Bydelsutvalget Gamle Oslo
Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo
Besøksadresse: Platous gate 16
Telefon. 02180
Internett: www.bgo.oslo.kommune.no

PROTOKOLL FRA RÅDET FOR PSYKISK HELSE
03.02.2013 KL. 16.30 – 17.15
Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16
Møterom: Nummer 13, 2. etasje.
Åpne halvtime: ingen møtte
Tilstede:

Hanne Heggheim (leder)
Bjørn Erling Mathisen (LPP)
Torill Richter (Mental helse)
Helge Winsvold (AP)

Forfall:

Elisabeth Bergersen

Fra administrasjonen:

Trine Lise Granli, møtesekretær

Ved møtets start var 4 medlemmer til stede og Rådet for psykisk helse var dermed fulltallig
og vedtaksfør.
Møteinnkalling: Godkjent.

Saksliste: Godkjent.
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RPH-sak
1/2014

OMRÅDELØFT TØYEN
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:
1) Bydelsutvalget nedsetter følgende representasjon i lokal styringsgruppe:
BU-leder, nestleder i BU, leder og nestleder av OKN, bydelsdirektøren og
avdelingsdirektør for avdeling THSN. Prosjektleder/-koordinator vil fungere
som sekretær, BU-leder vil lede gruppen.
Bydelsutvalget nedsetter følgende representasjon i referansegruppa:
Representant fra Tøyeninitiativet, representant fra Tøyenkampanjen,
representant fra Tøyen Vel, representant fra Tøyen skole, representant fra
biblioteket, representant fra gårdeiere Tøyensenter, representant fra Tøyen
Mødregruppe, representant fra politiet, ungdomsrepresentant, eldrerepresentant,
representant fra moské i Åkebergveien, representant fra Vahl skole.
Representasjonen er fleksibel, og kan endres ved behov.
Prosjektkoordinator vil fungere som sekretær, prosjektleder vil lede gruppen.
2) Overordnet målsetning for Områdeløft Tøyen settes i et målverksted nedsatt
av
bydelsutvalget. Lokal styringsgruppe og referansegruppe bør på forhånd ha
uttalt seg.
Målsetningen kan justeres senere i forbindelse med at strategiplanen og
kunnskapsgrunnlaget foreligger.
3) Bydelsutvalget ber om at spørsmålet om en avgrensning av Tøyen diskuteres
i samordningsutvalget, koordineringsgruppen, lokal styringsgruppe og
referansegruppe før bydelsutvalget tar en endelig avgjørelse på hvor
Områdeløft Tøyens grenser skal gå.
4) Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren gjøre en anskaffelse av en sosiokulturell
stedsanalyse, så snart man har landet på en avgrensning av Områdeløft Tøyen.
Det tas også sikte på å få gjennomført en kvantitativ undersøkelse i
befolkningen i 2014.
Det avsettes inntil 900.000 til Prosjekt Kunnskapsgrunnlag for Områdeløft
Tøyen.
5) Bydelsutvalget avsetter kr. 600.000 til prosjektlederstillingen.
6) Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt til å gå i kontraktsforhandlinger
med Enata eiendom med sikte på å inngå leiekontrakt for Kolstadgata 1.
7) Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren velge ut en kvalifisert prosjektleder for
prosjekt K1i linjeorganisasjonen. Prosjektleder for K1 nedsetter en intern
arbeidsgruppe som utarbeider forslag til modell for K1. Prosjektkoordinator for
Områdeløft Tøyen er sekretær for arbeidsgruppen. Forslaget til modell
diskuteres i lokal styringsgruppe og referansegruppa, og legges deretter frem
for bydelsutvalget. Bydelsutvalget fatter endelig beslutning om modell,
kostnadsberegninger knyttet til husleie og ombygninger,
samt innhold for K1.
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8) Prosjektkontoret etablerer seg på biblioteket en dag i uka (torsdag
ettermiddag) i en prøveperiode fra mars til juni 2014, og sørger på den måten
for at befolkningen får et langåpent bibliotek på torsdag, samtidig som
prosjektkontoret kan møte befolkningen der de er. Arenaen skal i første omgang
være en medvirkningsarena hvor oppstartmarkeringen skal planlegges. Etter
oppstartmarkeringen er avholdt skal biblioteket brukes til medvirkning i forhold
til andre aktuelle prosjekter i områdeløftet.
Det avsettes 60.000 til prosjekt Biblioteket som møteplass og
medvirkningsarena.
Rådet for psykisk helses behandling:
Rådet for psykisk helse ser positivt på Områdeløft Tøyen og går inn for
bydelsdirektørens forslag til vedtak med to merknader:
1. Rådet for psykisk helse ønsker at interesseområdet psykisk helse blir
ivaretatt gjennom representasjon i referansegruppen siden dette er en
stor utfordring i bydelen vår.
2. Rådet for psykisk helse ønsker at nedslagsfeltet til områdeløft Tøyen er
så stort som mulig og i hvert fall inkluderer Brinken. Bara som går over
fra barneskolen på Tøyen til ungdomsskolen Jordal bør fortsatt
inkluderes i områdesatsingen.
Rådet for psykisk helses votering:
Enstemmig.
Rådet for psykisk helses vedtak:
Rådet for psykisk helse slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak med
to merknader:
1. Rådet for psykisk helse ønsker at interesseområdet psykisk helse blir
ivaretatt gjennom representasjon i referansegruppen siden dette er en
stor utfordring i bydelen vår.
2. Rådet for psykisk helse ønsker at nedslagsfeltet til områdeløft Tøyen er
så stort som mulig og i hvert fall inkluderer Brinken. Barna som går
over fra barneskolen på Tøyen til ungdomsskolen Jordal bør fortsatt
inkluderes i områdesatsingen.

Eventuelt: Hanne Heggheim informerte om at Helse- og sosialkomiteen skal holde møtet
06.02.14 i Grenseveien 66. I åpen halvtime vil det informeres om tjenestetilbudet
på Valle bosenter.

Protokollen ble opplest og godkjent i møtet.

Hanne Heggheim
leder

Trine Lise Granli
referent
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