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Møtebok 

 
Utvalg: Helse- og sosialkomiteen 
Møtedato: 29.01.2015 
Tidspunkt: 18:00 
Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud 
  
 
Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Repr Vara for 
Henok Kassahun setteleder AP  
Per Overrein 2. vara AP Karina Hellum 
Camilla Johannessen 1. vara H Torgeir Lilleberg 
Aud Krook 1. vara V Ragnar Skjøld 
Nina Hovensjø 1. vara SV Nina Teigland 
Lillan Hoffmann 1. vara R Aina Huseby 
Leif Tore Rytterbakken 1. vara FRP Hans Otto Watne 
    
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Navn Funksjon Repr 
Karina Hellum Leder AP 
Lars Ove Moldskred 1. vara AP 
Torgeir Lilleberg Nestleder H 
Nina Teigland Medlem SV 
Ragnar Skjøld Medlem V 
Hans Otto Watne Medlem FRP 
Aina Huseby Medlem R 
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Inger Lise Myklebust – avdelingsdirektør helse og sosial 
 
 
Møteleder: Henok Kassahun ble enstemmig valgt som setteleder  
Møtesekretær: Vibeke Heiberg 

 

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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Saksliste: 
 
 
Saksnr Tittel 
1.  Åpent kvarter 
2.  Godkjenning av innkalling og saksliste 
3.  Godkjenning av protokoll fra møte 04.12.14 
4. HOS 15/1 Regnskap 2014 
5. HOS 15/2 Rapport for 2014 pleie og omsorg 
6. HOS 15/3 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Møllehjulet bosenter 
7. HOS 15/4 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved dagsenteret for utviklingshemmede i 

Bydel Sagene 
8.  Orienteringssaker  
9.  Eventuelt 
 

1. Åpent kvarter 

Toril Knatterød fra Rådet for funksjonshemmede opplyste at hun var feilsitert i protokollen fra 
forrige møte, under Åpent kvarter. Det fremkommer i protokollen at hun mener det er uheldig at 
driftsstyrene i sykehjemmene ble avviklet, noe som ikke er tilfellet da hun mener det er fornuftig 
at driftsstyrene ble avviklet. Videre oppfordret Knatterød Helse- og sosialkomiteens medlemmer 
til å be om en redegjørelse over FOT-teamets (Fleksibel oppfølgingstjeneste) 
oppfølgingstjenester/arbeid. 
 
 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Aud Krook (V) fremmet forslag om å behandle sak om gjennomgang av ventilasjonsanleggene i 
Sandakerveien 61, Treschowshus, og Vøyensvingen 4-6-8, under orienteringssaker. Forslaget ble 
enstemmig vedtatt. Det ble meldt saker til orientering, innkalling og saksliste ble deretter 
enstemmig vedtatt. 
 
 

3. Godkjenning av protokoll fra møte 04.12.14 

Protokoll fra møtet 04.12.2015 ble enstemmig vedtatt. 
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4. HOS 15/1  Regnskap 2014 

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

VEDTAK (enstemmig): 
Helse- og sosialkomiteen tilrår Bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
 
Regnskap for Bydel Sagene for 2014 tas til etterretning. 

 
 

5. HOS 15/2 Rapport for 2014 pleie og omsorg 

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

VEDTAK (enstemmig): 
Helse- og sosialkomiteen fattet følgende vedtak: 
 
Rapportering for 2014 pleie og omsorg tas til orientering. 
 
 

6. HOS 15/3 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Møllehjulet bosenter 

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

VEDTAK (enstemmig): 
Helse- og sosialkomiteen fattet følgende vedtak: 
 
Rapport fra tilsyn ved Møllehjulet bosenter 18.11.2014, tas til etterretning. 

 

7. HOS 15/4 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved dagsenteret for 
utviklingshemmede i Bydel Sagene 

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

VEDTAK (enstemmig): 
Helse- og sosialkomiteen fattet følgende vedtak: 
 
Tilsynsrapport Dagsenter for utviklingshemmede i Vøyensvingen 18.11.2014, 
tas til etterretning 
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8. Orienteringssaker 
 
Fleksibel oppfølgings tjeneste 
Inger Lise Myklebust opplyste at hun har invitert leder ved Fleksibel oppfølgingstjeneste (FOT) 
til Helse- og sosialkomiteens møte i april.  
 
Skadedyr 
Inger Lyse Myklebust opplyste at det har vært møte i Boligbygg vedrørende 
veggdyrproblematikk, særlig gjelder dette boliger i Søndre-Åsen-området. Det skal lages en 
skadedyrsplan. Bekjempelse av skadedyr er forbundet med store kostnader og det er etablert et 
eget hygieneteam som skal ha fokus på dette. 
 
Leksehjelp-prosjektet 
Inger Lise Myklebust opplyste at leksehjelp-prosjektet i Drøbak gata er svært populært og at det 
har vært ett innlegg om leksehjelpsprosjektet på Østlandsendingen. Det jobbes nå med å få til 
samme tiltaket i Søndre-Åsen området. 
 
Ventilasjon - sak fremmet av Aud Krook (V) 
Aud Krook (V) fremmet forslag om å behandle sak fra Eldrerådet vedrørende ventilasjon på 
steder der eldre oppholder seg. Det ble stemt over om saken skulle legges fram til behandling. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. Det ble delt ut notat med en kort saksfremstilling og forslag til 
vedtak til medlemmene.  
 
 «Ventilasjon 
 

Eldrerådet har i sitt møte 26. januar behandlet tilsynsrapporter fra Møllehjulet bosenter og 
Vøyensvingen dagsenter. I begge rapportene kommer det frem at ventilasjonen ikke 
fungerer som den skal. Vi er også kjent med at disse forholdene i Sandakerveien 61 heller 
ikke er tilfredsstillende. Vårt ønske er at ventilasjon i lokaler der eldre oppholder seg 
gjennomgås. 
 
Forslag til beslutning:  
 
Administrasjonen initierer en gjennomgang av ventilasjonsanleggene i Sandakerveien 61, 
Treschows hus og Vøyensvingen 4-6-8. 
 
Administrasjonen initierer oppgradering der man finner utilfredsstillende forhold.» 
 
 

Forslaget ble tatt opp til votering og ble enstemmig vedtatt.  
 
 

VEDTAK (enstemmig): 
 

• Administrasjonen initierer en gjennomgang av ventilasjonsanleggene i 
Sandakerveien 61, Treschows hus og Vøyensvingen 4-6-8. 

• Administrasjonen initierer oppgradering der man finner utilfredsstillende 
forhold. 
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9. Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt. 
 
 
 
 
 
BYDEL SAGENE 
Helse- og sosialkomiteen 
 
Henok Kassahun       Vibeke Heiberg 
møteleder        møtesekretær 
 
 
 
 
 
 

 


