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PROTOKOLL 01/13 
 

Protokoll fra møte i eldrerådet i Bydel Grünerløkka 11. mars 2013 kl. 09:30-11:30 i 
bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. 
 
Åpen halvtime 
Det var ingen oppmøtte til åpen halvtime. 
 
Opprop 
Til stede: Guri Lise Rørvik (Engelsborg ressurssenter) leder, Asgeir Nordengen (Sinsen 
eldresenter) nestleder, Knut Nordskog (Grünerløkka seniorsenter), Odd Arild Guneriussen 
(Engelsborg ressurssenter), Unni Sæves (Grünerløkka seniorsenter), Bjarne Brenna 
(Engelsborg ressurssenter, Liv Martinsen (Sinsen eldresenter), Anne Mari Lindgren 
(Engelsborg ressurssenter) Wenche Olafsen (bydelsutvalgets representant). 
 
Forfall:  
 
I stedet møtte:  
 
Fra administrasjonen møtte: Marita Watne, møtesekretær  
 
Godkjenning av innkalling 
Innkallingen godkjent uten merknader. 
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskartet enstemmig godkjent.  
 
Informasjon 

• Per Østvold, Bydelsutvalgets leder, informerte eldrerådet om bydelsutvalgets rolle. 

• Odd Grann, leder i Det sentrale eldreråd, informerte om arbeidet de gjør. 

• Gjennomgang av protokoll fra møte i bydelsutvalget 14. februar og innkalling til møte 
21. mars 2013 v/Marita Watne. 

• Det ble informert om 25-årsjubileum for Bydel Grünerløkka, 07. juni 2013 v/Marita 
Watne. 

• Det ble informert om miniseminar om eldresentrene som ble arrangert 07. mars 2013 
v/Marita Watne.   

• Eldrerådet ønsker å gå på en samlet visningsrunde i Almas Hus (samhandlingsarena 
Aker) for å se på velferdsteknologiske løsninger. Administrasjonen v/Marita Watne 
sender inn samlet påmelding. 

• Henvendelse til Grünerløkka sykehjem og hjemmetjenesten angående kontakt/tilgang 
følges opp videre og sendes ut som informasjon til eldrerådet når det foreligger.  

 
 
Innmeldte spørsmål 
Det var ingen innmeldte spørsmål. 
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Eventuelt 
• Kommentarpunkt ved Bjarne Brenna, til nedleggelse av Sinsen- og Grünerløkka 

seniorsenter. Se vedlagte brev fra byrådslederens kontor.  
Eldrerådets uttalelse:  
Eldrerådet ber Bydel Grünerløkka ta bystyrets strategi for fremtidens eldreomsorg på 
alvor og følge opp med en langsiktig investeringsplan som er i samsvar med byrådets 
strategi. Eldrerådet presiserer at svarbrevet som ble gitt fra Byrådsavdeling for eldre og 
sosiale tjenester ikke er tilfredsstillende.  

• Liv Martinsen (Sinsen eldresenter) ønsker å fraskrive seg inntekten ved å sitte i 
eldrerådet, og ønsker at inntekten i stedet gis til Sinsen eldresenter.  

• Wenche Olafsen stilte spørsmål til hvorfor Engelsborg har fått frivillighetssentralen til 
seg og hva dette innebærer økonomisk. Administrasjonen skal undersøke saken og 
komme tilbake med et svar.  

• Bjarne Brenna fremmet forslag om å rette en henvendelse til Pensjonistforbundet om 
mulighet for å få et kurs i eldrerådsarbeid. Administrasjonen retter en henvendelse til 
Pensjonistforbundet for å høre om muligheten for et slikt kurs.  

 
 
Saker behandlet under møtet: 
   
SAK 01/13 PROTOKOLL FRA MØTE I ELDRERÅDET 03. DESEMBER 2012 
 
Vedtak: 
Protokollen enstemmig godkjent.  
 
SAK 02/13 PARKDAG I BIRKELUNDEN AUGUST 2013 
Saksnr.  

 
Administrasjonen hjelper til med å skrive en søknad om økonomisk støtte til parkdagen.  
 
 
 
Oslo 12. mars 2013 
 
 
Marita Watne 
sekretær 
Eldrerådet 
 
 
 
  
  
  

 


