
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Administrasjonen 

 
Protokoll 1/14 

 
 
Møte: Helse- og sosialkomitéen  
Møtested: Bydelssalen, Karl Fossumsvei 30  

Møtetid: Mandag 13. januar 2014 kl. 18.00     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Tore Ludt (SV)  
   
Tilstede: Pia Cathrine Sandberg (A), Athithan 

Kumarasamy (A), Ingelin Kristin Nord (H), 
Grete Andberg (A), Hege Nålsund (V), Jan 
Arild Linja (F) 

 

   
Forfall:   
   
   
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Ass. bydelsdirektør Elisabeth Borrebæk  
 
Åpen halvtime. Det var ingen personer tilstede. 
Innkalling godkjent. 
Sakskart godkjent. 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 1 /14    Protokoll fra HSK-møte 25.11.2013 
Sak 2 /14    Sluttrapportering på Områdeløftet Haugenstua 
Sak 3 /14    Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Stovnerskogen sykehjem 07.10.13 
Sak 4 /14    Anmeldt tilsyn ved Stovnerskogen sykehjem 10.12.13 
Sak 5 /14    Rapportering for bruk av trivselsmidler i 2013 
Sak 6 /14    Fordeling av trivslesmidler for 2014 
Sak 7 /14    Bydelsutvalgets tilsynsansvar. Oppfølging av Kommunerevisjonsrapport 12/2013 
Sak 8 /14    Orienteringssaker 
Sak 9 /14    Eventuelt 
 
 

 
 





 
Sak 1 /14 Protokoll fra HSK-møte 25.11.2013 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra HSK-møte 25.11.2013 godkjennes. 
 
 
Sak 2 /14 Sluttrapportering på Områdeløftet Haugenstua 
Den fremlagte rapporten viser at svært mange tiltak er gjennomført. Noe av det viktigste ved 
den fremlagte rapporten er at den vektlegger måten det er arbeidet på i områdeløftet. 
Vektlegging av Empowerment, det vil si å sette folk (enkeltpersoner, ulike grupper) i stand til 
å gjennomføre og drive tiltak selv har vært viktig i områdesatsningen. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen anbefaler bydelsutvalget å godkjenne sluttrapporteringen av 
Områdeløftet på Haugenstua, slik den fremkommer av vedleggene i denne sak.  
 
 
Sak 3 /14 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Stovnerskogen sykehjem 07.10.13 
 
Vedtak (enstemmig) 
Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Stovnerskogen 07.10.13 og Sykehjemsetaten sine 
kommentarer tas til orientering. 
 
 
Sak 4 /14 Anmeldt tilsyn ved Stovnerskogen sykehjem 10.12.13 
Mette Noreng er ansatt som ny institusjonssjef ved Stovnerskogen sykehjem fra 01.01.14. Det 
er avtalt med institusjonssjefen at Helse- og sosialkomiteen avholder april-møtet på 
sykehjemmet.  
 
Tilsynsrapportene fra sykehjemmet viser at pasientene trives og har det bra, selv om 
sykefraværet over tid har vært noe høyt. Til aprilmøtet inviteres også representant for 
Sykehjemsetaten. 
 
Vedtak (enstemmig) 

1. Helse- og sosialkomiteen tar tilsynsrapporten til orientering.. 
2. Helse- og sosialkomiteen ber om at Sykehjemsetaten inviteres til komiteens møte på 

sykehjemmet i april 
 
 
Sak 5 /14 Rapportering for bruk av trivselsmidler i 2013 
Helse- og sosialkomiteen ga uttrykk for at tilbakemeldingene fra tjenestestedene på bruk av 
midlene er interessant, og de ulike tiltakene registreres med stor interesse. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse-og sosialkomiteen tar rapportering på bruk av trivselsmidler i 2013 til orientering. 
 
 
Sak 6 /14 Fordeling av trivselsmidler for 2014 
 
Vedtak (enstemmig) 

1. Helse- og sosialkomiteen fordeler midler slik det fremkommer av forslaget. 
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2. Helse- og sosialkomiteen forutsetter at det er brukermedvirkning på det enkelte 
tjenestested om hva midlene benyttes til.  

3. Helse- og sosialkomiteen ber om tilbakemelding i første møte i 2015 på bruk av 
midlene.  

 
 
Sak 7 /14 Bydelsutvalgets tilsynsansvar. Oppfølging av Kommunerevisjonsrapport 
12/2013. 
 
Saken beskriver forslag til hvordan bydelsutvalgets tilsyn kan styrkes i tråd med 
Kommunerevisjonens anbefalinger. Forslaget innebærer at fagkomiteene går i dybden på 
utvalgte områder av betydning for blant annet befolkningen, bydelens økonomi, 
myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon. Bydelsutvalget vil løpende kunne holde seg 
orientert gjennom protokoller fra fagkomiteene i tillegg til årsrapport fra komiteenes arbeid.  
 
Vedtak  
Helse- og sosialkomiteen anbefaler bydelsutvalget 

1. Å slutte seg til bydelsdirektørens forslag til oppfølging av bydelsutvalgets 
tilsynsansvar, slik det fremgår av saken og punktene under 

2. Bydelsutvalget fastsetter årlig i første møte etter at budsjett er vedtatt hvilke områder 
som skal ha et særskilt tilsyn i komiteene. 

3. Bydelsutvalget forelegges protokoller fra komiteens tilsyn og årsrapport i første møte 
påfølgende år. 

4. Bydelsutvalget vedtar at HSK og OKK i 2014 har et spesielt tilsyn med Stovner NAV 
og Stovner barnevern. 

5. Bydelsutvalget tar til etterretning at nøkkeltallsoversikt til bydelsutvalgets møter utgår 
fra og med 2014 

6. Bydelsutvalget ber HSK og OKK ha et årlig felles møte med tema som berører begge 
komiteer. 

 
 
Sak 8 /14 Orienteringssaker 

1. Som en følge av avtale mellom sykehusene i Oslo blir enkelte av bydelens pasienter 
dirigert til Diakonhjemmet eller Lovisenberg sykehus for å avlaste Ahus. 

2. Sammen med Helseetaten og bydelene Alna og Grorud forberedes en søknad om 
midler til forprosjekt knyttet til personer med demens og bruk av velferdsteknologi. 

3. Administrasjonen orienterte om status sykehjemsplasser og erfaring med 
korttidsplasser og rehabiliteringsplasser. 

4. Plan for utvalgte temaer og møtesteder for komiteen våren 2014 ble gjennomgått. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen tar informasjonen til orientering. 
 
Sak 9 /14 Eventuelt 
Ingen saker 
 
x 
 
 

Møtet ble hevet kl.19.40 
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Bydel Stovner, 13.01.14 
 
 
 
Tore Ludt        Elisabeth Borrebæk 
leder         ass.bydelsdirektør 
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