Oslo kommune

Protokoll 1/09

Møte:
Møtested:
Møtetid:

Eldrerådet
Bydelsadministrasjonen, Markveien 57
Mandag 02. februar 2009 kl. 09.30-11.10

Åpen halvtime
Det var ingen frammøtte til åpen halvtime.
Opprop
Til stede: Brit Holm (Engelsborg eldresenter) leder, Kjell Hermansen (Engelsborg
eldresenter), Gerd Johanne Brøntorp (Grünerløkka seniorsenter), Kari Moen (Sinsen
eldresenter), Jens E. Lange (bydelsutvalgets representant)
Forfall: Bjørn Armand Støa (Grünerløkka seniorsenter)
I stedet møtte: Anne Louise Næss (Grünerløkka seniorsenter)
Til stede av varamedlemmer: Inga Hyrve (Engelsborg eldresenter)
Godkjenning av innkalling
Innkallingen godkjent uten merknader.
Godkjenning av sakskart
Sakskartet godkjent.
Informasjon
• Bydelsutvalget: Protokoll fra møte i bydelsutvalget 17. desember 2008 og saker til
møte i bydelsutvalget 11. februar 2009. Gjennomgang ved Jens E. Lange.
• Invitasjon til møte med bydelseldrerådene 10. februar 2009 ble omdelt.
• Informasjon fra Statens seniorråd datert 13. januar 2009 ble omdelt.
• Kopi av henvendelse fra Gerd Hellum til bystyret om TT-reiser ble omdelt.
• Brev fra Samferdselsetaten der det takkes for innspill til etatens handlingsplan for
universell utforming ble omdelt.
Eventuelt
Vedrørende møtehonorar: Administrasjonen ba om at medlemmer og varamedlemmer i
Eldrerådet leverte skattekort for 2009 (hvis ikke trekkes det 50 %). Nye medlemmer må også
oppgi bankkonto- og fødselsnummer.

Bydel Grünerløkka
Bydelsadministrasjonen
http://www.bga.oslo.kommune

Postadresse:
Telefon: 02 180
Postboks 2128 Grünerløkka
Telefaks: 23 42 26 01
0505 Oslo
e-post: postmottak@bga.oslo.kommune.no

Saker behandlet under møtet:
Sak 1 /09
Sak 2 /09
Sak 3 /09
Sak 4 /09
Sak 5 /09
Sak 6 /09
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Sak 1 /09

Protokoll fra møte i Eldrerådet 8. desember 2008

Vedtak:
Protokollen enstemmig godkjent.

Sak 2 /09

Høring. Pris og finansieringsmodell for
sykehjemsplasser i Oslo

Forslag til vedtak fra Kjell Hermansen:
Grünerløkka eldreråd slutter seg til byrådets forslag til pris- og finansieringsmodell for
sykehjemsplasser i Oslo, slik den fremkommer i byrådssak 233/08.
Vedtak:
Kjell Hermansens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 3 /09

Lille Tøyen sykehjem - rapport fra anmeldt tilsynsbesøk
5. november 2008

Vedtak:
Saken tatt til orientering.

Sak 4 /09

Representasjon fra eldrerådet i bydelens tilsynsutvalg

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 fattet følgende vedtak på møte 17. desember 2008:
Eldrerådet inviteres til å oppnevne en representant i tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester.
Vedtak:
Brit Holm oppnevnes som medlem og Gerd Johanne Brøntorp som varamedlem i
tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester.

Sak 5 /09

Forslag til endring av politikk når det gjelder eldrebolig husleie

Saken var satt opp på sakskartet på nytt etter henvendelse fra Eldrerådets leder.
Vedtak:
Eldrerådets leder/beboere i Valdresgata borettslag kontakter Boligbygg og avtaler møte i
saken.

Sak 6 /09

Parkkvelder for eldre

Bakgrunn:
Det ble bestemt på forrige møte å ta opp saken på Eldrerådets første møte i 2009.
Vedtak:

1

Eldrerådets leder undersøker mulighetene for å arrangere parkkvelder i Kanonhallen på
Løren, i Birkelunden og under bydelsdagene.

Oslo 3. februar 2009

Eigil Jakobsen
sekretær
Eldrerådet
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