
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Administrasjonen 

 
Protokoll 2/14 

 
 
Møte: Helse- og sosialkomitéen  
Møtested: Fossum Aktivitetshus, Tante Ulrikkesvei 1B  

Møtetid: Mandag 10. februar 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: Ingen  
   
   
   
I tillegg møtte: Leder NAV stat Margareth Magistad, leder 

NAV sosial Mari Nysæther, lærer Sigve 
Saltveit 

 

   
Møtesekretær: ass.bydelsdirektør Elisabeth Borrebæk  
 
Åpen halvtime. Det var ingen personer tilstede. 
Innkalling godkjent 
Sakskart godkjent 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 10 /14  Protokoll fra HSK-møte 13.01.2014 
Sak 11 /14  Oppfølging av sosialtjenesten januar 2014 
Sak 12 /14  Årsmelding for Helse- og sosialkomiteen 
Sak 13 /14  Årsberetning og årsstatistikk 2013. 
Sak 14 /14  Rapport fra uanmeldt tilsyn i Haugenstua dasenter 08.11.13 
Sak 15 /14  Rapport fra uanmeldt tilsyn i Vestlisvingen avlastnings- og barnebolig 08.11.13 
Sak 16 /14  Rapport fra uanmeldt tilsyn i Stigenga dagsenter 08.11.13 
Sak 17 /14  Rapport fra anmeldt tilsyn i Haugenstua dagsenter 13.12.13 
Sak 18 /14  Rapport fra anmeldt tilsyn i Vestlisvingen avlastnings- og barnebolig 13.12.13 
Sak 19 /14  Rapport fra anmeldt tilsyn i Stigenga dagsenter 13.12.13 
Sak 20 /14  Årsrapport 2013 fra tilsynsutvalg I - Stovnerskogen sykehjem 
Sak 21 /14  Årsmelding Stovner Eldreråd 2013 

 
 



Sak 22 /14  Nøkkeltallrapportering 
Sak 23 /14  Orienteringssaker 
Sak 24 /14  Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ii 



 
Sak 10 /14  Protokoll fra HSK-møte 13.01.2014 
 
Vedtak (enstemmig) 

Protokoll fra møte i HSK 13.01.2014 godkjennes med følgende presisering av vedtak i sak 
4/14 punkt 6 :  
Bydelsutvalget ber HSK og OKK ha minst et årlig felles møte med tema som berører 
begge komiteer. 

 
 
 
Sak 11 /14  Oppfølging av sosialtjenesten januar 2014 
 
Sigve Saltveit orienterte om innhold og målgruppe knyttet til yrkesrettet norskopplæring 
YNO, et tiltak for sosialhjelpsmottagere for å kvalifisere dem for arbeidslivet.  
 
Margareth Magistad og Mari Nysæther orienterte om utfordringene ved å få folk i arbeid. 
Bydel Stoner har en arbeidsledighet på ca. 5,3 %. Det som erfaringsmessig har best effekt er å 
få klienten via tiltaksplass til praksisplass med mulighet for ansettelse, om så bare i en liten 
stilling til å begynne med. 
 
Saksfremlegget viser hvilke områder tjenesten arbeider med, og disse vil bli fulgt opp på neste 
møte med sosialtjenesten i mai. 
 
Vedtak (enstemmig) 

1. Helse- og sosialkomiteen har som tilsynsmyndighet gjennomgått og vurdert bydelens 
sosialtjeneste basert på forelagte statusrapport, samt tatt til etterretning 
administrasjonens ROS analyse av tjenesteområdene. 

2. Oppfølging og gjennomgang i neste møte med NAV følges opp med blant annet: 
• Status og effekt av gjennomgang av stønadsnivået til store barnefamilier,  
• Eksempler på hvordan stønadsnivå beregnes 
• Status og effekt av omfordeling av klienter i oppfølgingsseksjonen  
• Status utnyttelse av arbeidsmarkedstiltak 
• Status kontroll av inntektsforhold og utbetaling av sosialhjelp 
• Gjennomløpstiden for sosialhjelpsklientene 
 

 
Sak 12 /14  Årsmelding for Helse- og sosialkomiteen 
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen vedtar årsmelding for 2013. 
 
 
Sak 13 /14  Årsberetning og årsstatistikk 2013. 
 
 
Vedtak (enstemmig) 
Bydelsutvalget avgir slik årsberetning og årsstatistikk for 2013 som fremgår av vedlegg til 
saken og som uttrykk for bydelens aktivitetsnivå i 2013.  
 
 
Sak 14 /14  Rapport fra uanmeldt tilsyn i Haugenstua dasenter 08.11.13 
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Vedtak (enstemmig) 
Rapport fra tilsynsutvalg II etter uanmeldt besøk i Haugenstua dagsenter, samt 
administrasjonens kommentarer tas til orientering.  
 
 
Sak 15 /14  Rapport fra uanmeldt tilsyn i Vestlisvingen avlastnings- og barnebolig 
08.11.13 
 
Vedtak (enstemmig) 
Rapport fra tilsynsutvalg II etter uanmeldt besøk i Vestlisvingen avlastnings- og barnebolig, 
samt administrasjonens kommentarer tas til orientering.  
 
 
Sak 16 /14  Rapport fra uanmeldt tilsyn i Stigenga dagsenter 08.11.13 
 
Vedtak (enstemmig) 
Rapport fra tilsynsutvalg II etter uanmeldt besøk i Stigenga dagsenter, samt 
administrasjonens kommentarer tas til orientering.  
 
 
Sak 17 /14  Rapport fra anmeldt tilsyn i Haugenstua dagsenter 13.12.13 
 
Vedtak (enstemmig) 
Rapport fra tilsynsutvalg II etter anmeldt besøk i Haugenstua dagsenter, samt 
administrasjonens kommentar om informasjon om anmeldte tilsyn til foresatte, tas til 
orientering.  
 
 
Sak 18 /14  Rapport fra anmeldt tilsyn i Vestlisvingen avlastnings- og barnebolig 
13.12.13 
 
Vedtak (enstemmig) 
Rapport fra tilsynsutvalg II etter uanmeldt besøk i Vestlisvingen avlastnings- og barnebolig, 
samt administrasjonens kommentarer til merknadene tas til orientering.  
 
 
Sak 19 /14  Rapport fra anmeldt tilsyn i Stigenga dagsenter 13.12.13 
 
Vedtak (enstemmig) 
Rapport fra tilsynsutvalg II etter anmeldt besøk i Stigenga dagsenter, samt administrasjonens 
kommentarer om informasjon vedrørende varslede tilsyn  tas til orientering.  
 
 
Sak 20 /14  Årsrapport 2013 fra tilsynsutvalg I - Stovnerskogen sykehjem 
 
Vedtak (enstemmig) 
Årsrapporten for 2013 fra Tilsynsutvalg I er vurdert og behandlet i henhold til bydelens 
ansvar for tilsyn ved sykehjem. 
 
 
Sak 21 /14  Årsmelding Stovner Eldreråd 2013 
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Vedtak (enstemmig) 
Årsmelding for Stovner Eldreråd 2013 godkjennes. 
 
 
Sak 22 /14  Nøkkeltallrapportering 
Elisabet Borrebæk orienterte om status og begrunnelse for antallet overliggerdøgn i januar. 
Dette er høyt samtidig som antall sykehjemsplasser ligger over måltall. Det arbeides med 
ulike tiltak for å komme i balanse. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen tar nøkkeltallene til orientering. 
 
 
Sak 23 /14  Orienteringssaker 
Ingen saker 
 
 
Sak 24 /14  Eventuelt 
Informasjon til brukere og foresatte om tilsynsutvalget ble tatt opp og drøftet. 
 
Vedtak (enstemmig) 
 Helse og sosialkomiteen ber om at informasjon om hva tilsynsutvalgene gjør formidles til 
foresatte og brukere som har opphold på de institusjoner og dagsentra hvor tilsynet skjer. 
 
 
 
 
 

 
Møtet ble avsluttet kl. 19.40 
 
Bydel Stovner, 10.02.14 
 
 
 
Tore Ludt       Elisabeth Borrebæk 
leder        ass.bydelsdirektør 
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