanna Svärd 
hadde ordet. 
 
Øivind Hartmann skal ta innspillet med seg, og jobbe videre med saken i samarbeid med 
Åsmund Johansen og Reidun Staalesen. 
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9. Eventuelt 

- Utbygging av takhage i Sandakerveien 61 
 
Marit Tømmeraas fremmet følgende: 
Det ønskes etablert en takhage i Sandakerveien 61med muligheter for dyrking av grønnsaker 
og blomster. Adkomsten til terrassen og peisestuen bør tilrettelegges for bevegelseshemmede. 
 
Administrasjonen formidler ønsket til Boligbygg. 
 
 
- Sakspapirer til eldre mennesker 
 
Aud L. Krook fremmet følgende forslag som ønskes fremlagt for Bydelsutvalget. 
 

Møtedokumenter på lesebrett eller i papirutgave 

 

Bydelen besluttet for ca to år siden at man skulle bruke lesebrett for saksdokumenter 

til bydelutvalgets og Eldrerådet møter. Dette var både miljømessige og økonomisk 

motivert. Vi har nå fått erfaring av dette og alle er ikke fornøyd med ordningen. Da et 

av medlemmene i Eldrerådet sa opp avtalen om lesebrett, ble det informert om at man 

kunne få Eldrerådets sakspapirer i papirform, men ikke BUs dokumenter. Vi mener 

dette er en ulempe for spesielt eldre personer, men også enkelte yngre og ønsker at 

man skal gjøre en evaluering av denne rutinen. Vi mener dette på sikt kan lede til at 

eldre personer vil finne det mer problematisk å engasjere seg i bydelspolitikk. Forslag 

til uttalelse. 

 

1 Sagene Eldreråd ønsker at bydelsadministrasjonen gjør en evaluering av 

lesebrettbruk for BUs saksdokument. 

 

2 I avvente av dette, legges saksdokumenten til BU ut på Sandaker bibliotek, og i 

Treschows hus, Sandakerveien 61 og Sagene samfunnshus. 

 
 
Det ble enstemmig besluttet å sende saken til Bydelsutvalget for behandling. 

 

 

BYDEL SAGENE 
Eldrerådet 
 
Inger Johanna Svärd        Tiffany Yijun Qiu 
Møteleder        Møtesekretær 
 


