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PROTOKOLL 5/10 
 

Protokoll fra møte i Eldrerådet i Bydel Grünerløkka 8.september kl. 09.30 – 11.00 på 
Engelsborg eldresenter Helgesensgate 62.  
 
Åpen halvtime 
Det var ingen frammøtte til åpen halvtime.  
 
Opprop 
Til stede: Brit Holm (Engelsborg eldresenter) leder, Odd Arild Guneriussen (Engelsborg 
eldresenter), Kari Moen (Sinsen eldresenter), Anne Lovise Næss (Sinsen eldresenter). 
 
Til stede av varamedlemmer: Inga Hyrve (Engelsborg eldresenter), Jenny Dagmar Buseth 
(Grünerløkka eldresenter), Unni Sæves (Grünerløkka eldresenter).  
 
Forfall: Jens Lange (bydelsutvalget), Bjørn Armand Støa (Grünerløkka seniorsenter), Gerd 
Johanne Brøntorp (Grünerløkka seniorsenter).  
 
I tillegg møtte: Tage Guldvog (bydelsadministrasjonen)  
 
Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjent uten merknader. 
 
Godkjenning av sakskart 
Sakskart godkjent uten merknader.  
 
Informasjon 
Børre Arnøy, leder av Engelsborg eldresenter, informerte om aktiviteter og tjenester ved 
Engelsborg. Arnøy trakk frem eldresenteret som en del av bydelens tilbud i ”omsorgstrappen”, 
Engelsborg er først og fremst et forebyggende tiltak. Eldresenteret drifter bydelens 
sosionomtjeneste for de over 65 år i bydelen. Eldresenteret mottar økonomisk støtte av bydelen 
men senteret driftes av Kirkens Bymisjon.  
DVD ” Trygg i trappen” ble vist. Her fikk man se tilbud fra Engelsborg og Sofienbergsenteret.  
Sofienbergsenteret har en avdeling for hjemmeboende med dagsentertilbud, korttid – og 
rehabiliteringsavdeling og omsorgboliger. De faste sykehjemsplassene er delt inn i en avdeling 
for de som er ”mentalt klar og orientert”, vanlig somatiske sykehjemsavdelinger hvor beboere 
har både kan ha både fysiske funksjonsnedsettelser og ha nedsatt hukommelse, i tillegg har de 
en ”skjermet enhet” for de som har utartet demenssykdom.  
 
Eventuelt 
 
Tilsynsutvalg 1 – Sofienbergsenteret og Lille Tøyen  
Eldrerådet ved leder Britt Holm ber bydelsadministrasjonen om å få tilsynsutvalg 1 til å fungere 
som det skal. Anmodningen ble gitt skriftlig.  
Svar fra administrasjonen: Administrasjonen vil bringe saken videre.  
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Invitasjon til Paulus sykehjem 
Institusjonssjef Geir Hansen ved Paulus sykehjem blir invitert til å informere om sykehjemmets 
aktivitetstilbud på et av eldrerådets møter, etter forslag fra Unni Sæves.  
 
Bolig søknader  
Anne Lovise Næss la frem spørsmål som gjaldt søknad om omsorgbolig/annen tilrettelagt bolig 
hvor Søker selv eier en leilighet. Vil eierforhold automatisk førte til avslag på søknaden?  
Svar fra administrasjonen: Selv om alle søknader vurderes individuelt er det ulike ”kriterier” 
som gjelder ulike boligsøknader. Søkers nåværende bo forhold er en del av vurderingen. Søkere 
over 65 år anbefales å kontakte Sosionomtjenesten ved Engelsborg som bistår med råd, 
informasjon og veiledning om de ulike søknadene.  
 
Saker behandlet under møtet: 
   
SAK 15/10 PROTOKOLL FRA MØTE I ELDRERÅDET 7. JUNI 2010 
 
Vedtak: 
Protokollen enstemmig godkjent.  
 
SAK 16/10 GRÜNERLØKKA SYKEHJEM – RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN 
11. MARS 2010 
 Saksnr 20090092-88 
 Helse, sosial – og sysselsettingskomiteens vedtak i saken ble lagt frem som tillegg til 
rapporten. 
 
Vedtak: 
Tilsynsrapporten tatt til orientering  
 
SAK 17 /10 PARKDAG I BIRKELUNDEN 13. JUNI 2010 - OPPSUMMERING 
.  
Vedtak: 
Oppsummering tatt til orientering 
 
 
Oslo 8.september 2010 
 
 
 
Jorunn Botten  
Fung. sekretær 
Eldrerådet 
 
 
 
  
  
  
 


