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Protokoll 3/14 
 

 
Møte: Eldrerådet  
Møtested: Lille Bislett, Akersbakken 27  

Møtetid: Tirsdag 22. april 2014 kl. 15.00     
Sekretariat: 23 47 53 44  
 
 
Møteleder: Ivar Børsheim  
   
Tilstede: Anne – Lisbeth Lagset Engh  

Eva Braglie  
Knut Jacob Jacobsen 

 

   
Forfall: Tormod Hermansen  
   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte: Jan Helge Nordbye  

Ruth Mathisen 
 

   
Møtesekretær: Nina Carlsen  
 
Åpen halvtime 
Ingen møtte. 
 
Godkjenning av innkalling 
Godkjent 
 
Godkjenning av sakskart 
Godkjent  
 
Informasjon  
Anne – Lisbeth setter opp saksliste til møtet i mai, Ivar kommer akkurat hjem til å rekke selve 
møtet 
Det sentrale eldrerådet ønsker lokale tilbakemeldinger om hvordan tilsynene virker i praksis.  
Ivar refererte fra møte i Det sentrale eldrerådet. Tema der var demens, hverdagsrehabilitering, 
Franciscushjelpen og korttidssykehjem.  
9. september og 17. november blir det fellesmøter for Oslos eldreråd og Det sentrale 
eldrerådet. 
 
Eventuelt 



 

 ii

1. Eldrerådet etterlyser aktivitet fra tilsynet for hjemmebaserte tjenester. 
2. Senior i sentrum, heftet ble utdelt til de tilstedeværende.  
 
3. Høsten 2013 søkte Oslo kommune som første by i Norge om å bli tatt opp i WHOs globale 
nettverk av aldersvennlige byer. Gjennom medlemskapet «vil Oslo forplikte seg til å 
kontinuerlig forbedre sin aldersvennlighet og til å bli målt konkret på hvordan hele byen 
tilrettelegger sin virksomhet for eldre.» (Pressemelding fra Byrådet, 20.11.2013) 
Eldrerådet ønsker at bydelsutvalget får fram informasjon om hvilke konsekvenser dette får for 
utviklingen av vår bydel som følge av medlemskapet i nettverket for aldersvennlige byer. 
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Sak 2 /14    ER-protokoll februar 2014 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Godkjent 
 
Vedtak: 
Godkjent 
 
 

Sak 3 /14    Årsrapport 2013, St. Hanshaugen Frivil ligsentral 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar sak om Årsrapport 2013 for St. Hanshaugen Frivilligsentral til orientering 
og vil samtidig rose de ansatte og frivillige for den flotte innstasen de gjør. 
 
Behandling: 
Eldrerådet slutter seg til bydelens forslag til vedtak. Eldrerådet vil understreke at uten 
samarbeidet mellom bydelen og frivilligsentralen er det en rekke viktige tiltak som retter seg 
mot yngre og eldre i bydelen som ikke ville bli gjort. Bydelen har ikke kapasitet til å sørge for 
disse tjenestene. Eldrerådet vil derfor oppfordre bydelsutvalget til å sørge for at 
frivilligsentralen får de tilskuddene den trenger for å fortsette med sine viktige tilbud og til å 
utvikle nye tiltak for utsatte grupper av unge og eldre i bydelen. 
 
Vedtak: 
Eldrerådet slutter seg til bydelens forslag til vedtak. Eldrerådet vil understreke at uten 
samarbeidet mellom bydelen og frivilligsentralen er det en rekke viktige tiltak som retter seg 
mot yngre og eldre i bydelen som ikke ville bli gjort. Bydelen har ikke kapasitet til å sørge for 
disse tjenestene. Eldrerådet vil derfor oppfordre bydelsutvalget til å sørge for at 
frivilligsentralen får de tilskuddene den trenger for å fortsette med sine viktige tilbud og til å 
utvikle nye tiltak for utsatte grupper av unge og eldre i bydelen. 
 

Sak 4 /14    Årsmelding fra Helse-, sosial- og eldr eombudet - 2013 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Årsmelding fra Helse-, sosial- og eldreombudet – 2013 tas til orientering. 
 
Behandling: 
Eldrerådet slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak.  Eldrerådet vil ellers vise til s. 11 
i årsmeldingen der det står: «I 2012 hadde Ombudet dialog med Byrådsavdelingen for eldre 
og bydelene om at informasjon om Ombudet burde gis samtidig med vedtak som kommunen 
treffer. Dette ble inntatt som standardtekst i vedtakene i 2013.»  
Våren 2013 stilte eldrerådet administrasjonen spørsmål om å ta inn informasjon om Ombudet 
i sine vedtak. I et svar datert 24. april 2013 fikk eldrerådet til svar: «Oslo kommunes 
vedtakstekster er utarbeidet av kommunens juridiske miljø og er standardiserte. Eldreombudet 
er et ombud og ingen juridisk klageinstans. Når endringer i vedtakstekst skal skje så tar man 
sentralt initiativ til dette for alle 15 bydelene samtidig.» 
Eldrerådet ber bydelsutvalget sørge for at informasjon om Ombudet blir gitt slik det er 
beskrevet i årsmeldingen. 
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Vedtak: 
Eldrerådet slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak.  Eldrerådet vil ellers vise til s. 
11 i årsmeldingen der det står: «I 2012 hadde Ombudet dialog med Byrådsavdelingen for 
eldre og bydelene om at informasjon om Ombudet burde gis samtidig med vedtak som 
kommunen treffer. Dette ble inntatt som standardtekst i vedtakene i 2013.»  
Våren 2013 stilte eldrerådet administrasjonen spørsmål om å ta inn informasjon om Ombudet 
i sine vedtak. I et svar datert 24. april 2013 fikk eldrerådet til svar: «Oslo kommunes 
vedtakstekster er utarbeidet av kommunens juridiske miljø og er standardiserte. 
Eldreombudet er et ombud og ingen juridisk klageinstans. Når endringer i vedtakstekst skal 
skje så tar man sentralt initiativ til dette for alle 15 bydelene samtidig.» 
Eldrerådet ber bydelsutvalget sørge for at informasjon om Ombudet blir gitt slik det er 
beskrevet i årsmeldingen. 
 

Sak 5 /14    Tildeling av frivillighetsmidler 2014 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget fordeler midler til frivillig aktivitet slik: 
 
Navn på søker og 
nummer 

Tiltak det søkes støtte 
til 

Søknadssum Vurdering/ 
begrunnelse 

Forslag til vedtak Bydelsutvalgets 
vedtak 

1) Kattateateret Oppsetting av 
«Gjøkeredet» i 
feb/mars 2014 

20 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

20 000  

2) Oslo 
Døveforening 

Aktivitet i et tegn- 
språklig miljø 

20 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

20 000   

3) 17. mai komiteen 
Ila skole 

17-mai familiefest på 
Bakhaugen på St. 
Hanshaugen 

17 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

17 000  

4) Geitmyra 
matkultursenter for 
barn 

Matkurs for barn og 
unge – 8 kurskvelder 

31 600 Avslås. På grunn av 
begrensede midler 
til rådighet blir tiltak 
som i større grad er 
rettet mot Oslos 
befolkning ikke 
prioritert. 

0  

5) SLM Oslo Skeive dager og Oslo 
Leather Pride 2015 

50 000 Avslås. På grunn av 
begrensede midler 
til rådighet blir tiltak 
som i større grad er 
rettet mot Oslos 
befolkning ikke 
prioritert. 

0  

6) Bolteløkka 
jentekor 

CD innspilling 
«Jolevisur» 

30 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

24 000  

7) Lindern Helselag Dekning av halleie 
2014 til barnetrim 

  5 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

5 000  

8) Arthaus – 
stiftelsen for 
filmkunst 

Utekino på St. 
Hanshaugen 

20 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

20 000  

9) ADHD Norge/ 
Oslo fylkeslag 

4 temamøter, 12 
likemannsmøter for 
voksne og 
foresatteseminar for 
voksne med ADHD 

50 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

40 000  

10) Oslo Røde kors 
besøkstjeneste 

Besøkstjeneste for 
voksne personer i Oslo 

10 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

10 000  

11) Oslo Nord-Vest 
revmatikerforening 

Trening i varmt vann, 
temamøter, dagsturer 
og en 3-4 dagers tur 

25 000 Avslås. På grunn av 
begrensede midler 
til rådighet blir tiltak 

0  
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som i større grad er 
rettet mot Oslos 
befolkning ikke 
prioritert. 

12) Fagerborg kirke Arrangementer i 
forbindelse med påske, 
pinse og julehøytiden 
for enslige personer 

25 000 Avslås. På grunn av 
begrensede midler 
til rådighet blir tiltak 
som i større grad er 
rettet mot Oslos 
befolkning ikke 
prioritert. 

0  

13) Bolteløkka 
skoles strykeorkester 

Rekrutteringskonserter, 
orkestertur, seminar 

50 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

50 000  

14) Marienlyst og 
Ullevål 
skoleorkester 

Samarbeidsseminar, 
høstseminar og 
sommer og julekonsert 

25 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

25 000  

15) Vera Mokhova 
og Elena Lukyanova 

Kunst og håndverk- 
verksted for barn 1 
gang i uken i 
Frivillighetssentralens 
lokaler 

50 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

50 000  

16) St. Hanshaugen 
eldresenter 

Tur for frivillige, 
treningstilbud ved 
eldresenteret 

80 000 Avslås. På grunn av 
begrensede midler 
til rådighet blir tiltak 
som mottar stor 
støtte fra andre 
aktører i Oslo ikke 
prioritert. 

0  

17) St. Hanshaugen 
frivilligsentral, 
Haugenfestivalen 

Gratisfestival for 
ungdom i bydelen 

80 000 Søknadsberettiget, 
jfr retningslinjene. 
Prioriteres 

65 000  

TOTALT  557 000  346 000  

 
Behandling: 
Eldrerådet ber bydelsutvalget vurdere på nytt forslaget til vedtak i søknad nr. 16, fra St. 
Hanshaugen eldresenter. I forslaget til vedtak om avslag står det at «tiltak som mottar stor 
støtte fra andre aktører i Oslo (blir) ikke prioritert.» Eldrerådet har fått opplyst fra 
eldresenteret at det ikke er søkt støtte fra andre kilder til de aktuelle tiltakene. 
 
Vedtak: 
Eldrerådet ber bydelsutvalget vurdere på nytt forslaget til vedtak i søknad nr. 16, fra St. 
Hanshaugen eldresenter. I forslaget til vedtak om avslag står det at «tiltak som mottar stor 
støtte fra andre aktører i Oslo (blir) ikke prioritert.» Eldrerådet har fått opplyst fra 
eldresenteret at det ikke er søkt støtte fra andre kilder til de aktuelle tiltakene. 
 

Sak 6 /14    Økonomisk status for Bydel St. Hanshau gen - februar 
2014 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 

1. Bydelsutvalget tar økonomisk status for februar 2014 til orientering. 
 
Vedtak: 
Eldrerådet slutter seg til bydelsdirektørens forslag. 
 

Sak 7 /14    Status for bydelens parker før sesongs tart 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget tar sak om status for parkene før sesongstart og drift 2014 til orientering. 
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Behandling: 
Eldrerådet slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak. Eldrerådet viser ellers til hva 
bydelsdirektøren skriver om manglende midler til nødvendig opprustning og oppfordrer 
bydelsutvalget til å arbeide for at nødvendige bevilgninger blir gitt. 
 
Vedtak: 
Eldrerådet slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak. Eldrerådet viser ellers til hva 
bydelsdirektøren skriver om manglende midler til nødvendig opprustning og oppfordrer 
bydelsutvalget til å arbeide for at nødvendige bevilgninger blir gitt. 
 


