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Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo 
Besøksadresse: Platous gate 16 
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PROTOKOLL FRA HELSE OG SOSIALKOMITEEN  
06.03.2014 kl. 16.30 – 17.10  
Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 
Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje. 
 
 
Åpne halvtime: Ingen møtte 
 
Tilstede: 
 
 
 
 
 
 
 

Susann S. Jørgensen (AP), leder 
Randi Olsen (V), nestleder  
Ali Ben Abdessalem Ajmi (AP) 
Camilla Huggins Aase (SV) 
Marit Halse (R) 
Karsten Karlsøen (H) 
Kjell Johansen (FrP) 
Kristine Schøyen Berdal (MDG) 
 
 

Fra administrasjonen Trine Lise Granli, avdelingsdirektør 
Forfall:  

 
I stedet møtte:   

 
 
 
 
 
Ved møtets start var 7 medlemmer til stede og HSK-komiteen var dermed vedtaksfør. 
 
Møteinnkalling: Godkjent 
 
Sakskart: Godkjent + 1 sak til evt fra Kjell Johansen FrP 
 
 

http://www.bgo.oslo.kommune.no/
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Årsmelding 2013 - Eldrerådet Bydel Gamle Oslo 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
Bydelsutvalget tar årsmelding fra eldrerådet i Bydel Gamle Oslo til orientering. 
 
Helse og sosialkomiteens behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag. 
 
Helse og sosialkomiteens votering: 
Enstemmig vedtak. 
 
Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar årsmelding fra eldrerådet i Bydel Gamle Oslo til orientering. 
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Årsmelding 2013 – Rådet for funksjonshemmede 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
Bydelsutvalget tar årsmelding - 2013 fra Rådet for funksjonshemmede til 
orientering. 
 
Helse og sosialkomiteens behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag. 
 
Helse og sosialkomiteens votering: 
Enstemmig vedtak. 
 
Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar årsmelding - 2013 fra Rådet for funksjonshemmede til 
orientering. 
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ÅRSRAPPORT 2013  
TILSYNSUTVALGET VED VILLA ENERHAUGEN, VALLE 
DAGSENTER OG VÅLERENGEN BO- OG SERVICESENTER 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
Bydelsutvalget tar årsrapporten for 2013 fra tilsynsutvalget ved Villa Enerhaugen, 
Valle dagsenter og Vålerengen bo- og servicesenter til orientering.  
 
Helse og sosialkomiteens behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag. 
 
Helse og sosialkomiteens votering: 
Enstemmig vedtak. 
 
Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar årsrapporten for 2013 fra tilsynsutvalget ved Villa Enerhaugen, 
Valle dagsenter og Vålerengen bo- og servicesenter til orientering.  

http://www.bydel-gamle-oslo.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20gamle%20oslo%20%28BGO%29/Intranett%20%28BGO%29/BU-sak%2026-2014%281%29.pdf


 
 
HSK-sak 
10/14 
  

RAPPORT FRA ST. HALVARDSHJEMMET DATERT 02.12.13 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved St. Halvardshjemmet den 
02.12.13, med Sykehjemsetatens kommentarer til orientering. 
 
Helse og sosialkomiteens behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag. 
 
Helse og sosialkomiteens votering: 
Enstemmig vedtak. 
 
Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved St. Halvardshjemmet den 
02.12.13, med Sykehjemsetatens kommentarer til orientering. 
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RAPPORT FRA TILSYNSBESØK VED VALLE DAGSENTER 20.01.14 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
Bydelsutvalget tar rapport fra tilsynsbesøk ved Valle dagsenter 20.01.14 til 
orientering. 
 
Helse og sosialkomiteens behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag. 
 
Helse og sosialkomiteens votering: 
Enstemmig vedtak. 
 
Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar rapport fra tilsynsbesøk ved Valle dagsenter 20.01.14 til 
orientering. 
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ORIENTERING OM NORSKUNDERVISNINGEN I BYDELENS 
KVALIFISERINGSTILTAK ALFA-MIKKS 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
Bydelsutvalget tar sak om norskundervisningen i bydelens kvalifiseringstiltak 
Alfa-Mikks til orientering. 
 
Helse og sosialkomiteens behandling: 
Merknad: HSK ønsker en utdypning av hvorfor Oslo Voksenopplæring trekker 
seg fra samarbeidet med Alfa-Mikks. 
 
Helse og sosialkomiteens votering: 
Enstemmig vedtak med merknad. 
 



Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om norskundervisningen i bydelens kvalifiseringstiltak 
Alfa-Mikks til orientering og ønsker en utdypning av hvorfor Oslo 
Voksenopplæring trekker seg fra samarbeidet med Alfa-Mikks. 
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HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM TILDELING 
AV KOMMUNAL BOLIG 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 

1. Forslaget om å legge inn ”barns-beste-vurdering” inn i instruks til 
”forskrift om tildeling av kommunal bolig”  
Og forslaget om at ”I saker hvor søker har forsørgeransvar skal barns 
beste legges til grunn” legges som et tillegg til forskriften for tildeling av 
kommunal bolig § 11.  

 
I forskriften for tildeling av kommunal bolig gis det regler om rettigheter og 
plikter knyttet til søknad om kommunal bolig og grunnkrav for å kvalifisere for 
kommunal bolig. Gjennom instruksen gis det regler om hvordan bydelenes 
saksbehandling og tildeling av en konkret bolig skal gjøres. Vurdering av hva som 
er egnet bolig og bomiljø, gjøres best ved tildeling av den konkrete boligen, altså 
etter at positivt vedtak om kommunal bolig er fattet.  
 
Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo støtter prinsippet om at et barns - beste 
vurdering legges inn i instruksen til forskrift om tildeling av kommunal bolig. 
Instruksen har regler om hva som kan regnes som egnet bolig i punkt 1.2 og om 
prioritering i pkt. 8.1. Det bør derfor kunne innarbeides bestemmelser om hvilke 
vurderinger bydelene bør gjøre ved tildeling av konkret kommunal bolig til 
familier med barn i sammenheng med dette.  
 
Imidlertid mener bydelsutvalget at problemstillingene rundt barn i kommunale 
boliger ikke løses ved en slik tilføying i instruksen til forskriften. Dagens praksis 
er at så langt det er mulig tas det hensyn til om det er barn i familiene som skal 
bosettes eller ikke. Problemet i bydelen er imidlertid stor mangel på kommunale 
boliger og sammensetning av boligmassen. Der det finnes en blanding av små og 
store leiligheter vil barnefamilier alltid prioriteres til de større leilighetene, mens 
de mindre leilighetene blir tildelt enslige. Enslige søkere som får innvilget 
kommunal bolig, tilhører i stor grad de kategoriene som instruksen til forskriften 
sier at skal prioriteres (flyktninger, mennesker med psykiske lidelser eller 
rusproblemer, mennesker på vei ut av institusjoner som fengsel og 
rehabiliteringsinstitusjoner).  
 
Med den mangelen på kommunale boliger som bydelen har, vil bydelen alltid få 
en bo-miljø problematikk. Mangelen på kommunale boliger fører også til at 
søkere som oppfyller hovedkriteriene, men som ikke har en sosialmedisinsk 
tilleggsproblematikk, svært sjelden vil få innvilget kommunal bolig i bydelen. 
Problemstillingen blir da hva som er barnets beste når valget i realiteten står 
mellom bolig i belastet boområde kontra ingen fast bolig.  
 

2. Forslag om å legge inn ”vold i nære relasjoner vurdering” inn i 
instruks til ”forskrift om tildeling av kommunal bolig”  



 
Bydelsutvalget Bydel Gamle Oslo støtter at ”vold i nære relasjoner vurdering” 
skal inn i instruksen til forskriften. Dette bør imidlertid tas inn som en gruppe som 
skal prioriteres inn i kommunale boliger i instruksen til forskrifts § 8.  
Rutinene for tildeling av kommunale boliger i Oslo kommune (rundskriv 19/2007) 
bør imidlertid vurderes, da muligheten for å tildele alternativ bolig til voldsutsatte 
er begrenset. Bydelene kan innenfor dagens regelverk kun tildele boliger innenfor 
egne grenser og dette kan føre til en uønsket geografisk nærhet til voldsutøver. 
 
Helse og sosialkomiteens behandling: 
Forslag om tilleggspunkt 3 fra Camilla Aase (SV): 
Bydelsutvalget vil at retningslinjene for tildeling av kommunal bolig endres 
slik at personer som har krav på kommunal bolig skal kunne få tilbud om bolig 
i andre bydeler enn den personen bor i. 
 
Helse og sosialkomiteens votering: 
Enstemmig vedtak med tilleggspunkt 3. 
 
Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 

1.Forslaget om å legge inn ”barns-beste-vurdering” inn i instruks til 
”forskrift om tildeling av kommunal bolig”  
Og forslaget om at ”I saker hvor søker har forsørgeransvar skal barns 
beste legges til grunn” legges som et tillegg til forskriften for tildeling av 
kommunal bolig § 11.  

 
I forskriften for tildeling av kommunal bolig gis det regler om rettigheter og 
plikter knyttet til søknad om kommunal bolig og grunnkrav for å kvalifisere for 
kommunal bolig. Gjennom instruksen gis det regler om hvordan bydelenes 
saksbehandling og tildeling av en konkret bolig skal gjøres. Vurdering av hva som 
er egnet bolig og bomiljø, gjøres best ved tildeling av den konkrete boligen, altså 
etter at positivt vedtak om kommunal bolig er fattet.  
 
Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo støtter prinsippet om at et barns - beste 
vurdering legges inn i instruksen til forskrift om tildeling av kommunal bolig. 
Instruksen har regler om hva som kan regnes som egnet bolig i punkt 1.2 og om 
prioritering i pkt. 8.1. Det bør derfor kunne innarbeides bestemmelser om hvilke 
vurderinger bydelene bør gjøre ved tildeling av konkret kommunal bolig til 
familier med barn i sammenheng med dette.  
 
Imidlertid mener bydelsutvalget at problemstillingene rundt barn i kommunale 
boliger ikke løses ved en slik tilføying i instruksen til forskriften. Dagens praksis 
er at så langt det er mulig tas det hensyn til om det er barn i familiene som skal 
bosettes eller ikke. Problemet i bydelen er imidlertid stor mangel på kommunale 
boliger og sammensetning av boligmassen. Der det finnes en blanding av små og 
store leiligheter vil barnefamilier alltid prioriteres til de større leilighetene, mens 
de mindre leilighetene blir tildelt enslige. Enslige søkere som får innvilget 
kommunal bolig, tilhører i stor grad de kategoriene som instruksen til forskriften 
sier at skal prioriteres (flyktninger, mennesker med psykiske lidelser eller 
rusproblemer, mennesker på vei ut av institusjoner som fengsel og 
rehabiliteringsinstitusjoner).  
 
Med den mangelen på kommunale boliger som bydelen har, vil bydelen alltid få 



en bo-miljø problematikk. Mangelen på kommunale boliger fører også til at 
søkere som oppfyller hovedkriteriene, men som ikke har en sosialmedisinsk 
tilleggsproblematikk, svært sjelden vil få innvilget kommunal bolig i bydelen. 
Problemstillingen blir da hva som er barnets beste når valget i realiteten står 
mellom bolig i belastet boområde kontra ingen fast bolig.  
 

2. Forslag om å legge inn ”vold i nære relasjoner vurdering” inn i 
instruks til ”forskrift om tildeling av kommunal bolig”  

 
Bydelsutvalget Bydel Gamle Oslo støtter at ”vold i nære relasjoner vurdering” 
skal inn i instruksen til forskriften. Dette bør imidlertid tas inn som en gruppe som 
skal prioriteres inn i kommunale boliger i instruksen til forskrifts § 8.  
Rutinene for tildeling av kommunale boliger i Oslo kommune (rundskriv 19/2007) 
bør imidlertid vurderes, da muligheten for å tildele alternativ bolig til voldsutsatte 
er begrenset. Bydelene kan innenfor dagens regelverk kun tildele boliger innenfor 
egne grenser og dette kan føre til en uønsket geografisk nærhet til voldsutøver. 
 

3. Bydelsutvalget vil at retningslinjene for tildeling av kommunal bolig 
endres slik at personer som har krav på kommunal bolig skal kunne få 
tilbud om bolig i andre bydeler enn den personen bor i. 
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Forslag til høringsuttalelse om fastlegers reservasjonsmulighet når det 
gjelder henvisning til abort  

1. Fra Arbeiderpartiet  

Regjeringen har sendt ut på høring forslag til endringer i regelverket for å gi 
reservasjonsmulighet for fastlege. Det foreslås å åpne for at kommuner kan 
inngå avtale om reservasjon med fastleger som av samvittighetsgrunner ikke 
ønsker å henvise kvinner til abort.  

I Oslo er det bydelene som fordeler fastlegehjemlene. Bydel Gamle Oslo 
ønsker derfor å avgi høringssvar i denne saken.  

Forslaget om at fastleger skal kunne reservere seg fra å henvise til abort vil 
svekke kvinners rettigheter til hjelp i en sårbar situasjon, og kan hindre 
likebehandling til helsetjenester.  

Å innføre adgang for fastleger til å reservere seg mot å henvise til abort, vil 
vanskeliggjøre kvinners muligheter sammenlignet med dagens situasjon. Det 
vil skape tilleggsprosedyrer, og gjøre det mer krevende for kvinner 
sammenlignet med dagens situasjon.  

Fastlegen har en viktig funksjon i vårt helsevesen. De har ansvar for å yte 
nødvendige allmennlegetjenester til befolkningen, og henvise videre til andre 
helsetjenester dersom pasienten har behov for det.  
I spørsmålet om fastleger bør kunne reservere seg mot å henvise til abort, 
mener bydelsutvalget i Gamle Oslo det avgjørende er pasientenes behov for 
helsehjelp - og ikke legens private synspunkter.  
Bydelsutvalget mener at fastleger ikke skal ha adgang til å kunne resevere seg 
mot å henvise 

 



2. Forslag fra Karsten Karlsøen (V) 
Bydelsutvalget mener at kommunene ikke bør avgjøre legers 
reservasjonsmulighet. Norge har en nasjonal helselovgivning og legers 
reservasjonsmulighet bør være innenfor nasjonale retningslinjer. 

 
Helse og sosialkomiteens behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag. 
 
Helse og sosialkomiteens votering: 
Arbeiderpartiets forslag, punkt 1, ble støttet mot 1 stemme (H). 
Venstres forslag, punkt 2, ble støttet mot 2 stemmer; 1Ap, 1R. 
 
Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget slutter seg til forslagene til høringsuttalelser fra hhv Ap og H. 

 
 
Eventuelt: 
Etter forslag fra Kjell Johansen (FrP) inviteres Rådet for psykisk helse og Eldrerådet til åpen 
halvtime i møtet 3.april, og Rådet for funksjonshemmede inviteres til møtet 8.mai.  
 
Protokollen ble opplest og godkjent i møtet. 
 
 
 
Susann S. Jørgensen      Trine Lise Granli 
leder        avdelingsdirektør 
 


