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PROTOKOLL FRA HELSE OG SOSIALKOMITEEN  

05.02.2015 kl. 16.30 –17.20 

Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 

Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje. 

 

 
Åpne halvtime:  Ingen frammøtte 

 

Tilstede: 

 

 

 

 

 

 

 

Karsten Karlsøen (H) 

Ali Ben Abdessalem Ajmi (AP) 

Camilla Huggins Aase (SV) 

Marit Halse (R) 

Kjell Johansen (FrP) 

 

 

Fra administrasjonen Brit Håland, avdelingsdirektør 

 

Forfall: 

 

Susann S. Jørgensen (AP), leder 

Kristine Schøyen Berdal (MDG) 

Randi Olsen (V), nestleder  

 

I stedet møtte: Andreas Børde (MDG) 

Gøril Bjerkhol Havro (V) 

 

 

 

 

Ved møtets start var 7 medlemmer til stede og HSK-komiteen var dermed vedtaksfør. 

 

Møteinnkalling: Godkjent 

 

Sakskart: Godkjent 

 

 

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


 

HSK-sak 

1/2015 

  

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSE I 

HJEMMETJENESTENE 2014 
 

Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 

Bydelsutvalget tar resultat av brukerundersøkelsen 2014 til orientering. 

 

Helse og sosialkomiteens behandling: 

GBH (V) fremmet følgende tilleggsforslag: 

BU ber direktøren komme tilbake til HSK med gjennomgang av rutiner og 

praksis knyttet til forholdene der færre enn 80% av dem som svarer er fornøyd 

med forholdet. 

 

Helse og sosialkomiteens votering: 

Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt 

Forslaget fra V ble vedtatt mot 1(AP) 

 

Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 

Bydelsutvalget tar resultat av brukerundersøkelsen 2014 til orientering. 

BU ber direktøren komme tilbake til HSK med gjennomgang av rutiner og 

praksis knyttet til forholdene der færre enn 80% av dem som svarer er fornøyd 

med forholdet. 

 

 

HSK-sak 

2/2015 

  

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.  

  

Helse og sosialkomiteens behandling: 

Det ble ikke fremmet alternative forslag 

 

Helse og sosialkomiteens votering: 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 

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

 

  

HSK-sak 

3/2015 

  

ORGANISERING AV TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM 
 

Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak:  

Ansvaret for bydelens tilsyn med fosterhjem legges til barneverntjenesten 
 

Helse og sosialkomiteens behandling: 

Det ble ikke fremmet alternative forslag 

 

Helse og sosialkomiteens votering: 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt 

 



Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 

Ansvaret for bydelens tilsyn med fosterhjem legges til barneverntjenesten 

 

HSK-sak 

4/2015 

  

HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 

 

Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 

Bydelsutvalget tar Handlingsplan mot vold i nære relasjoner til orientering.  

 

Helse og sosialkomiteens behandling: 

Det ble ikke fremmet alternative forslag 

 

Helse og sosialkomiteens votering: 

Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 

Bydelsutvalget tar Handlingsplan mot vold i nære relasjoner til orientering. 

  

HSK-sak 

5/2015 

  

FORSØKSPROSJEKT MED LOKAL TILLITSREFORM I BYDEL 

GAMLE OSLO 

 

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. 
 

Helse og sosialkomiteens behandling: 

GBH(V) fremmet følgende forslag: 

Det foretas en nullpunktmåling før forsøksprosjektet begynner for å undersøke 

effekten av forsøksprosjektet for brukere og ansatte. Det må følges med på 

sykefravær, for å se om friere arbeidsdag kan bringe sykefraværet ned. 

 

Siste del av setningen i kulepunkt 4 fra SV strykes ( som blant annet 

barnehager og sykehjem) 

 

Helse og sosialkomiteens votering: 

Forslag fra SV kulepunkt 1 – 3 enstemmig vedtatt 

Forslag fra V til nytt kulepunkt falt mot 1AP, 1SV, 1R, 1H 

Forslaget fra V om å stryke siste delen av setningen i SVs forslag til kulepunkt 

4 vedtatt mot 1SV, 1R, 1AP 

 

Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 

 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.  
 

  

  

Protokollen ble opplest og godkjent i møtet. 
 

 

 

Kjell Johansen        Brit Håland 

Fungerende leder       avdelingsdirektør 


