
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Helse- og sosialkomiteen 

 
Protokoll 3/14 

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

Møtetid: Mandag 10. mars 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) 

 

   
   
   
   
   
I tillegg møtte: Avdelingssjef Bjørn Haraldsen  
   
Møtesekretær: Ass. bydelsdirektør Elisabeth Borrebæk  
 
Åpen halvtime. Det var ingen personer til stede 
Innkalling godkjent 
Sakskart godkjent 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 25 /14  Protokoll fra HSK-møte 10.02.2014 
Sak 26 /14  Utkast til Demensplan 2014 - 2017 for Bydel Stovner 
Sak 27 /14  Orientering om hverdagsrehabilitering 
Sak 28 /14  Årsrapport tilsynsutvalg II for 2013 
Sak 29 /14  Nøkkeltallsrapportering 
Sak 30 /14  Orienteringssaker 
Sak 31 /14  Eventuelt 
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Sak 25 /14  Protokoll fra HSK-møte 10.02.2014 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra HSK-møte 10.02.2014 godkjennes 
 
 
Sak 26 /14  Utkast til Demensplan 2014 - 2017 for Bydel Stovner 
 
Bjørn Haraldsen orienterte. Planen er et foreløpig utkast som presenteres for Helse- og 
sosialkomiteen og Eldrerådet for innspill i planprosessen. Oslo kommune har under 
utarbeiding en overordnet plan for kommunen. Føringer fra denne vil innbakes i bydelens 
plan når de foreligger. 
 
Etter gjennomgang av utkastet hadde komiteen en del innspill for vurdering av om disse kan 
innpasses i planen uten at det påvirker planens lengde.  Planen vil bli forelagt komiteen i 
endelig form før sommeren. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Det presenterte utkastet til «Demensplan 2014- 2017 for Bydel Stovner» tas til orientering. 
Komiteens innspill vurderes tatt inn i planen. 
 
 
Sak 27 /14  Orientering om hverdagsrehabilitering 
 
Avdelingssjef Bjørn Haraldsen orienterte. Hverdagsrehabilitering handler om at brukeren 
følges opp intensivt over en kortere periode i eget hjem på områder som gir opplevelse av 
egenmestring i hverdagen.  
 
Aktuelle brukere vil være personer som skrives ut fra sykehus og korttidsopphold, eller 
brukere med plutselig oppstått funksjonssvikt, men som ved intens oppfølging kan unngå 
innleggelse. 
 
Det planlegges etablert et tverrfaglig mestringsteam i hvert av hjemmetjenestens to distrikter. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen tar informasjonen om hverdagsrehabilitering til orientering. 
 
 
Sak 28 /14  Årsrapport tilsynsutvalg II for 2013 
 
Vedtak (enstemmig) 
Årsrapport fra tilsynsutvalg II og administrasjonens kommentarer tas til orientering. 
Tilsynsutvalget utfører et viktig arbeid ved å påpeke forhold og medvirke til bedre tjenester 
for brukerne. 
 
 
Sak 29 /14  Nøkkeltallsrapportering 
 
Nøkkeltallene ble gjennomgått. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen tar nøkkeltallene til orientering med følgende kommentar: 
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Komiteen registrerer at igangsatte tiltak i sosialtjenesten så langt ikke har bidratt til 
reduksjon i antall klienter eller gjennomsnittlig utbetaling pr. klient. Komiteen er kjent med 
de nye tiltak som nå iverksettes i tjenesten, og ber om en gjennomgang av effekt av tidligere 
tiltak, og nye tiltak i neste planlagt møte med tjenesten. 
 
 
Sak 30 /14  Orienteringssaker 
 

• Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester planlegger å legge fram en sak om vold 
i nære relasjoner i løpet av 1.kvartal i år. Bydelene er bedt om å vente med å lage 
lokale planer. 

• Det planlegges oppstart av støttekontakt i gruppe for funksjonshemmede. Foresatte er 
invitert til møte 

• Det ble sendt ut link til rullering av Sykehjemsbehovsplan, nyttig lesning! 
• Yoga for ungdom (kvinner) er en del av tilbudet ved #biblo (samarbeid mellom 

biblioteket og bydelen), og har stor oppslutning. 
• Hjemmetjenesten har fra 10.03.2014 innført arbeidstøy for ansatte. Bjørn Haraldsen 

demonstrerte antrekket. 
 
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen tar informasjonen til orientering. 
 
 
Sak 31 /14  Eventuelt 
 
Grete Andberg (AP) hadde spørsmål knyttet til om bydelen har kvalitetsutvalg.  
 
Bydelen har lokale kvalitetsutvalg i hjemmetjenesten og i enhet for bo- og dagtilbud ( vedr. 
tiltak til funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede). 
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen tar informasjonen til orientering. 
 
 
 

 
Møtet ble avsluttet kl. 19.50 
Stovner, 10.03.14 
 
 
 
Tore Ludt        Elisabeth Borrebæk 
leder         ass.bydelsdirektør 
 
 
 
Omdelt: 
Reviderte utgaver av informasjon om tilsynsutvalgene 
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