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INNKALLING 6/10 
 

Det innkalles til møte i Eldrerådet i Bydel Grünerløkka 18.oktober 2010 kl. 09.30 ved 
Grünerløkka seniorsenter, Thorvald Meyersgate 38. 
 
Åpen halvtime 
Opprop 
Godkjenning av innkalling 
Godkjenning av sakskart 
Informasjon 

• Kort informasjon om aktiviteter ved Grünerløkka seniorsenter 
 
Innmeldte spørsmål 
Eventuelt 
 
Saker til behandling: 
 
SAK 18/10 PROTOKOLL FRA MØTE I ELDRERÅDET 8. SEPTEMBER 2010 
Saksnummer 201000098-10 
 
Vedtak:  
 
SAK 19/10 TILSYNSRAPPORT 2/10 FRA TILSYNSBESØK PÅ PAULUS SYKEHJEM  
Saksnummer 200900092-89  
 
Vedtak:  
 
SAK 20/10 TILSYNSRAPPORT 2/10 FRA TILSYNSBESØK PÅ GRÜNERLØKKA 
SYKEHJEM  
Saksnummer. 20090092-90  
 
Vedtak: 
 
 
SAK 21/10 BRUKERRÅD I RODELØKKA OMSORG +   
Saksnummer 200801594  
Saksbehandler: Jorunn Botten  
 
Sammendrag: 
Bydelsadministrasjonen oppfordrer Bydelens eldreråd til å oppnevne en representant som kan 
stille i brukerrådet for bydelens nye Omsorg + tiltak ”Rodeløkka Omsorg+”. 
 
Bakgrunn: 
Omsorg + 
Omsorg + er et samlokalisert botilbud mellom eget hjem og sykehjem for mennesker over 67 år 
og skal inneholde:  



 
 

• Husverttjeneste/ kontaktpunkt 
• Aktivitetssenter med middagsservering  
• Samlokaliserte boliger 
 

 
 
 
Omsorg + i Bydel Grünerløkka ”Rodeløkka Omsorg +”:  
Helgesensgate 58 er godkjent som Omsorg + tiltak av byrådsavdelingen for eldre og sosiale 
tjenester. Helgesensgate 58 består av totalt 97 leiligheter og har tidligere fungert som 
trygdebolig.  
 
Bydel Grünerløkka igangsatte i 2008 et prosjekt i samarbeid med Boligbygg med ombygging 
av leiligheter og fellesarealer i 1. og 2. etasje i Helgesensgate 58. Dette er for beboere som er i 
behov særlig tett oppfølging.  
 
For de øvrige beboere i 3. til og med 7. etasje er bydelen og Engelsborg eldresenter i gang med 
å utforme, og gjennomføre tiltak som gjør at hele huset oppfyller minimumskrav for å kunne 
inngå i konseptet Omsorg +.  Disse beboerne fikk informasjon om tilbudet 22. september og 
husverttjenesten åpnet den 4. oktober.  
 
Brukerråd 
For at tilbudet skal utvikles i samarbeid med brukerne er det ønskelig å opprette et brukerråd, 
dette er også i henhold til kravspesifikasjon til Omsorg + . 
 
Brukerrådet skal være et rådgivende organ - og et bindeledd mellom beboere og bydel/ 
Engelsborg. Brukerrådet skal bestemme selv hvor ofte det skal avholdes møter.  
 
I følge kravspesifikasjoner utarbeidet av Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester skal 
Brukerrådet i Omsorg + ha følgende sammensetting:  

• 2 representanter fra leverandør (dvs. 1 fra bydelens hjemmetjeneste og 1 fra 
Engelsborg) 

• 2 medlemmer oppnevnt av beboere i Omsorg +  
• 1 medlem oppnevnt av øvrige brukere/ eldreråd 

 
Den 27. oktober vil beboere i Rodeløkka Omsorg + velge sine 2 medlemmer til rådet.  
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Eldrerådet oppnevner en representant til å delta i brukerrådet i Rodeløkka Omsorg +  
 
 
Vedtak: 
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SAK 22/10  UNIVERSELL UTFORMING - BYDELENS HANDLINGSPLAN 2009-2011- 
EVALUERING  
Saksnummer                                                                                                    
saksbehandler: Lise Olsen 
 
Bydelsutvalget har vedtatt følgende handlingsplan: 
 

1. Kompetanse 
• Bydelen skal ha en kontaktperson for universell utforming, som er oppført på bydelens 

internettsider med kontaktinformasjon. - Gjort 
• Det skal gjennomføres opplæring i universell utforming. Ikke gjort → 2011 
• Egne lokaler skal vurderes med hensyn til tilgjengelighet og plan for gjennomføring av 

tiltak utarbeides. - Delvis  
• Rådet for funksjonshemmede skal brukes aktivt som kompetanseorgan ved 

gjennomføring av tiltak i bydelen. – Rådet har på eget initiativ fulgt opp i forhold til 
Carl Berners plass og tilgjengelighet til postkontoret i Markveien etter at de 
flyttet. 

 
2. Samarbeid 
• Bydelen skal følge opp samarbeid med andre kommunale etater; Samferdselsetaten, 

Trafikketaten, Plan- og bygningsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten. - 
Fortløpende 

• Bydelen skal arbeide for at ansvarlige etater gir informasjon i universelt format ved 
grave- og anleggsarbeider, herunder flytting av holdeplasser for trikk og buss. – ikke 
gjort → 2011  

• Bydelen skal søke dialog med lokalt næringsliv og næringslivsorganisasjoner. – Gjort, 
fortsetter. Det er igangsatt et samarbeid med UNiK og Grünerløkka Næringsråd 

 
3. Informasjon 
• På bydelens internettsider skal det informeres om arbeidet med universell utforming, 

med henvisning til andre relevante nettadresser. - Delvis  
• Det skal informeres om arbeidet med universell utforming på bydelssidene i lokalavisa. 

– Ikke gjort → 2011 
• Det skal utarbeides enkle og effektive rapporteringsrutiner om uheldig bruk av 

offentlige områder som feilaktig plassering av bord og stoler for utekafeer, vareutvalg 
foran butikker og andre fysiske hindringer. – Delvis. Vi har fått to henvendelser 
vedrørende tilgjengelighet på fortau.  

  
4. Reguleringssaker – møteplasser 
• Byutviklingskomiteen skal brukes aktivt i høringssaker, blant annet ved å kreve 

universell utforming i alle overordnede planer, detalj- og byggeplaner. - Gjøres 
• Det skal kreves universell utforming i all utvikling av møteplasser. - Gjøres 

 
5.   Drift og vedlikehold 
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• Det skal gjennomføres rutinemessig kontroll av all utleie på fortau/gategrunn til 
serveringssteder og forretninger og oppmerking av leieareal for å sikre god og trygg 
framkommelighet for alle. - Gjøres 

• I spesielle tilfeller skal bydelen kreve at bord og stoler ved uteserveringer sikres på 
grunn av framkommelighet og trafikale forhold. - Gjøres 

• Snørydding skal gjennomføres slik at god standard for universell utforming 
opprettholdes, med særlig vekt på tilgjengelige HC-parkeringsplasser, gangfelt og 
soner, samt på fortau og holdeplasser og til/fra holdeplass. – Samferdselsetaten, vi tar 
kontakt 

• Det skal arbeides for flere nedsenkede fortauskanter. - Samferdselsetaten 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Evaluering av bydelens handlingsplan for universell utforming tas til etterretning.  
 
Vedtak:  
 
 
 
 
Oslo 11.oktober  
 
 
 
Jorunn Botten 
sekretær 
Eldrerådet i Bydel Grünerløkka  
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