
Bydelsutvalget Gamle Oslo 
Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo 
Besøksadresse: Platous gate 16 
Telefon. 02180  
Internett: www.bgo.oslo.kommune.no 
 
 
PROTOKOLL FRA ELDRERÅDET 
10.06.2014 KL. 16.30 – 16.55 
Bydelsadministrasjonen. Platousgate 16 
Møterom: Nr. 13, 2. etasje 
 
 
Åpne halvtime:   
 
 
 
Tilstede: 
 
 
 
 
 

Ivar Bjørn Nygaard, leder  
Ingeborg Øie, Ensjøtunet bo- og servicesenter 
Gunvor Hagen, Kampen og Vålerenga seniorsenter 
Bjørn Arinn Ages Brahmann (FrP) 
 

Fra administrasjonen: 
 

Katalin Simon, avdelingsdirektør 
 

Forfall:  Jørn Ødegård (H) 
 
 

I stedet møtte:   Ingen 
 
 
Ved møtets start var 3 medlemmer til stede og Eldrerådet var dermed fulltallig og vedtaksfør. 
Bjørn Arinn Ages Brahmann tiltrådte til ER-sak 15.  
 
Møteinnkalling:  Godkjent 
 
Saksliste:  Sak 16 ble satt som første sak på dagsorden. Sak 15 som sak nr. 2 
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ER-sak 
16/2014 

FORDELING AV RESTMIDLER FRA «GAMLE OSLO SATSING» 
 
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:  
Bydelsutvalget viser til Gamle Oslo satsingen og gjør følgende 
avsetninger:  
1. Det avsettes kr 1 000 000,- til oppgradering av ute- og inneområdet på 
KØBB.  
2. Det avsettes kr 1 000 000,- til innkjøp og oppsetting av lekeapparater i 
bydelens barnehager.  
3. Det avsettes kr 500 000,- til oppussing av Riverside ungdomshus  
4. Det avsettes kr 1 000 000,- til innkjøp av båt  
5. Det avsettes kr 1 000 000,- for å sikre driften ved Riverside i 2014  
6. Det avsettes kr 450 000,- til styrking av ungdomsverkstedet  
7. Det avsettes kr.1 500 000,- til et miljøvaktmesterprosjekt  
8. Det avsettes kr. 2 000 000,- til vedlikehold og oppgraderinger av 
bydelens parker.  
 
 
Eldrerådets vedtak: Bydelsdirektørens innstilling til vedtak ble vedtatt 
med følgende kommentar fra Eldrerådet.  

 
Eldrerådets kommentarer til BU-sak 78/2014 Fordeling av restmidler fra «Gamle Oslo-
satsing. 
 
Det er vanskelig å ikke støtte de gode tiltakene som bydelsdirektøren innstiller på å støtte. Fra 
vårt ståsted virker det allikevel som en ensidig satsing på tiltak rettet mot barn og unge. 
Selv om andelen eldre i bydelen er synkende, er det fremdeles noen igjen! Vi synes absolutt at 
man også burde ha tilgodesett de behovene som denne delen av bydelens befolkning har. 
Mange eldre blir sittende i sine leiligheter uten å komme ut blant andre. Vi kunne tenke oss 
bevilgning for å bøte på dette. Det kan dreie seg om besøkstjeneste, bussturer o.l. 
For de eldre som kommer seg ut på egen hånd, kanskje ved hjelp av rullator, er det et behov 
for steder hvor man kan sette seg ned under turen, dvs benker plassert f.eks i bakker hvor man 
kan trenge en pust i bakken. Man burde også systematisk undersøke framkommeligheten med 
rullestol og rullator f.eks ved kryssing av gater. Nedsenkede kantsteiner er et nøkkelord. 
Det eneste vi finner på lista, som kan sies å bety noe for eldre, er oppgradering av parkene. 
Belysning er et nøkkelord som har betydning for eldres trygghetsfølelse. 
Siden man er bekymret for at bevilgningene skal «generere driftsutgifter som må finansieres 
av ordinær ramme i kommende budsjettår», så synes vi investeringen i en båt er litt merkelig. 
Vår erfaring er at det er ikke gratis å vedlikeholde en båt. Kunne det være en ide å leie? 
Forøvrig er de eldre ikke nevnt som målgruppe når det gjelder bruken av båten. Vi tror 
nettopp denne gruppen ville ha stort utbytte av en tur på sjøen. 
 
 
Oslo, 10. juni 2014 
 
Eldrerådet i Bydel gamle Oslo 
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ER sak  
15/2014 
 
 
FORVALTNINGSREVISJON OM KOMMUNENS ORGANISERING AV 
SYKEHJEMSTJENESTER – SPØRSMÅL TIL BYDELSUTVALGENE 
 
Eldrerådets kommentarer til Forvaltningsrevisjon om kommunens organisering av 
sykehjemstjenester – spørsmål til bydelsutvalgene. 
 
Vi tror at det for brukerne spiller liten rolle hvem som fordeler plassene, om det er bydelen 
eller et sentralt organ. Noen mener allikevel at prosessen tar lengre tid med den nye 
ordningen. 
 
Vårt inntrykk er at omsorgstrengende som ligger på sykehus, lettere og raskere får plass på 
sykehjem enn tilsvarende omsorgstrengende som bor hjemme. Er dette en følge av 
organiseringen av tjenestene? 
 
Vi har inntrykk av at man kvier seg for å legge folk inn på spesialplasser for demente. Svært 
mange mener at dette har økonomiske årsaker – fordi demensplasser er dyrere enn «vanlige» 
plasser. Inntrykket er at målsetningen om «Pasienten i sentrum» kommer i konflikt med de 
økonomiske midlene man har til rådighet. 
 
Hvorvidt lokaldemokratiet er svekket, er det sikkert andre som er bedre skikket til å 
bedømme, men bestillerkontorene tror vi er et viktig instrument for å opprettholde 
lokaldemokratiet. 
 
Vi oppfordrer administrasjonen til å greie ut om den nye ordningen har ført til en bedre 
utnyttelse av ressursene. 
 
 
Oslo, 10. juni 2014 
 
Eldrerådet i Bydel gamle Oslo 
 
Ivar Nygaard, leder 
 
 
 
 
 
Protokollen ble opplest og godkjent i møtet. 
 
 
 
 
Ivar Nygaard        Katalin Simon 
leder         referent 
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