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Sak 1 /12    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 30.1.2012 
- helse- og sosialkomitè 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 30.1.2012 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 30.1.2012 godkjennes 
 
 
 

Sak 2 /12    Godkjenning av protokoll fra møte 5.12.2011 -helse- og 
sosialkomite 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 5.12.2011 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Protokoll fra møte 5.12.2011 godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 3 /12    Avviksrapport november 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteen ansvarsområde anbefales 
vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport pr 30. november 2011 for Bydel Nordstrand godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteen ansvarsområde anbefales 
vedtatt 
 
 

Sak 4 /12    Kvalitetsrevisjon - Enhet for hjemmetjenester i Bydel 
Nordstrand 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken legges frem til orientering i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
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Til komiteer og råd:  
Rapport om kvalitetsrevisjon av Enhet for hjemmetjenester2011 tas til orientering.   
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Rapport om kvalitetsrevisjon av Enhet for hjemmetjenester 2011 tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport om kvalitetsrevisjon av Enhet for hjemmetjenester for 2011 til 
orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Komiteen bemerket følgende: 
Helse- og sosialkomiteen takker Enhet forhjemmetjenester for et godt arbeid og arbeid og få 
avvik 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med bemerkning 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Rapport om kvalitetsrevisjon av Enhet for hjemmetjenester2011 tas til orientering med 
følgende bemerkning:  
Helse- og sosialkomiteen takker Enhet forhjemmetjenester for et godt arbeid og arbeid og få 
avvik 
 
 
 

Sak 5 /12    Kvalitetsrevisjon - Enhet for bestiller i Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken legges frem til orientering i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse-og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Rapport om kvalitetsrevisjon av Enhet for bestiller 2011 tas til orientering. 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Rapport om kvalitetsrevisjon av Enhet for bestiller 2011 tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport om kvalitetsrevisjon av Enhet for bestiller 2011 til orientering. 
 
 



BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Komiteen bemerket følgende: 
Helse- og sosialkomiteen takker Enhet for bestiller for et godt arbeid. Det er imponerende 
med null avvik 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med bemerkning 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Rapport om kvalitetsrevisjon av Enhet for bestiller 2011 tas til orientering med følgende 
bemerkning: 
Helse- og sosialkomiteen takker Enhet for bestiller for et godt arbeid. Det er imponerende 
med null avvik 
 
 
 

Sak 6 /12    Fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i helse- og sosialkomiteen, som innstiller til bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget anbefaler at de innkomne søknadene som salgs- og skjenkebevilling innvilges. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
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Sak 7 /12    Skjenkebevilling og bruksendring - Ekebergveien 230 , 
Sæter 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komite for byutvikling, miljø og samferdsel:  
Det anbefales at det gis bruksendring fra næringslokale til ”take-away” og servering i det 
omsøkte lokalet i Ekebergveien 230, Sæter lokalsenter. 
 
Til helse- og sosialkomiteen:  
Det anbefales at Wok N Roll AS gis serveringsbevilling for Ekebergveien 230, i tråd med 
søknad og forutsatt at det gis bruksendring.  
 
Til bydelsutvalget:  

1. Det anbefales at det gis bruksendring fra næringslokale til ”take-away” og servering i 
det omsøkte lokalet i Ekebergveien 230, Sæter lokalsenter. 

2. Det anbefales at Wok N Roll AS gis serveringsbevilling for Ekebergveien 230, i tråd 
med søknad og forutsatt at det gis bruksendring.  

 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Komiteen bemerket følgende: 
Helse- og sosialkomiteen ber at navnet i saken endres fra skjenkebevilling til 
serveringsbevilling 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med bemerkning 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Det anbefales at Wok N Roll AS gis serveringsbevilling for Ekebergveien 230, i tråd med 
søknad og forutsatt at det gis bruksendring.  
 
Helse og sosialkomiteen bemerket følgende: 
Helse- og sosialkomiteen ber at navnet i saken endres fra skjenkebevilling til 
serveringsbevilling 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 8 /12    Søknad om salgsbevilling etter eierskifte 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i helse- og sosialkomiteen, som innstiller til bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Det anbefales at søker gis salgsbevilling. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
 
 

Sak 9 /12    Årsmelding - 2011. Eldrerådet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar årsmelding -2011 for Nordstrand Eldreråd til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Komiteen bemerket følgende: 
Eldrerådet har en svært relevant agenda, til beste for bydelens innbyggere 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med bemerkning 
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Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
bemerkning: 
Helse- og sosialkomiteen bemerker at Eldrerådet har en svært relevant agenda, til beste for 
bydelens innbyggere 
 
 
 

Sak 10 /12  Årsmelding - 2011. Rådet for funksjonshemmede 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosial komiteen 
Bydelsutvalget  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar årsmelding – 2011 for Rådet for funksjonshemmede til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Komiteen bemerket følgende: 
Rådet for funksjonshemmede gjør en veldig bra jobb for bydelens innbyggere 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med bemerkning 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
bemerkning: 
Helse- og sosialkomiteen bemerker at Rådet for funksjonshemmede gjør en veldig bra jobb 
for bydelens innbyggere 
 
 
 
Oslo, 01.02.2012 
 
 
 
Anna Charlotte Larsen (A) 
leder av helse- og sosialkomiteen 


