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PROTOKOLL 05/13 
 

Protokoll fra møte i eldrerådet i Bydel Grünerløkka 21. oktober 2013 kl. 09:30-11:00 i 
bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57. 
 
Åpen halvtime 
Det var en person som møtte til åpen halvtime.  
 
Opprop 
Til stede: Guri Lise Rørvik (Engelsborg ressurssenter) leder, Asgeir Nordengen (Sinsen 
eldresenter) nestleder, Odd Arild Guneriussen (Engelsborg ressurssenter), Knut Nordskog 
(Grünerløkka seniorsenter), Bjarne Brenna (Engelsborg ressurssenter), Wenche Olafsen 
(bydelsutvalgets representant). 
 
Forfall: Unni Sæves (Grünerløkka seniorsenter), Liv Martinsen (Sinsen eldresenter) 
 
I stedet møtte: Anne-Lovise Næss (Grünerløkka seniorsenter) 
 
Fra administrasjonen møtte: Møtesekretær, Marita Watne 
 
Godkjenning av innkalling 
Innkallingen godkjent uten merknader. 
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskartet godkjent. 
 
Informasjon 
Muntlig: 

• Gjennomgang av protokoll fra møte i bydelsutvalget 19. september 2013 og innkalling 
til møte 31. oktober 2013 v/Marita Watne 

• Kurs i eldrerådsarbeid: Sekretær har sendt ut forespørsel om ønsket deltakelse i kurs til 
samtlige bydelseldreråd. Så langt har fire eldreråd vist interesse for dette. Eldrerådet 
ønsker at sekretær retter en henvendelse til Pensjonistforbundet om mulighet for kurs i 
starten av 2014.  

 
Skriftlig: 

• Vedtak i Ullern eldreråd – oppfordring til å støtte TV-aksjonen 20.10.2013 
Grünerløkka eldreråd sendte inn kr. 1000 til TV-aksjonen.  

 
Innmeldte spørsmål 
Bjarne Brenna: 
Er det mulighet for å få en forklaring på bydelens budsjettforslag når det er lagt fram slik at 
eldrerådet kan være bedre forberedt før budsjettbehandlingen? 
Svar fra administrasjonen: 
Tage Guldvog stiller til møte for budsjettgjennomgang 25. november 
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Administrasjonens svar på evaluering av bydel Grünerløkkas 25-årsjubileum 07. juni 2013 
 
Eldrerådet hadde følgende uttalelse etter 25-årsjubileet: 

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.  

 
Svar fra administrasjonen: 

• Fra Liv Martinsen: Det er bare å beklage at vi startet nedpakkingen mens arrangementet 
pågikk. Det burde vi ikke ha gjort. Vi burde selvsagt ha passet på å takke av alle som 
skulle takkes av med blomster. Det skal vi huske på til neste gang. Det var ingen vond 
vilje, bare en forglemmelse. 

• Fra Bjarne Brenna: Alle kunne være der hele dagen. Det var også noen som var det og 
hadde glede av det. Men for de fleste ville det bli litt vel lenge, så da var det greit at 
dagen ble inndelt litt etter alder. Barnehagebarn har ikke helt de samme ønsker om 
underholdning som eldre og visa versa.  Ungdommene går på skole og da er det naturlig 
å ha arrangement for den på ettermiddag/kveld. 

• Fra Wenche Olafsen: Så vidt jeg vet var ingen skolebarn invitert direkte. Vi hadde 
invitert alle barnehagene til formiddagen. Det var gått ut informasjon til «alt og alle» 
om arrangementet om ettermiddagen/kvelden. At ikke alle hadde fått det med seg, er 
bare å beklage og vi får være enda bedre på informasjon hvis vi skal ha et slikt 
arrangement igjen.  

 
 
Eventuelt 
Wenche Olafsen: 
Informerte eldrerådet om elektronisk egenmeldingstilsyn med legemiddelhåndtering, 
gjennomført av Fylkesmannen i Oslo og Akershus i 2013. 
 
Bjarne Brenna:  
Manglende driftstøtte av tiltaket « Forum for menn», 2014. Dette er et tiltak for å få eldre menn 
engasjert og sosialisert, bla ved museumsbesøk, reiser og teaterbesøk. Dette har blitt gjort i regi 
av Kirkens bymisjon, på Kulturhuset på St.Hanshaugen og Engelsborg ressurssenter, ledet av 
en deltidsansatt (60%). Den økonomiske støtten for dette tiltaket er avsluttet og risikerer 
dermed at det blir nedlagt. Eldrerådet beklager dette på det sterkeste, og vil sende en søknad om 
revurdering av avslaget, og be om støtte på kr 310000, for drift 2014. (Eldrerådet i bydel 
St.Hanshaugen ber om tilsvarende beløp fra sin bydel). Totalsum for driften for 2014 er kr 
620000. 
 
 
Saker behandlet under møtet: 
   
SAK 20/13 PROTOKOLL FRA MØTE I ELDRERÅDET 09. SEPTE MBER 2013 
 
Vedtak: 
Protokollen enstemmig godkjent 
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SAK 21/13 SOFIENBERGHJEMMET – TILSYNSRAPPORT 04.06.2013 
Saksnr. 201300268 
 
Vedtak: 
Tilsynsrapporten tatt til orientering.  
 
 
SAK 22/13 PAULUS SYKEHJEM – TILSYNSRAPPORT 18.04.2013 
Saksnr. 201300268 
 
Vedtak: 
Tilsynsrapporten tatt til orientering.  
 
 
SAK 23/13 TERTIALRAPPORT OG STATISTIKK PER 2. TERTI AL 2013 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Tertialrapport og statistikk per 2. tertial 2013 tas til orientering. 
 
Vedtak: 
Tertialrapport og statistikk per 2. tertial 2013 tatt til orientering. 
 
 
SAK 24/13 TILGJENGELIGHET TIL GRÜNERLØKKA SYKEHJEM 
 
Vedtak: 
Eldrerådet ønsker at bydelsutvalgets representant i eldrerådet, Wenche Olafsen, tar saken 
videre til bydelsutvalget med videre henvendelse til bydelsdirektøren.  
 
 
SAK 25/13 TELEFONTILGANG HJEMMETJENESTEN  
 
Vedtak: 
Eldrerådet ber om skriftlig tilbakemelding på utfordringene med telefontilgang til 
hjemmetjenesten og ber dem se på ulike løsninger for å bedre tilgjengelighet på telefontilgang i 
hjemmetjenesten.   
 
 
 
 
 
 
Oslo 21. oktober 2013 
 
 
 
Marita Watne 
sekretær 
eldrerådet 


