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PROTOKOLL FRA HELSE OG SOSIALKOMITEEN  
07.11.2013 kl. 16.30 – 17.30 
Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 
Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje. 
 
 
Åpne halvtime: Ingen møtte 
 
Tilstede: 
 
 
 
 
 
 
 

Susann S. Jørgensen (AP), leder 
Randi Olsen (V), nestleder  
Ali Ben Abdessalem Ajmi (AP) 
Camilla Huggins Aase (SV) 
Marit Halse (R) 
Karsten Karlsøen (H) 
Kjell Johansen (FrP) 
Astrid Midtbø (MDG) 
 
 

Fra administrasjonen Brit Håland, avdelingsdirektør 
Trine Lise Granli, avdelingsdirektør 

Forfall:  
 

I stedet møtte:   
 

 
 
 
 
Ved møtets start var 8 medlemmer til stede og HSK-komiteen var dermed vedtaksfør. 
 
Møteinnkalling: Godkjent 
 
Sakskart: Godkjent 
 
 



 
HSK-sak  
19/2013 
  

RAPPORT FRA MELDT TILSYNSBESØK VED VILLA ENERHAUGEN 
10.06.2013 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
Bydelsutvalget tar tilsynsrapport fra meldt tilsynsbesøk ved Villa Enerhaugen 
10.06.2013, samt Sykehjemsetatens tilbakemelding til orientering. 
 
Helse og sosialkomiteens behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag. 
 
Helse og sosialkomiteens votering: 
Enstemmig. 
 
Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tilsynsrapport fra meldt tilsynsbesøk ved Villa Enerhaugen 
10.06.2013, samt Sykehjemsetatens tilbakemelding til orientering. 
 
 

 
HSK-sak 
20/2013 
  

TILBAKEMELDING FRA SYKEHJEMSETATEN PÅ TILSYN VED 
ST.HALVARDSHJEMMET 18.06.2013 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
Bydelsutvalget tar tilbakemelding fra Sykehjemsetaten på tilsynsrapport ved 
St.Halvardshjemmet til orientering. 
 
Helse og sosialkomiteens behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag. 
 
Helse og sosialkomiteens votering: 
Enstemmig. 
 
Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tilbakemelding fra Sykehjemsetaten på tilsynsrapport ved 
St.Halvardshjemmet til orientering. 
 
 

 
HSK-sak 
21/2013 
  

TILBAKEMELDING FRA SYKEHJEMSETATEN PÅ TILSYNSRAPPORT 
- VÅLERENGA BO- OG SERVICESENTER 19.03.2013 
 
Bydelsdirektørens innstilling: 
Bydelsutvalget tar tilbakemelding fra sykehjemsetaten på tilsynsrapport ved 
Vålerenga bo- og servicesenter 19.03.2013 til orientering 
 
Helse og sosialkomiteens behandling: 
Det ble ikke fremmet alternative forslag. 
 
Merknad fra Karsten Karlsøen (H): Det vises til BU-sak 143/2013 hvor det 
bl.a. refereres at sykehjemmet opplever at det ofte går lang tid for å få utløst 
ressurser når særlig pleietrengende pasienter blir utskrevet til sykehjemmet. 
Det bes om at administrasjonen, forut for behandling i BU, fremlegger de 
prosedyrer/rutiner som følges i denne typen saker. 



Alle partier sluttet seg til merknaden. 
 
Helse og sosialkomiteens votering: 
Enstemmig. 
 
Helse og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tilbakemelding fra sykehjemsetaten på tilsynsrapport ved 
Vålerenga bo- og servicesenter 19.03.2013 til orientering med merknad: 
 
Det vises til BU-sak 143/2013 hvor det bl.a. refereres at sykehjemmet opplever 
at det ofte går lang tid for å få utløst ressurser når særlig pleietrengende 
pasienter blir utskrevet til sykehjemmet. 
Det bes om at administrasjonen, forut for behandling i BU, fremlegger de 
prosedyrer/rutiner som følges i denne typen saker. 
 
 
 

 
 
 
Eventuelt 
Camilla Huggins Aase (SV) etterspurte tilsyn med hjemmetjenestene. Det er ikke gjennomført 
tilsyn i 2013. Partiene tar saken tilbake til partigruppene som har representanter i 
tilsynsutvalget for hjemmetjenestene. 
 
Kjell Johansen (FrP) spurte om hvorvidt bydelen skal slutte å kjøpe dagsenterplasser ved 
Vålerenga bo- og servicesenter. Administrasjonen redegjorde for behov og prioriteringer når 
det gjelder dagsenterplasser for eldre. 
 
 
 
 
 
Protokollen ble opplest og godkjent i møtet. 
 
 
 
Susann S. Jørgensen      Trine Lise Granli 
leder        avdelingsdirektør 
 


