
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Administrasjonen 

 
Protokoll 5/14 

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

Møtetid: Mandag 05. mai 2014 kl. 18.00     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Tore Ludt (SV)  
   
Tilstede: Pia Cathrine Sandberg (A), , Ingelin Kristin 

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

 

   
Forfall: Athithan Kumarasamy (A)  
   
Som vara møtte: Håvard Engebretsen (A)  
   
I tillegg møtte: Bydelsoverlege Johan Torper  
   
Møtesekretær: ass.bydelsdirektør Elisabeth Borrebæk  
 
Åpen halvtime. Det var ingen personer til stede. 
Innkalling godkjent 
Sakskart godkjent 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 40 /14  Protokoll HSK 07.04.2014 
Sak 41 /14  Folkehelseplan 2014-2018 Bydel Stovner 
Sak 42 /14  Demensplan 2014-2017 
Sak 43 /14  Utkast til kommuneplan Oslo mot 2030 - Smart, trygg og grønn. Offentlig 
ettersyn 
Sak 44 /14  Nøkkeltall HSK pr. 30.04.2014 
Sak 45 /14  Orienteringssaker 
Sak 46 /14  Eventuelt 
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Sak 40 /14  Protokoll HSK 07.04.2014 
 
På møte 7.04.14 var 2 personer fra Tilsynsutvalg I til stede under møtet. Protokollen rettes 
opp. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra møte i HSK 07.04.2014 godkjennes med overnevnte retting. 
 
 
Sak 41 /14  Folkehelseplan 2014-2018 Bydel Stovner 
 
Johan Torper orienterte. Planen er godt forankret i organisasjonene, mange har deltatt med 
innspill. De fleste faktorer som påvirker folkehelsen er faktorer bydelen har liten mulighet til 
å påvirke, spesielt nevnes arbeid og utdanning. Når det gjeler helseovervåking, så er data på 
bydelsnivå ikke tilgjengelig, men er lovet på sikt. Utfordringene i bydelen samsvarer med 
utfordringene på kommunalt og nasjonalt nivå. Oslo kommunes folkehelseplan er førende for 
bydelens plan. Fokus er på barn og unge. I tillegg har bydelen tatt inn arbeid og utdanning 
som et område og ytre miljø og møteplasser. 
 
Komiteen ba administrasjonen vurdere lokalt delmål i punkt 5.1.2, slik at det også tar med 
arenaer for annen aktivitet enn helse, jfr Oslo kommunes overordnede mål. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse og sosialkomiteen anbefaler bydelsutvalget å vedta Folkehelseplan 2014-2018 Bydel 
Stovner med en endret formulering i punkt 5.1.2. 
 
 
Sak 42 /14  Demensplan 2014-2017 
 
Saken har tidligere blitt gjennomgått i komiteen. Komiteen hadde innspill som innarbeides i 
endelig plan. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse og sosialkomiteen anbefaler bydelsutvalget å vedta Demensplan 2014- 2017. 
 
 
Sak 43 /14  Utkast til kommuneplan Oslo mot 2030 - Smart, trygg og grønn. Offentlig 
ettersyn 
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen tar utkast til kommuneplan til orientering. 
 
 
 
Sak 44 /14  Nøkkeltall HSK pr. 30.04.2014 
 
Nøkkeltallene ble gjennomgått. Sosialtjenestens nøkkeltall peker i riktig retning. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen tar de fremlagte nøkkeltallene til orientering. 
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Sak 45 /14  Orienteringssaker 
Elisabeth Borrebæk orienterte om erfaringer så langt med pasientfordeling til både 
Lovisenberg sykehus og Diakonhjemmet, og at bydelen vil bli trukket med i pågående 
diskusjoner i Helse Sør-Øst om hvilke pasienter som blir behandlet ved de ulike sykehus. 
Bydelens pasienter som har vært innlagt ved de to sykehusene har vært fornøyd med 
behandlingen. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen tar informasjonen til orientering 
 
 
Sak 46 /14  Eventuelt 
 
Vedtak (enstemmig) 
X 
 
 
 
 

 
Dokumenter omdelt i møtet: 

• Nøkkeltall pr. 30.april 2014 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 19.40 

 
 

Bydel Stovner, 05.05.2014 
 
 
Tore Ludt        Elisabeth Borrebæk 
leder         ass.bydelsdirektør 
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