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Møtebok 

 
 
Utvalg: Helse- og sosialkomiteen 
Møtedato: 27.03.2014 
Tidspunkt: 18:00 
Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud 
  
 
Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Repr Vara for 
Torgeir Lilleberg NESTLEDER H  
Per Overrein 2. VARAMEDLEM AP Karina Hellum 
Ragnar Skjøld MEDLEM V  
Nina Teigland MEDLEM SV  
Lillan Hoffmann 1. VARAMEDLEM R Aina Huseby 
Hans Otto Watne MEDLEM FRP  
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Navn Funksjon Repr 
Karina Hellum LEDER AP 
Henok Kassahun MEDLEM AP 
Lars Ove Moldskred 1. VARAMEDLEM AP 
Aina Huseby MEDLEM R 
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
 
Inger Lise Myklebust – avdelingsdirektør helse- og sosial 
Anne Lorentse Onarheim – Søknadskontoret for tjenester til eldre og funksjonshemmede 
 
 
 
Møteleder: Torgeir Lilleberg 
Møtesekretær: Tiffany Yijun Qiu 
 

 

Internett: 
www.bsa.oslo.kommune.no 

 

 
 

 

Bydel Sagene 

 

 

Post- og besøksadresse: 
Thorvald Meyers gate 7 
0555 Oslo 

 

Telefon:  02180 
Telefaks: 23 47 40 01 
 

Giro: 1315 01 00253 
Org.nr.: 974 778 726 

 

E-post:  
postmottak@bsa.oslo.kommune.no 

 

 

Oslo kommune 
Bydel Sagene 
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Følgende saker var til behandling: 
 
 
Saksnr Tittel 
1.  Åpent kvarter 
2.  Godkjenning av innkalling og saksliste 
3.  Godkjenning av protokoll fra møte 30.01.14 
4. HOS 14/6 Økonomioppfølging per 28. februar 2014 
5. HOS 14/7 Justert budsjett 2014 
6. HOS 14/8 Tilskudd til frivillig aktivitet 2014 
7. HOS 14/9 Fastleger og reservasjonsadgang 
8. HOS 14/10 Behandling av søknader om sykehjemsplass - Bydel Sagene og Vestre 

Aker 
9. HOS 14/11 Årsmelding helse-, sosial og eldreombudet 2013 
10. HOS 14/12 Rapport fra tilsynsbesøk - Akerselva 
11. HOS 14/13 Rapport fra Tilsynsutvalget - Sagenehjemmet 
12.  Orienteringssaker 
13.  Eventuelt 

 

 
 

1. Åpent kvarter 

Unni Thrane-Nielsen, fysioterapeut for barn og tillitsvalgt av Norsk Fysioterapeutforbund 
(NFF) i Bydel Sagene, gjenga hovedpunkter i sitt brev til Bydelsutvalget vedrørende ett 
årsverks reduksjon av fysioterapitilbud til barn 0-18 år i Bydel Sagene. 
 
Toril Knatterød tok opp en problemstilling angående tjenesteyting til demente beboere. 

 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 

 

3. Godkjenning av protokoll fra møte 30.01.14 

Hans Otto Watne gjorde oppmerksom på at under ”Eventuelt” bør det stå i tillegg at 
henvendelsen fra en pårørende som klaget på nedleggelse av Møllehjulet bosenter er adressert 
til Helse- og sosialkomiteen og administrasjonen. 
 
Med denne presiseringen ble protokoll fra møtet 30.01.14 enstemmig godkjent. 
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4. HOS 14/6  Økonomioppfølging per 28. februar 2014 

Helse- og sosialkomiteens behandling: 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
Helse- og sosialkomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 
Økonomioppfølging per 28. februar 2014 tas til etterretning. 

 

5. HOS 14/7  Justert budsjett 2014 

Helse- og sosialkomiteens behandling: 
 
Torgeir Lilleberg (H) foreslo at komiteen ikke realitetsbehandler saken.  
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

6. HOS 14/8  Tilskudd til frivillig aktivitet 2014 

Helse- og sosialkomiteens behandling: 
 
Torgeir Lilleberg (H) foreslo å realitetsbehandle bare de søknader som er knyttet til helse- og 
sosialområdet, dvs. pkt. 20 og 21. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Bydelsdirektørens forslag: 
20. De Norske Lenker gis et tilskudd på kr 30 000 til sin innsats mot alkoholisme 
21. Sagene Frivilligsentral gis et tilskudd på kr 300 000 til driften 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak pkt. 20 og 21 ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
Helse- og sosialkomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 
20. De Norske Lenker gis et tilskudd på kr 30 000 til sin innsats mot 
alkoholisme 
21. Sagene Frivilligsentral gis et tilskudd på kr 300 000 til driften 
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7. HOS 14/9  Fastleger og reservasjonsadgang 

Helse- og sosialkomiteens behandling: 
 
Bydelsdirektørens forslag: 
1. Bydelsutvalget tar saken til orientering. 
2. Det foreligger ikke lokale forhold i Bydel Sagene som tilsier behov for et særlig 
høringssvar i denne saken. 
 
Torgeir Lilleberg (H) fremmet følgende forslag til tilleggsvedtak: 
1. Allikevel mener Bydelsutvalget at spørsmålet om hvilke rettigheter og plikter pasienter og 
helsepersonell skal ha må være opp til de nasjonale myndigheter å avgjøre. 
2. Bydelsutvalget anbefaler at det ikke innføres en ordning hvor fastleger gis mulighet til å 
reservere seg fra å henvise til abort, uavhengig av om forvaltningen av ordningen ligger til 
kommunale eller nasjonale myndigheter. 
 
 
Votering 
 
Pkt. 1 i bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Pkt. 2 i bydelsdirektørens forslag ble vedtatt med 4 stemmer (1AP, 1H, 1V, 1FRP) mot 2 
stemmer (1SV, 1R). 
 
Pkt. 1 i Lillebergs forslag falt med 4 stemmer (1AP, 1SV, 1R, 1FRP) mot 2 stemmer (1H, 1V). 
Pkt. 2 i Lillebergs forslag ble vedtatt med 5 stemmer (1AP, 1H, 1V, 1SV, 1R) mot 1 stemme 
(1FRP). 
 
 

VEDTAK:  
Helse- og sosialkomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 

 
1. Bydelsutvalget tar saken til orientering. 
2. Det foreligger ikke lokale forhold i Bydel Sagene som tilsier behov for 

et særlig høringssvar i denne saken. 
3. Bydelsutvalget anbefaler at det ikke innføres en ordning hvor fastleger 

gis mulighet til å reservere seg fra å henvise til abort, uavhengig av om 
forvaltningen av ordningen ligger til kommunale eller nasjonale 
myndigheter. 

 

8. HOS 14/10  Behandling av søknader om sykehjemsplass - Bydel 
Sagene og Vestre Aker 

Helse- og sosialkomiteens behandling: 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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VEDTAK (enstemmig): 
Helse- og sosialkomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 
Rapport 1/2014 – Behandling av søknader om sykehjemsplass i Bydel 
Sagene og Vestre Aker tas til etterretning. 

 

9. HOS 14/11 Årsmelding helse-, sosial og eldreombudet 2013 

Helse- og sosialkomiteens behandling: 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
Helse- og sosialkomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 
Årsmelding 2013 fra Helse-, sosial- og eldreombudet tas til orientering. 

 

10. HOS 14/12 Rapport fra tilsynsbesøk - Akerselva 

Helse- og sosialkomiteens behandling: 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
Helse- og sosialkomiteen fatter følgende vedtak: 
 
Tilsynsrapport fra besøk på Akerselva sykehjem 9. oktober 2013 tas til 
orientering. 

 

11. HOS 14/13 Rapport fra Tilsynsutvalget - Sagenehjemmet 

Helse- og sosialkomiteens behandling: 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

VEDTAK (enstemmig): 
Helse- og sosialkomiteen fatter følgende vedtak: 
 
Tilsynsrapport fra uanmeldt besøk på Sagenehjemmet 1. oktober 2013 tas 
til orientering. 
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12. Orienteringssaker 

Det var ingen saker til orientering. 

 

13. Eventuelt 

Helse- og sosialkomitéen synes det tar lang tid fra tilsyn er utført til rapporten foreligger. 
Avdelingsdirektør helse og sosial ser på mulige løsninger, og kontakter i den anledning også 
sykehjemsetaten. Oversikt over utført anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøk bes oversendt til 
Helse- og sosialkomiteen til orientering. 
 
Inger Lise Myklebust orienterte om oversikt over kjøpte sykehjemsplasser i forhold til 
nedtrappingsplan og tjenester til hjemmeboende. 

 

 

BYDEL SAGENE 
Helse- og sosialkomiteen 
 
Torgeir Lilleberg      Tiffany Yijun Qiu 
Møteleder       Møtesekretær 
 
 

 

 


