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Protokoll 2/12 
 
 
Møte: Helse- og sosialkomite  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  

Møtetid: Mandag 12. mars 2012 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Knut Hedemann (A) 

 
 

Tilstede: Knut Hedemann (A) 
Mona Verdich (H) 
Knut Falchenberg (H) 
Anne Nyeggen (A) 
Jan Magnus Rykkvin (V) 
Frode Woldsund (KrF) 
 

 

   
Forfall: Ulf Stigen (FrP) 

Anne-Grethe Oliversen (SV) - observatør 
 

   
Som vara møtte: Kari Schou (FrP) 

 
 

   
I tillegg møtte: Ingen  
   
Møtesekretær: Tove Guldhav 

 
 

 
Åpen halvtime:       Ingen frammøtte 
 
Informasjon: 

•       Møtesekretær Tove Guldhav informerte om følgende: 
- Opplæring av tilsynsutvalgene har startet opp.  
- Notat vedrørende praksis rundt tilsyn med serveringssteder utarbeidet av 

helsekonsulent Jan Nordahl ble utlevert. Eventuelle innspill tas inn i neste 
møte. 

 
 
 
 



 
Eventuelt: 
Komiteen ber om informasjon på følgende området i løpet av 2012: 

- Psykisk helsetilbud til bydelens innbyggere samt status i rusplan (april-møtet) 
- Samhandlingsreformen (september-møtet) 
- NAV- tjenestetilbud (november-møtet) 
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Sak 11 /12  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 12.3.2012 
- helse- og sosialkomitè 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 12.03.2012 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 12.3.2012 godkjennes 
 
 

Sak 12 /12  Godkjenning av protokoll fra møte 30.1.2012 -helse- og 
sosialkomite 

 

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra 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: 
Protokoll fra møte 30.1.2012 godkjennes 
 
 

Sak 13 /12  Avviksrapport desember 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 komiteene: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt 
 
Til rådene:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget 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 31. desember 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 komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt 
 

Sak 14 /12  Årsberetning 2011 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken om Årsberetning 2011 for Bydel Nordstrand til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn, ungdom og kulturkomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget 
 
Til komiteene: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt 
 
Til rådene:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Årsberetning 2011 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
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Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsberetning 2011 for Bydel 
Nordstrand til etterretning. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsberetning 2011 for Bydel Nordstrand vedtas. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Komiteen bemerket følgende: 
Årsberetningen gir verdifull informasjon og godt overblikk i virksomheten 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med bemerkning 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt med følgende bemerkning: 
Årsberetningen gir verdifull informasjon og godt overblikk i virksomheten 
 
 
 
 

Sak 15 /12  Årsstatistikk 2011 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Årsstatistikk 2011 for Bydel Nordstrand til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn, ungdom og kulturkomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget 
 
Til komiteene: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt 
 
Til rådene:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Årsstatistikk 2011 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
 



Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsstatistikk 2011 for Bydel 
Nordstrand til etterretning. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar Årsstatistikk 2011 for Bydel Nordstrand til orientering 
 
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 komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt 
 
 

Sak 16 /12  Årsregnskap 2011 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Årsregnskap 2011 for Bydel Nordstrand til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn, ungdom og kulturkomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget 
 
Til komiteene: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt 
 
Til rådene:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
1. Årsregnskap 2011 for Bydel Nordstrand godkjennes.  
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2. Kommunerevisjonens rapport vedrørende årsregnskap 2011 fremlegges til orientering for 
bydelsutvalget når denne foreligger.  
 
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 komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt 
 

Sak 17 /12  Brukerundersøkelse - Hjemmetjenester 2011 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Helse- og sosialkomitè 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Rapporten om brukerundersøkelsen 2011 for hjemmetjenester i Bydel Nordstrand tas til 
orientering  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  

1. Medbestemmelsesutvalget behandler denne saken med hjemmel i avtale om 
medinnflytelse/medbestemmelse i Oslo kommune, § 4.2, n. 

2. Rapporten om brukerundersøkelsen for hjemmetjenester 2011 tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  

1. Arbeidsmiljøutvalget behandler denne saken med hjemmel i arbeidsmiljølovens §7-
2,d. 

2. Arbeidsmiljøutvalget anser at resultatet fra brukerundersøkelsen for hjemmetjenester i 
Bydel Nordstrand virker positivt for arbeidsmiljøet.  

3. Brukerundersøkelsen tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapporten om brukerundersøkelsen for hjemmetjenester 2011 i Bydel 
Nordstrand til orientering. 
 
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: 
Rapporten om brukerundersøkelsen 2011 for hjemmetjenester i Bydel Nordstrand tas til 
orientering  
 
 

Sak 18 /12  Fastlegeforskriften - høring 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling ovenfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget vedtar bydelsdirektørens administrative svar i høring av ny fastlegeforskrift. 
 
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 innstilling ovenfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 

Sak 19 /12  Retningslinjer for behandling av høringsuttalelser i 
bevillingssaker - fornyet sak 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i 

- helse og sosialkomiteen 
- bydelsutvalget 

 
 
Til komiteer og råd:  
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Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Det er bydelsutvalgets ansvar å utforme den lokale rusmiddelpolitikken. Rollen som 
sosialtjeneste i arbeidet med bevillingsspørsmål er en viktig del av dette arbeidet. 
 
2. Når bydelen uttaler seg om bevillingssaker, er det kriteriene som er angitt i 

alkohollovens § 1-7a som legges til grunn.  
Dette betyr: 

a. antallet salgs- og skjenkesteder 
b. stedets karakter, beliggenhet og målgruppe, hvor bydelsutvalget velger å legge 

spesiell vekt på barns og unges oppvekstmiljø 
c. trafikk- og ordensmessige forhold 
d. næringspolitiske hensyn 
e. hensyn til lokalmiljøet for øvrig og eventuell kjennskap til søker 

3. Saker om salgs- og skjenkebevilling – inklusive saker om fornyelse på grunn av 
ordinær utløpstid - behandles av helse- og sosialkomiteen og bydelsutvalget med de 
unntak som fremkommer i punktene a - d nedenfor. 
a) Fornyelse av salgsbevilling knyttet til eierskifte for dagligvarebutikk delegeres til 

bydelsdirektøren, såfremt det ikke er noe prinsipielt i saken.  
b) Fornyelse av skjenkebevilling som er knyttet til eierskifte for serveringssted 

delegeres til bydelsdirektøren, såfremt serveringsstedet skal drive med samme 
åpnings- og skjenketider som tidligere, og såfremt det ikke er noe prinsipielt i 
saken. Elementer av prinsipiell betydning kan være endret konsept og målgruppe, 
erfaringer med serveringsstedet, bekymringsmeldinger eller annet som kan påvirke 
en vurdering av bevillingssøknad. 

c)  I tilfeller hvor det ikke er tid til å behandle en sak i helse- og sosialkomite og 
bydelsutvalg, kan saken behandles i arbeidsutvalget – enten i ordinært AU-møte 
eller ved fjernmøte i henhold til reglement for bydelene, §§ 3-3 og 3-4 og tilhørende 
merknader. Fjernmøte utløser ingen godtgjørelse. 

d) I særlige tilfeller, som ikke kommer inn under denne fullmakten, men hvor 
vesentlige forhold tilsier en rask behandling, kan uttalelse gis av bydelsdirektør og 
BU-leder i fellesskap. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 



Sak 20 /12  Jonoe Holtet AS - fornyelse av skjenkebevilling 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Det anbefales at Jonoe Holtet AS får fornyet skjenkebevilling, i tråd med søknad. 
 
Til komiteer og råd:  
Vedtak i arbeidsutvalget tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Vedtak i arbeidsutvalget tas til orientering. 
 
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: 
Vedtak i arbeidsutvalget tas til orientering. 
 
 

Sak 21 /12  Tilsynsrapport Lambertseter alders- og sykehjem- 
uanmeldt tilsyn 9.10.2011 

 

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
  
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem 
9.10.2011 til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 

Sak 22 /12  Tilsynsrapport Midtåsenhjemmet - uanmeldt 7.11.2011 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
  
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 7.11.2011 til orientering 
 
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 innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 

Sak 23 /12  Tilsynsrapport Ryenhjemmet- uanmeldt tilsyn 14.11.2011 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
  
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet 14 11.2011 til orientering 
 



BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Komiteen bemerket følgende: 
Komiteen imøteser en plan for avvikling av dobbeltrommene på demensavdelingene 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med bemerkning 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling i bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende bemerkning: 
Komiteen imøteser en plan for avvikling av dobbeltrommene på demensavdelingene 
 
 

Sak 24 /12  Årsrapporter 2011 tilsynsutvalg 2 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:   
Bydelsdirektørens innstilling i bydelsutvalget anbefales vedtatt                        
 
Til bydelsutvalget:      
Årsrapporter fra Tilsynsutvalg 2 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 innstilling i bydelsutvalget anbefales vedtatt                        
                   
Møtet hevet kl 21.00 
 
Oslo, 13.03.2012 
 
 
Knut Hedemann (A) 
leder av helse- og sosialkomiteen 
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	Årsrapporter fra Tilsynsutvalg 2 godkjennes

