Oslo kommune

Protokoll 6/08

Møte:
Møtested:
Møtetid:

Eldrerådet
Bydelsadministrasjonen, Markveien 57
Mandag 08. desember 2008 kl. 09.30-11.15

Åpen halvtime
Det var ingen frammøtte til åpen halvtime.
Opprop
Til stede: Brit Holm (Engelsborg eldresenter) leder, Bjørn Armand Støa (Grünerløkka
seniorsenter) nestleder, Kari Moen (Sinsen eldresenter), Jens E. Lange (bydelsutvalgets
representant)

Forfall: Kjell Hermansen (Engelsborg eldresenter), Ester Holt (Grünerløkka
seniorsenter),
I stedet møtte: Solveig Haugnes (Engelsborg eldresenter), Gerd Johanne Brøntorp
(Grünerløkka seniorsenter)
Til stede av varamedlemmer: Jenny Dagmar Buseth (Grünerløkka seniorsenter), Inga
Hyrve (Engelsborg eldresenter), Edel Fischer (Sinsen eldresenter)
Godkjenning av innkalling
Innkallingen godkjent uten merknader.
Godkjenning av sakskart
Sakskartet godkjent. Sak 23/08 vedtatt satt opp som tilleggssak.
Informasjon
• Protokoll fra møte i bydelsutvalget 30. oktober 2008 og saker til møte i bydelsutvalget
17. desember 2008. Gjennomgang ved Jens E. Lange.
•

Kommende møter i Det sentrale eldrerådet 10. februar og 31. mars 2009.

Eventuelt
Det ble referert fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 3. desember der sak om
husleier i eldreboliger var oppe til behandling. Representanter fra Eldrerådet, bydelens
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boligkontor og Boligbygg var til stede på møtet. Boligbygg vil ha møte med representanter
for Valdresgata borettslag og Eldrerådet om leieprisene.
Saker behandlet under møtet:
Sak 15 /08
Sak 16 /08
Sak 17 /08
Sak 18 /08
Sak 19 /08
Sak 20 /08
Sak 21 /08
Sak 22 /08
Sak 23 /08
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Sak 15 /08 Protokoll fra møte i Eldrerådet 20. oktober 2008
Vedtak:
Protokollen enstemmig godkjent.

Sak 16 /08 Bydelsdirektørens budsjettforslag 2009
Jens E. Lange informerte om bydelsdirektørens budsjettforslag for funksjonsområde 3.
Vedtak:
Saken tatt til orientering.

Sak 17 /08 Lille Tøyen sykehjem - rapport fra uanmeldt
tilsynsbesøk 18. juni 2008
Vedtak:
Tilsynsrapporten tatt til orientering.

Sak 18 /08 Grünerløkka sykehjem - rapport fra uanmeldt
tilsynsbesøk 15. september 2008
Vedtak:
Tilsynsrapporten tatt til orientering.

Sak 19 /08 Paulus sykehjem - rapport fra anmeldt tilsynsbesøk 23.
september 2008
Vedtak:
Tilsynsrapporten tatt til orientering.

Sak 20 /08 Det sentrale eldreråd - nytt valg av representant fra
bydelseldrerådene
Brit Holm hadde informert Det sentrale eldrerådet om bydelen ikke hadde forslag til
representant.

Sak 21 /08 Representasjon fra eldrerådet i bydelens tilsynsutvalg
Bakgrunn:
Bydelen har to tilsynsutvalg: Tilsynsutvalg for Grünerløkka og Paulus sykehjem og
Tilsynsutvalg for Sofienberghjemmet, Lille Tøyen sykehjem og hjemmetjenestene (instruks
for tilsynsutvalg for institusjoner og hjemmebaserte tjenester og endring av bydelsreglementet
er vedlagt).
1. Bydelsreglementets § 2-5 nr. 1 er endret og har fått følgende tilføyelse:
”De lokale eldrerådene skal være representert med en representant i de enkelte
tilsynsutvalgene, dersom de lokale eldrerådene ønsker dette”.
Eldrerådet bes derfor å vurdere om det ønsker representasjon i tilsynsutvalgene.
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2. Bydelsreglementets § 2-5 nr. 2, Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester, er endret
og har fått følgende tilføyelse:
”Bydelsutvalget kan invitere det lokale eldrerådet til å foreslå en kandidat til tilsynsutvalget.”
Bydelsutvalget bes derfor om å vurdere om Eldrerådet skal inviteres til å bli representert i
tilsynsutvalget for hjemmebaserte tjenester.
Vedtak:
Gerd Johanne Brøntorp oppnevnes som medlem og Brit Holm som varamedlem i
Tilsynsutvalg for Grünerløkka og Paulus sykehjem.
Brit Holm oppnevnes som medlem og Gerd Johanne Brøntorp som varamedlem i
Tilsynsutvalg for Sofienberghjemmet og Lille Tøyen sykehjem.

Sak 22 /08 Strategisk plan 2008-2011 - første evaluering oktober
2008
Vedtak:
Forslag om parkkvelder for eldre diskuteres på Eldrerådets første møte i 2009.

Sak 23 /08 Endret representasjon i Eldrerådet
Ester Holt, Grünerløkka seniorsenter, og Edel Fischer, Sinsen eldresenter, trekker seg som
henholdsvis medlem og varamedlem i Eldrerådet.
Forslag til vedtak til møte i bydelsutvalget:
Gerd Brøntorp, Grünerløkka seniorsenter, blir fast medlem i Eldrerådet etter Ester Holt og
Anne Louise Næss, Grünerløkka seniorsenter, blir nytt varamedlem.

Oslo 9. desember 2008

Eigil Jakobsen
sekretær
Eldrerådet
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