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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 

02.02.2015 KL. 16.30 – 17.40 

Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 

Møterom: Nummer 13, 2. etasje. 

 

 
Åpne halvtime:  Ingen møtte 

 

Tilstede: 

 

 

 

 

 

 

Hanne Heggheim (leder) 

Torill Richter (Mental helse)  

Helge Winsvold (AP) 

Forfall: Bjørn Arinn Ages Brahman   (LPP) 

 

Fra administrasjonen: 

 

Trine Lise Granli, møtesekretær 

 

Ved møtets start var 3 medlemmer til stede og Rådet for psykisk helse var dermed fulltallig 

og vedtaksfør.  

 

Møteinnkalling: Godkjent 

 
 

Saksliste: Godkjent 

 

http://www.bgo.oslo.kommune.no/
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RPH-sak   

1/2015 

 

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTENE 

2014 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

Bydelsutvalget tar resultat av brukerundersøkelsen 2014 til orientering. 

 

Rådet for psykisk helses behandling: 

Det ble ikke fremmet alternative forslag. 

 

Rådet for psykisk helses votering: 

Enstemmig. 

 

Rådet for psykisk helses vedtak: 

Bydelsutvalget tar resultat av brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014 til 

orientering. 

 

 

 

RPH-sak   

2/2015 

 

HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

Bydelsutvalget tar Handlingsplan mot vold i nære relasjoner til orientering. 

 

Rådet for psykisk helses behandling: 

RPH mener at i Handlingsplan mot vold i nære relasjoner er det bra at barn og 

unge er spesielt prioritert. 

RPH mener at det personalets kompetansebehov, kapasitetsutfordringer i 

tjenestene og utsattes behov for oppfølging over tid burde kommet tydeligere 

frem i handlingsplanen. 

 

Rådet for psykisk helses votering: 

Enstemmig. 

 

Rådet for psykisk helses vedtak: 

Bydelsutvalget tar Handlingsplan mot vold i nære relasjoner til orientering. 

 

 

 

RPH-sak   

3/2015 

 

PROGRAMPLAN OMRÅDELØFT TØYEN 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

Programplan for områdeløft Tøyen 2015 med vedlagte prosjektbeskrivelser 

vedtas. 

 

Rådet for psykisk helses behandling: 

RPH anbefaler at Headspace etableres i bydelen og poengterer at dette ikke er 

et behandlingstilbud for unge med psykiske lidelser men et lavterskeltilbud der 

unge kan komme å få råd om de fleste av livets utfordringer. RPH mener at 

prinsippet om at store deler av arbeidet er basert på frivillige er veldig bra. 
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Rådet for psykisk helses votering: 

Enstemmig 

 

Rådet for psykisk helses vedtak: 

Programplan for områdeløft Tøyen 2015 med vedlagte prosjektbeskrivelser 

vedtas og anbefaler at Headspace etableres. 

 

 

 

RPH-sak   

4/2015 

 

KONSEPT OG PLANLØSNING KOLSTADGATA 1 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

Bydelsutvalget slutter seg til konseptbeskrivelsen for Kolstadgata 1 (K) 

Bydelsutvalget slutter seg til planløsning for ombygging av Kolstadgata 1 (K) 

 

Rådet for psykisk helses behandling: 

Det ble ikke fremmet alternative forslag. 

 

Rådet for psykisk helses votering: 

Enstemmig. 

 

Rådet for psykisk helses vedtak: 

Bydelsutvalget slutter seg til konseptbeskrivelsen for Kolstadgata 1 (K) 

Bydelsutvalget slutter seg til planløsning for ombygging av Kolstadgata 1 (K) 

 

 

 

RPH-sak   

5/2015 

 

FORSØKSPROSJEKT MED LOKAL TILLITSREFORM I BYDEL GAMLE 

OSLO 

 

SV’s forslag til vedtak: 

 Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren kontakte byrådsavdeling for eldre og 
sosiale tjenester med ønske om å bli med på forsøksprosjekt med tillitsreform i 
hjemmetjenesten.  

 Bydelsutvalget ber administrasjonen være i tett dialog med ansattes- og 
brukernes organisasjoner i innføringen av tillitsreformen.  

 Bydelsutvalget bes om å bli oppdatert på progresjonen i prosjektet.  

 Tillitsreformen skal i første omgang innføres i hjemmetjenesten, men målet 
skal være å overføre tillitsreformen til bydelens andre tjenester som blant 
annet barnehage og sykehjem.  

 

Rådet for psykisk helses behandling: 

Det ble ikke fremmet alternative forslag. 

 

Rådet for psykisk helses votering: 

Enstemmig. 

 

Rådet for psykisk helses vedtak: 

RPH tar saken til orientering og er positive til at bydelen allerede har søkt og 

får være pilot i forsøksprosjekt med lokal tillitsreform. 
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Eventuelt: Ingen saker 

 

Protokollen ble opplest og godkjent i møtet. 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollen ble opplest og godkjent i møtet. 
 

 

 

Hanne Heggheim      Trine Lise Granli 

leder        referent 


