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PROTOKOLL 03/13 
 

Protokoll fra møte i eldrerådet i Bydel Grünerløkka 10. juni 2013 kl. 09:30-11:00 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, Unni Sæves (Grünerløkka seniorsenter), Bjarne Brenna (Engelsborg 
ressurssenter), Liv Martinsen (Sinsen eldresenter), Wenche Olafsen (bydelsutvalgets 
representant). 
 
Forfall: Odd Arild Guneriussen (Engelsborg ressurssenter), Knut Nordskog (Grünerløkka 
seniorsenter). 
 
I stedet møtte: Anna-Lovise Næss (Grünerløkka seniorsenter), Anne Mari Lindgren 
(Engelsborg ressurssenter). 
 
Fra administrasjonen møtte: Møtesekretær, Marita Watne. 
 
Godkjenning av innkalling 
Innkallingen godkjent uten merknader.  
 
Godkjenning av sakskart 

• Sakskartet enstemmig godkjent med en tilleggssak. Sykehjemsbehovsplan – rullering 
2014-2024. Utbygging av sykehjem og Omsorg+ i Oslo kommune ble satt opp som sak 
17/13.  

 
Informasjon 
Muntlig: 

• Gjennomgang av protokoll fra møte i bydelsutvalget 02. mai og innkalling til møte 20. 
juni 2013 v/Marita Watne 

• Henvendelse til Pensjonistforbundet angående kurs i eldrerådsarbeid. Eldrerådets 
sekretær retter en henvendelse til bydelenes eldreråd for å etterspørre om andre er 
interessert i et felles kurs i eldrerådsarbeid. Tilbakemelding gis på eldrerådets møte i 
september.  

• 25-årsjubileum for Bydel Grünerløkka, 07. juni 2013.  
Liv Martinsen: Skuffet over at administrasjonen pakket sammen mens arrangement 
pågikk på scenen. Det ble ikke utdelt blomst til bidragsyter Anita Hansen (leder av 
Sinsen eldresenter). Det var ingen synlig stasjon for førstehjelp i Birkelunden. 
Bjarne Brenna: Hva var tanken bak en slik aldersmessig oppdeling av arrangementet? 
Alle burde hatt muligheten til å være samlet gjennom hele dagen. 
Wenche Olafsen: Har mottatt klage fra skolebarn som ikke fikk delta på jubileet til 
bydel Grünerløkka.  
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Skriftlig: 
• Høring – Tre rapporter om sykehjemsfinansiering og organisering av korttidsplasser 

• Brev til byrådsleder fra Vestre Aker eldreråd, Frogner seniorråd og Ullern eldreråd: 
Tjener sykehjemsetaten sitt formål? 

 
Innmeldte spørsmål 
Det var ingen innmeldte spørsmål 
 
Eventuelt 

• Brukerrepresentant ved Lovisenberg Diakonale sykehus 
Spørsmål fra Wenche Olafsen:  
1. Betales det honorar til medlemmene? 
2. Når dere er plassert i ledermøtene, har dere tale-, forslags- og stemmerett i møtene? 
3. Kan vararepresentant være med på møtene? 
 
Asgeir Nordengen, brukerrepresentant ved Lovisenberg Diakonale sykehus, skal 
undersøke og komme tilbake med svar på neste møte i eldrerådet. Det vil bli tatt stilling 
til om det er behov for å oppnevne en vararepresentant på eldrerådets neste møte i 
september.  

             
 

 
 
Saker behandlet under møtet: 
   
SAK 12/13 PROTOKOLL FRA MØTE I ELDRERÅDET 22. APRIL 2013 
 
Vedtak: 
Protokollen enstemmig godkjent.  
 
 
SAK 13/13 LILLEBORG SYKEHJEM – RAPPORT FRA TILSYNSBESØK 07.02.2013 
Saksnr. 201300268 

 
Vedtak: 
Tilsynsrapporten tatt til orientering.  
 
 
SAK 14/13 SOFIENBERGSENTERET – RAPPORT FRA TILSYNSBESØK 30.01.2013 
Saksnr. 201300268 

 
Vedtak: 
Tilsynsrapporten tatt til orientering.  
 
 
SAK 15/13 TERTIALRAPPORT OG STATISTIKK PER 1. TERTIAL 2013 
Saksnr.  

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Tertialrapport og statistikk per 1. tertial 2013 tas til orientering. 
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Vedtak: 
Tertialrapport og statistikk per 1. tertial 2013 tatt til orientering. 
 
 
SAK 16/13 DISPONERING AV MINDREFORBRUK 2012 
Saksnr.  

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Mindreforbruk på 23.206 861 disponeres som nevnt i denne sak. 
 
1. Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø økes med 7 940 000 
2. Funksjonsområde 2A Barnehage økes med 3 038 000 
3. Funksjonsområde 2B Oppvekst økes med 8 052 861 
4. Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg økes med 4 230 000 
 
Frps forslag til vedtak: 
1. Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø økes med 7 940 000 (som bydelsdirektøren) 
2. Funksjonsområde 2A Barnehage økes med 3 038 000 (som bydelsdirektøren) 
3. Funksjonsområde 2B Oppvekst økes med 5 030 000 
4. Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg økes med 7 252 861 
 
Vedtak: 
Eldrerådet støtter Frps forslag til vedtak.  
 
1. Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø økes med 7 940 000 (som bydelsdirektøren) 
2. Funksjonsområde 2A Barnehage økes med 3 038 000 (som bydelsdirektøren) 
3. Funksjonsområde 2B Oppvekst økes med 5 030 000 
4. Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg økes med 7 252 861 
 
 
SAK 17/13 SYKEHJEMSBEHOVSPLAN - RULLERING 2014-2024. UTBYGGING AV 
SYKEHJEM OG OMSORG+ I OSLO KOMMUNE 
Saksnr. 201300812 
 

Det ble opplyst om at saken var til behandling i helse- og sosialkomiteen 05. juni 2013 som sak 
64/13. Helse- og sosialkomiteen vedtok Rødts forslag til vedtak og hadde følgende votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak falt med 3 (1H,1V,1F) mot 6 (3A,1SV, 1MDG, 1R) 
stemmer for Rødts forslag.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Befolkningsframskrivninger viser at bydelen sannsynligvis vil ha et tilnærmet uforandret behov 
for sykehjemsplasser de nærmeste årene, deretter etter hvert stigende. Oslo har fritt 
sykehjemsvalg, og dekningen i sentrumsbydelene er god.  
Vi er positive til de tiltak som foreslås og at det planlegges å bygge nye sykehjem i ytre by, 
samt at dobbeltrom skal avvikles.  Det er ikke planlagt bygging av nytt sykehjem eller nye 
Omsorg+ i vår bydel. Vi er imidlertid positive til at sykehjemmet Lille Tøyen er foreslått 
rehabilitert innen 2018 og at reguleringsarbeidet er iverksatt. 
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Rødts forslag til vedtak: 
Det er bra at Sykehjemsbehovsplanen denne gangen kommer til høring, også hos eksterne. Det 
er viktig at de som jobber på Oslos sykehjem, de eldres organisasjoner, pårørende og brukere 
blir hørt. Men den korte høringsfristen gir ikke muligheter til en bred og grundig behandling, 
heller ikke i bydel Grünerløkka. Høringsfristen bør utsettes slik at det blir mulig å behandle 
saken i Eldrerådet og Bydelsutvalget. 
 
I 2014 vil Oslo mangle ca. 495 sykehjemsplasser for å nå målet om 25 % dekning for 
aldersgruppen 80+. Samtidig vil ettromsreformen gjøre at antall sykehjemsplasser synker.  
Samhandlingsreformen har ført til, og vil også føre til i framtiden større behov for 
spesialtilpassede sykehjemsplasser.  
Ca. 80 % av sykehjemspasientene er demente. Dette er pasienter som trenger flere resurser og 
bedre tilpassede institusjoner. Disse behovene tas det ikke tilstrekkelig hensyn til i den 
foreslåtte behovsplanen. 
 
Bydel Grünerløkka mener at bruk av OPS i utbygging og rehabilitering av sykehjemsplasser og 
Omsorg+ ikke er hensiktsmessig, og vil derfor fraråde bruken av OPS. 
 
Vi er positive til de tiltak som foreslås og at det planlegges å bygge nye sykehjem i ytre by, 
samt at dobbeltrom skal avvikles. Fritt sykehjemsvalg blir illusorisk når det ikke er ledige 
ordinære sykehjemsplasser i bydelens sykehjem. 
Det er ikke planlagt bygging av nytt sykehjem eller nye Omsorg+ i vår bydel. Vi er imidlertid 
positive til at sykehjemmet Lille Tøyen er foreslått rehabilitert innen 2018 og at 
reguleringsarbeidet er iverksatt. 
 

Uttalelse fra eldrerådet: 
Vi støtter bydelsdirektørens forslag. Rapporten var imidlertid «vag og uforpliktende».  Vi 
savner noe om framtidig rekruttering/utdannelse i bemanningssituasjonen for kommende år.  
Det å satse på frivillighet er ingen vei å gå. 
 
 
 
 
 
Oslo 10. juni 2013 
 
 
 
Marita Watne 
sekretær 
eldrerådet 
 
 
 
  
  
  

 


