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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 FUNKSJONSHEMMEDE 

04.02. 2015 kl. 16.30 – 17.20 

Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 

Møterom: Møterom: Servicetorget 1. etasje 

 

 
Åpen halvtime:     Ingen fremmøte 

 

Tilstede: 

 

 

 

 

 

 

Berit Anthonessen FFO, leder 

Liv Tåve Wien FFO 

Ørjan Grut, SAFO 

Robin Heggelund Hansen (V))  

 

Forfall:   

 

Fra administrasjonen: 

 

Katalin Simon 

 

Ved møtets start var 4 medlemmer til stede og Rådet for funksjonshemmede var dermed 

fulltallig og vedtaksfør.  

  

Møteinnkalling:  Godkjent 

 
 

Saksliste:  Godkjent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1/2014 

 

  

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSE I 

HJEMMETJENESTENE 2014 

 

Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 

Bydelsutvalget tar resultat av brukerundersøkelsen 2014 til orientering. 

 

Rådet for funksjonshemmedes behandling: 

Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak, men det ble fremmet 

følgende forslag til kommentar til saken fra Robin Heggelund Hansen: RFF 

ber bydelsutvalget om å bestille en orientering om tiltakene som skal gjøres 

for å forbedre resultatet av brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten. 

 

Rådet for funksjonshemmedes votering: 

Enstemmig på forslag til vedtak og kommentaren  

 

Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 

Bydelsutvalget tar resultat av brukerundersøkelsen 2014 til orientering. 

Kommentar: 

RFF ber bydelsutvalget om å bestille en orientering om tiltakene som skal 

gjøres for å forbedre resultatet av brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten. 

 

 

 

RFF-sak   

2/2014 

 

TILSYNSRAPPORT FRA MELDT TILSYNSBESØK 

ØSTERDALSGATA DAG- OG AKTIVITETSSENTER 04.12.14 

 

Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:  

Bydelsutvalget tar rapport fra meldt tilsynsbesøk den 04.12.14, til orientering. 

 

Rådet for funksjonshemmedes behandling: 

Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak 

 

Rådet for funksjonshemmedes votering: 

Enstemmig 

 

Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 

Bydelsutvalget tar rapport fra meldt tilsynsbesøk den 04.12.14, til orientering. 

 

 

 

RFF-sak  HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 

3/2015   

Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 

Bydelsutvalget tar Handlingsplan mot vold i nære relasjoner til orientering. 

 

  Rådet for funksjonshemmedes behandling: 

Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak men det ble fremmet et 

forslag av leder Berit Anthonessen om følgende kommentar til saken: RFF 

innser at dette er et alvorlig og vanskelig tema, og mener de tre prioriterte 

områdene byrådet ønsker å iverksette høres fornuftig ut.  
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Rådet for funksjonshemmedes votering: 

  Enstemmig til forslag til vedtak samt kommentaren 

 

Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 

  Bydelsutvalget tar Handlingsplan mot vold i nære relasjoner til orientering 

  Kommentar: 

RFF innser at dette er et alvorlig og vanskelig tema, og mener de tre prioriterte 

områdene byrådet ønsker å iverksette høres fornuftig ut.  

 

 

 

RFF-sak  OMRÅDELØFT TØYEN - PROGRAMPLAN 2015 

4/2015   

Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

Programplan for områdeløft Tøyen 2015 med vedlagte prosjektbeskrivelser 

vedtas. 

   

  Rådet for funksjonshemmedes behandling: 

  Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak 

 

Rådet for funksjonshemmedes votering: 

  Enstemmig 

 

Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 

Programplan for områdeløft Tøyen 2015 med vedlagte prosjektbeskrivelser 

vedtas. 

 

 

RFF-sak   

5/2015 K1 (KOLSTADGATA 1) AKTIVITETSHUS 

LØSNINGSFORSLAG PLANLØSNING/SKISSEFORSLAG  
   

Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 

Bydelsutvalget slutter seg til konseptbeskrivelsen for Kolstadgata 1 (K1) 

Bydelsutvalget slutter seg til planløsning for ombygging av Kolstadgata 1 (K1) 

 

  

  Rådet for funksjonshemmedes behandling: 

  Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak 

 

Rådet for funksjonshemmedes votering: 

  Enstemmig 

 

Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 

Bydelsutvalget slutter seg til konseptbeskrivelsen for Kolstadgata 1 (K1) 

Bydelsutvalget slutter seg til planløsning for ombygging av Kolstadgata 1 (K1) 
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RFF-sak   

6/2015  FORSØKSPROSJEKT MED LOKAL TILLITSREFORM I BYDEL 

GAMLE OSLO 

  Fremmet av Sosialistisk Venstreparti 

   

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 funksjonshemmedes behandling: 

  Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak 

 

Rådet for funksjonshemmedes votering: 

Enstemmig 

 

Rådet for funksjonshemmedes 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 

 

 

Eventuelt 

  

 

 

 

Protokollen ble opplest og godkjent i møtet. 
 

 

 

 

 

 

Berit Anthonessen      Katalin Simon 

leder        referent 


