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Møte: 

 

Arbeidsutvalget 

Møtested: Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3. etg. 

Møtetid: 31.10.2016 kl. 17:00 

Sekretariat: 23 47 60 64 

 

 

 

 

SAKSKART 

 

 

Opprop 

Åpen halvtime 

Godkjenning av innkalling 

Godkjenning av sakskart 

Gjennomgang av sakskartet til bydelsutvalgets møte 17.11.2016 

Eventuelt 

Saker til behandling - Vedtak fattet av arbeidsutvalget 

36/16 16/00037-19 Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 19.09.2016 3 

37/16 16/00827-2 
Høring: Forslag til Regional planstrategi for Buskerud 

2017 - 2020 
4 

38/16 16/00829-2 
Forskrift 463/2016 Forslag til regulering Rasmus 

Winderens vei mellom Anne Maries vei og Havna alle 
5 

39/16 16/00856-1 Møteplan for bydelsutvalget 2017 6 

40/16 16/00794-4 Høring - Utarbeiding av overordnet strategi - Asylsøkere 7 
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og nyankomne flyktninger 

41/16 16/00862-1 Terapibassenget på Diakonhjemmet 9 

    

 

 

Bydel Vester Aker 

 

 

 

Lars Asbjørn Hanssen (H) 

bydelsleder 
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36/16 Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 19.09.2016 

 
Arkivsak-dok. 16/00037-19 

Arkivkode.  027.9  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 31.10.2016 36/16 

 

 

Saksframstilling: 
Vedlagt følger protokollen fra møte i Arbeidsutvalget 19.09.2016 til godkjenning. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Arbeidsutvalget godkjenner protokollen fra møte 19.09.2016. 

 

Vedlegg:  

Protokoll 
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37/16 Høring: Forslag til Regional planstrategi for Buskerud 2017 - 2020 

 
Arkivsak-dok. 16/00827-2 

Arkivkode.  111  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 31.10.2016 37/16 

2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 07.11.2016 83/16 

3 Bydelsutvalget 17.11.2016 192/16 

 

 

Saksframstilling: 
Bydelen har mottatt en høring om forslag til regional planstrategi for Buskerud 2017 – 2020. 

Plan- og bygningsetaten har fått i oppdrag fra byrådsavdeling for byutvikling å samordne 

uttalelser. 

 

Høringsforslaget fra Buskerud følger vedlagt. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg har ikke innspill til høringen om forslag til regional planstrategi for 

Buskerud 2017 – 2020.  

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 
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38/16 Forskrift 463/2016 Forslag til regulering Rasmus Winderens vei 

mellom Anne Maries vei og Havna alle 

 
Arkivsak-dok. 16/00829-2 

Arkivkode.  617  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 31.10.2016 38/16 

2 Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 07.11.2016 84/16 

3 Bydelsutvalget 17.11.2016 193/16 

 

 

Saksframstilling: 
Bydelen mottok 11.10.2016 brev fra Bymiljøetaten vedrørende Forslag til regulering  

Rasmus Winderens vei mellom Anne Maries vei og Havna alle. 

 

Bymiljøetaten har 10.10.2016 med hjemmel i forskrift 7.10.2005 om offentlige trafikkskilt, 

vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften) § 26 nr. 2 første ledd, 

28, 29, 30, vedtatt følgende regulering for: 

 

Rasmus Winderens vei, mellom Anne Maries vei og Havna alle. 

 

Grunnlag: Opprettelse av en parkeringsplass reservert for forflytningshemmede. 

 

Det benyttes følgende skilt: 372 Parkering forbudt, 552 Parkering, 807.8 

Forflytningshemmede med parkeringstillatelse og 828.2 Utstrekning av stans- og 

parkeringsregulering gjelder mot kjøreretningen. 

 

Reguleringen er som vist på vedlagte skiltplan. 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg har ingen innvendinger mot forslaget til regulering i Rasmus 

Winderens vei mellom Anne Maries vei og Havna alle, forskrift 463/2016  

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 

 

 

  



 6  

39/16 Møteplan for bydelsutvalget 2017 

 
Arkivsak-dok. 16/00856-1 

Arkivkode.  027.9  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 31.10.2016 39/16 

2 Bydelsutvalget 17.11.2016 194/16 

 

 

Saksframstilling: 
Vedlagt følger forslag til møteplan for bydelsutvalget og underliggende komiteer og råd 2017. 

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Vestre Aker bydelsutvalg godkjenner møteplanen for 2017. 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 
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40/16 Høring - Utarbeiding av overordnet strategi - Asylsøkere og 

nyankomne flyktninger 

 
Arkivsak-dok. 16/00794-4 

Arkivkode.  355.3  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 31.10.2016 40/16 

2 Helse- og sosialkomiteen 10.11.2016 40/16 

3 Bydelsutvalget 17.11.2016 191/16 

 

 

Saksframstilling: 
Det skal utarbeides en overordnet strategi for Oslo kommunes innsats knyttet til asylsøkere og 

nyankomne flyktninger. Byrådsavdeling for næring og eierskap ønsker innspill fra de som har 

operativ erfaring og/eller har ansvar for integrering. Byrådsavdelingen ønsker at strategien 

forelegges bydelsutvalgene. 

 

Høringsinstansene er bedt om å gi tilbakemelding på både beskrivelsen av status og 

anbefalingene. 

 

Kommentarer til høringsdokumentet: 

 

1. Oslo kommune bør starte et arbeid for å revurdere kriteriene for fordeling av bosetting av  

nyankomne flyktninger mellom bydelene (punkt 12 av anbefalingene s. 6 i dokumentet).  

 

Den interne fordelingen i Oslo har i flere år vært basert på en matematisk fordeling mellom 

bydelene etter folketall. Høringsdokumentet peker på at en alternativ modell kan være at man 

legger til grunn et sett av kriterier som så vektes. Slike kriterier kan være: andel flyktninger i  

bydelen, andel innvandrere i bydelen, arbeidsmarkedet og boligstrukturen (s.18 i 

høringsdokumentet). Videre vises det til mulige kriterier som erfaring, kapasitet og 

kompetanse samt bydelenes resultat fra introduksjonsprogrammet.  

Bydelen støtter at det vurderes å innføre en alternativ modell som hensyntar bl. annet 

boligstruktur og tilgjengeligheten på kommunale og private utleieboliger.  

 

2. Det bør etableres rutiner som sikrer at alle asylsøkere som befinner seg mer enn tre 

måneder i byen fra ankomst til landet får gjennomført anbefalt legeundersøkelse (punkt 6 i 

anbefalinger side 5 i høringsdokumentet). 

 

I Oslo har migrasjonshelsesenteret på Aker helsearena til nå hatt et hovedansvar for å 

gjennomføre tremånedersundersøkelsen. Kommunaldirektøren i Byrådsavdeling for eldre, 

helse og sosiale tjenester har anbefalt at dette blir overført til bydelene. 

Bydel Vestre Aker støtter anbefalinger om at bydelens fastleger ivaretar legeundersøkelsen. 

 

3. Det bør vurderes å etablere karrieresenter i Oslo, blant annet for å sikre profesjonell og 

tidlig karrierekartlegging og karriereplanlegging for nyankomne flyktninger allerede i 

mottaksfasen (punkt 6 i anbefalingene side 5 i høringsdokumentet). 
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Det pekes i høringsdokumentet på at samtlige fylker med unntak av Oslo har etablert eller er i 

ferd med å etablere karrieresenter. Videre vises det til at bruk av NAV-kontorene kan bli 

komplisert i de tilfellene der beboere ikke allerede har fått tildelt bydel. 

Bydel Vestre Aker støtter etablering av et karrieresenter for Oslo som vil gi oss i større grad 

en mer likeverdig integrering.  

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Bydelsutvalget støtter bydelsdirektørens høringsuttalelse til høringen om utarbeiding av 

overordnet strategi - asylsøkere og nyankomne flyktninger slik den fremstår under 

«kommentarer til høringsdokumentet». 

 

 

 

Jan Olsen Nytveit 

bydelsdirektør 
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41/16 Terapibassenget på Diakonhjemmet 

 
Arkivsak-dok. 16/00862-1 

Arkivkode.  225.4  

Saksbehandler Berit Nilsen 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Arbeidsutvalget 31.10.2016 41/16 

2 Helse- og sosialkomiteen 10.11.2016 43/16 

3 Bydelsutvalget 17.11.2016 199/16 

 

 

Saksframstilling: 
Venstre fremmet følgende sak: 

 

Bydelsutvalget Vestre Aker går imot nedleggelse av tilbudet terapibadet på Diakonhjemmet 

gir. Vi registrerer pressemeldingen fra sykehusets styre og forstår at sykehuset ønsker arealet 

til nybygg pga økt antall pasienter. Vi mener imidlertid at tilbudet ikke bør avvikles på 

Diakonhjemmet. Vi henviser til det store behovet for sykehusets pasienter og for kronisk syke 

i hele Oslo. Vi tillater oss å sitere verdigrunnlaget til Diakonhjemmet: 

 

"Vi er opptatt av å ha høy kvalitet på alle tjenester. Diakonhjemmet Sykehus skal være et sted 

der pasientene får god og helhetlig behandling, og det skal være et sykehus som regnes med i 

det fremtidige helsevesen. For å mestre det å bli eller være syk, det vil si å få en diagnose, 

behandling for å bli frisk, leve med sykdommen eller få en verdig død, vil man som pasient 

trenge hjelp fra en helsetjeneste som gir et tilbud i alle deler av et sykdomsforløp eller som 

det står Diakonhjemmets verdigrunnlag, god og helhetlig behandling".  

 

Når de nå velger å legge ned bassenget, velger sykehuset å legge ned et tilbud til en gruppe 

pasienter som de har et landsledende tilbud til når det gjelder medisinsk behandling og 

forskning. Mange reumatikere har også veldig god hjelp av bassengtrening for å leve, lindre 

og forebygge smerte for å leve mestre og leve sin sykdom og på den måten kunne leve et så 

normalt liv som mulig. 

Ved å legge ned tilbudet viser de DKH at de tenker økonomi mer enn det å kunne gi et 

helhetlig tilbud nedfelt i deres verdigrunnlag og stiller seg på lik linje med resten av 

tilbyderne i spesialist helsetjenesten. 

 

Oslo kommune har her et ansvar. Vi appellerer til byråden, og vi mener at Helse Sør-Øst bør 

bidra til en løsning i samarbeid med byråden og sykehuset. 

 

 

Terje Bjøro                                                    Inger Margrethe Holter 

gruppeleder Venstre BU Vestre Aker          varamedlem Venstre HS- komite BU Vestre Aker 

nestleder BU 

 

Venstres forslag til vedtak 
Bydelsutvalget Vestre Aker går imot nedleggelse av tilbudet terapibadet på Diakonhjemmet 

gir. Vi registrerer pressemeldingen fra sykehusets styre og forstår at sykehuset ønsker arealet 
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til nybygg pga økt antall pasienter. Vi mener imidlertid at tilbudet ikke bør avvikles på 

Diakonhjemmet. Vi henviser til det store behovet for sykehusets pasienter og for kronisk syke 

i hele Oslo. Vi tillater oss å sitere verdigrunnlaget til Diakonhjemmet: 

 

"Vi er opptatt av å ha høy kvalitet på alle tjenester. Diakonhjemmet Sykehus skal være et sted 

der pasientene får god og helhetlig behandling, og det skal være et sykehus som regnes med i 

det fremtidige helsevesen. For å mestre det å bli eller være syk, det vil si å få en diagnose, 

behandling for å bli frisk, leve med sykdommen eller få en verdig død, vil man som pasient 

trenge hjelp fra en helsetjeneste som gir et tilbud i alle deler av et sykdomsforløp eller som 

det står Diakonhjemmets verdigrunnlag, god og helhetlig behandling".  

 

Når de nå velger å legge ned bassenget, velger sykehuset å legge ned et tilbud til en gruppe 

pasienter som de har et landsledende tilbud til når det gjelder medisinsk behandling og 

forskning. Mange reumatikere har også veldig god hjelp av bassengtrening for å leve, lindre 

og forebygge smerte for å leve mestre og leve sin sykdom og på den måten kunne leve et så 

normalt liv som mulig. 

Ved å legge ned tilbudet viser de DKH at de tenker økonomi mer enn det å kunne gi et 

helhetlig tilbud nedfelt i deres verdigrunnlag og stiller seg på lik linje med resten av 

tilbyderne i spesialist helsetjenesten. 

 

Oslo kommune har her et ansvar. Vi appellerer til byråden, og vi mener at Helse Sør-Øst bør 

bidra  til en løsning i samarbeid med byråden og sykehuset. 

 

 

 

 

 


