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PROTOKOLL FRA HELSE OG SOSIALKOMITEEN  
09.10. 2014 kl. 16.30 – 16.40 
Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 
Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje. 
 
 
Åpne halvtime:         Ingen frammøtte 
 
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) 
 
 

Fra administrasjonen Brit Håland, avdelingsdirektør 
 

Forfall: Astrid Midtbø (MDG) 
 

I stedet møtte: Andres Børde (MDG)  
 

 
 
 
 
Ved møtets start var 8 medlemmer til stede og HSK-komiteen var dermed vedtaksfør. 
 
Møteinnkalling: Godkjent 
 
Sakskart: Godkjent 
 
 

http://www.bgo.oslo.kommune.no/


 
HSK-sak       
21/2014 
  

RAPPORT FRA ANMELDT TILSYN VÅLERENGEN  BO- OG 
SERVICESENTER 09.04.14 
Bydelsdirektørens innstilling: 
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved Vålerenga bo- og 
servicesenter av 09.04.14 med Sykehjemsetatens kommentarer til orientering.  
Helse og sosialkomiteens behandling: 
Det ble ikke fremmet andre forslag. 
Helse og sosialkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved Vålerenga bo- og 
servicesenter av 09.04.14 med Sykehjemsetatens kommentarer til orientering. 
 

HSK-sak       
22/2014 
  

RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN– ST. HALVARDSHJEMMET 
08.04.14 
Bydelsdirektørens innstilling: 
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsynsbesøk ved St. Halvardshjemmet 
den 08.04.14, med Sykehjemsetatens kommentarer til orientering. 
Helse og sosialkomiteens behandling: 
Det ble ikke fremmet andre forslag 
Helse og sosialkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling enstemmig vedtatt 
 
Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsynsbesøk ved St. Halvardshjemmet 
den 08.04.14, med Sykehjemsetatens kommentarer til orientering. 
 

HSK-sak       
23/2014 
  

RAPPORT FRA ANMELDT TILSYN VILLA ENERHAUGEN 
DATERT 01.04.14 
Bydelsdirektørens innstilling: 
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved Villa Enerhaugen 
01.04.14, med Sykehjemsetatens kommentarer til orientering. 
Helse og sosialkomiteens behandling: 
Kjell Johansen (Frp) tok opp problemstillingen vedrørende  TT-ordningen, 
nevnt i tilsynsrapporten. Helse- og sosialkomiteen ber om at bydelsdirektøren 
gi et svar i førstkommende BU. 
Helse og sosialkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling enstemmig vedtatt 
 
Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved Villa Enerhaugen 
01.04.14, med Sykehjemsetatens kommentarer til orientering.  

  
 
HSK-sak       
24/2014 
  

RAPPORT FRA ANMELDT TILSYN ØSTERDALSGATA DAG- OG 
AKTIVITETSSENTER AV 01.07.14 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 



Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved Østerdalsgata dag- og 
aktivitetssenter til orientering.  
Helse og sosialkomiteens behandling: 
Tilleggsforslaget fra RFF ble fremmet: 
Helse- og sosialkomiteen ber administrasjonen dokumentere behovet for 
dagplasser i bydelen med tanke på utvidelse av virksomheten. Orienteringssak 
legges fram for BU så snart som mulig. 
Helse og sosialkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling med tilleggsforslaget, enstemmig vedtatt 
 
Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved Østerdalsgata dag- og 
aktivitetssenter til orientering.  
Helse- og sosialkomiteen ber administrasjonen dokumentere behovet for 
dagplasser i bydelen med tanke på utvidelse av virksomheten. Orienteringssak 
legges fram for BU så snart som mulig. 

  
  
 
HSK-sak       
25/2014 
  

TILSYNSRAPPORT FRA ANMELDT TILSYNSBESØK 01.07.14 – ST. 
HALVARDSHJEMMET 
Bydelsdirektørens innstilling: 
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsynsbesøk den 01.07.14 og 
Sykehjemsetatens kommentarer av 09.09.14, til orientering.  
Helse og sosialkomiteens behandling: 
Det ble ikke fremmet andre forslag 
Helse og sosialkomiteens votering: 
Bydelsdirektørens innstilling enstemmig vedtatt 
 
Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsynsbesøk den 01.07.14 og 
Sykehjemsetatens kommentarer av 09.09.14, til orientering.  
 

  
  
  
  
  
Eventuelt Komiteen ber administrasjonen invitere tilsynsutvalgene til åpen halvtime neste 

helse- og sosialkomite møte, 06.11.14. 
 
Protokollen ble opplest og godkjent i møtet. 
 
 
 
Susann S. Jørgensen      Brit Håland 
leder        avdelingsdirektør 
 


