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Bydelsutvalget Gamle Oslo 

Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo 

Besøksadresse: Platous gate 16 

Telefon. 02180  

Internett: www.bgo.oslo.kommune.no 

 

 

PROTOKOLL FRA ELDRERÅDET 

03.02.2015  KL. 16.30 – 17.30 

Bydelsadministrasjonen. Platousgate 16 

Møterom: Nr. 13, 2. etasje 

 

 
Åpne halvtime:  Ingen fremmøte 

 

 

 

Tilstede: 

 

 

 

 

 

Ingeborg Øie, leder   

Ivar Bjørn Nygaard Kampen og Vålerenga seniorsenter 

Jørn Ødegård, BU-medlem (H) 

Bjørn Arinn Ages Brahmann (FrP) 

 

Fra administrasjonen: 

 

Katalin Simon, avdelingsdirektør 

 

Forfall: Gunvor Hagen, Kampen og Vålerenga seniorsenter 

  

 

I stedet møtte:    Ingen 

 

 

Ved møtets start var 4 medlemmer til stede og Eldrerådet var dermed fulltallig og vedtaksfør. 

 

Møteinnkalling:  Godkjent 
 

Saksliste:  Godkjent med en tilleggssak ER-SK 7/2015 Eldrerådets årsmelding 
 

http://www.bgo.oslo.kommune.no/
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ER-SAK 

1/2015 

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSE I 

HJEMMETJENESTENE 2014 

Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 

Bydelsutvalget tar resultat av brukerundersøkelsen 2014 til orientering. 

 

Eldrerådets behandling: 

Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak 

 

Eldrerådets votering: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Eldrerådets vedtak: 

Bydelsutvalget tar resultat av brukerundersøkelsen 2014 til orientering. 

 
 

ER-SAK 

2/2015 

TILSYNSRAPPORT FRA MELDT TILSYN ØSTERDALSGATA 

DAG- OG AKTIVITETSSENTER 04.12.2014 

 
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 

       Bydelsutvalget tar rapport fra meldt tilsynsbesøk den 04.12.14, til orientering. 

 

        Eldrerådets behandling: 

     Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak 

 

     Eldrerådets votering: 

     Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

     Eldrerådets vedtak: 

     Bydelsutvalget tar rapport fra meldt tilsynsbesøk den 04.12.14  

     til orientering. 

 

 

 

ER-SAK 

3/2015       HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 

       Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 

     Bydelsutvalget tar Handlingsplan mot vold i nære relasjoner til orientering.  

 

       Eldrerådets behandling: 

     Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak 

 

     Eldrerådets votering: 

     Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

     Eldrerådets vedtak: 
     Bydelsutvalget tar Handlingsplan mot vold i nære relasjoner til orientering. 
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ER-SAK  

4/2015  OMRÅDELØFT TØYEN - PROGRAMPLAN 2015 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

Programplan for områdeløft Tøyen 2015 med vedlagte prosjektbeskrivelser 

vedtas. 

 

 

 Eldrerådets behandling: 

 Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak 

 

 Eldrerådets votering: 

 Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 Eldrerådets vedtak: 
 Programplan for områdeløft Tøyen 2015 med vedlagte prosjektbeskrivelser  

vedtas. 

 

 

ER-SAK 

5/2015  KONSEPT OG PLANLØSNING KOLSTADGATA 1 

Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 

Bydelsutvalget slutter seg til konseptbeskrivelsen for Kolstadgata 1 (K1) 

Bydelsutvalget slutter seg til planløsning for ombygging av Kolstadgata 1 (K1) 

   

Eldrerådets behandling: 

Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak 

 

Eldrerådets votering: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Eldrerådets vedtak: 
Bydelsutvalget slutter seg til konseptbeskrivelsen for Kolstadgata 1 (K1) 

Bydelsutvalget slutter seg til planløsning for ombygging av Kolstadgata 1 (K1) 

 

 

ER-SAK 

6/2015  FORSØKSPROSJEKT MED LOKAL TILLITSREFORM I BYDEL 

GAMLE OSLO 

 

Fremmet av Sosialistisk Venstreparti 

 

Forslag til vedtak:  

 Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren kontakte byrådsavdeling for eldre og 

sosiale tjenester med ønske om å bli med på forsøksprosjekt med tillitsreform i 

hjemmetjenesten. 

 Bydelsutvalget ber administrasjonen være i tett dialog med ansattes- og 

brukernes organisasjoner i innføringen av tillitsreformen. 

 Bydelsutvalget bes om å bli oppdatert på progresjonen i prosjektet. 
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 Tillitsreformen skal i første omgang innføres i hjemmetjenesten, men målet 

skal være å overføre tillitsreformen til bydelens andre tjenester som blant annet 

barnehage og sykehjem 

 

Eldrerådets behandling: 

Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak 

 

Eldrerådets votering: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Eldrerådets vedtak: 
Eldrerådet slutter seg til forslag til vedtak.  

 

 

ER -SAK  

7/2015  ELDRERÅDETS ÅRSMELDING 2014 

 

Vedlagte årsmelding ble enstemmig vedtatt oversendt bydelsutvalget 

 

Årsmelding 2014  
for Eldrerådet i Bydel Gamle Oslo 

 

Rådet har hatt følgende medlemmer: 

Ivar Nygaard, leder 

Gunvor Hagen, nestleder 

Ingeborg Øie 

Jørn Ødegård 

Bjørn Arinn Ages Brahmann 

 

Varamedlemmer 

Rigmor Ihle 

Jo Frisch 

Kristoffer Rolf Deinhoff 

Mai-Jill Hedemark 

 

Av de 9 fastsatte møtedatoene er ett møte avlyst fordi det ikke forelå saker fra BU. 

Det er behandlet 25 saker som for det meste er oversendt fra BU. Det er vedtatt flere 

forskjellige uttalelser/forslag til BU i forbindelse med bl.a. Tøyensatsningen, Restmidler fra 

«Gamle Oslo-satsningen» likeledes om kommunens organisering av sykehjemstjenester. Én 

sak ble ikke behandlet fordi man ikke hadde mottatt papirene tidsnok. 

 

Vi har vært representert på fire møter arrangert av Oslo kommunes Sentrale eldreråd.  

Det har aldri møtt noen til «Åpen halvtime» og det generelle inntrykket er at vårt råd er lite 

kjent og at det stort sett er liten tro på at vi har noen innvirkning på den politikken som føres 

når det gjelder eldres situasjon. 

 

Det vanligste vedtaket i ER er at «man slutter seg til bydelsdirektørens innstilling». 

 

Før rådets møte i desember sendte leder følgende melding til de andre medlemmene: 

Jeg synes ikke at rådet fungerer etter lovens hensikt. Det føles som vi er et 

«sandpåstrøingsorgan» uten virkelig betydning for bydelens eldre. 

Vi fungerer ikke som noe korrektiv overfor administrasjonen og har ikke greid å løfte fram de 

eldres saker på en effektiv måte. 

Som leder føler jeg et særlig ansvar for at tilstanden er som den er, selv om  jeg mener at 

ansvaret må deles med de andre medlemmene av rådet. Ansvaret, og manglende evne til å få til 

en endring, har i lang tid plaget meg. Jeg ser ikke noen mulighet for at det under min ledelse er 
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mulig å få rådet til å fungere etter hensikten, og jeg ber derfor om å få slippe vervet som leder. 

Jeg ønsker for resten av perioden å være et vanlig medlem av rådet. 

 

Ingeborg Øie ble valgt til leder for resten av perioden.  

 

Oslo, 3. februar 2015 

 

Eldrerådet i Bydel Gamle Oslo 

 

Ivar Nygaard, leder i 2014 

 

 

Evt:  

Leder Ingeborg Øie og medlem Bfjørn Arinn Ages Brahmann har gjennomført kurs for 

eldreråd i Melsomvik i januar 2015. Det ble referert fra kursets innhold for de øvrige 

medlemmene i eldrerådet. 

 

 

 

 

 

Protokollen ble opplest og godkjent i møtet. 

 

 

 

Ingeborg Øie 

leder         Katalin Simon 

         referent 


