
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Administrasjonen 

 
Protokoll 6/14 

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

Møtetid: Mandag 02. juni 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: Enhetsleder Mari Nysæther, seksjonsleder 

Thu Nguyen, enhetsleder Tone Andersen, 
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 47 /14  Protokoll HSK 05.05.2014 
Sak 48 /14  Status psykisk helsearbeid 
Sak 49 /14  Orientering om prosjekt "Rask Psykisk Helsehjelp" 
Sak 50 /14  Status sosialhjelp - sosialhjelpsutviklingen 
Sak 51 /14  Orientering om seniorveiledertjenesten i Bydel Stovner 
Sak 52 /14  Oppsummering av Balansekunst som tiltak 
Sak 53 /14  Evaluering av pårørendeskolen for pårørende til personer med demens 
Sak 54 /14  Rullering av handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser -innspill til 
plan 2015-2016 
Sak 55 /14  Rapport fra uanmeldt besøk i Vestlisvingen avlastnings- og barnebolig 16.03.14 
Sak 56 /14  Rapport fra uanmeldt besøk i Stigenga dagsenter 16.03.14 
Sak 57 /14  Rapport fra uanmeldt besøk på Haugenstua dagsenter 16.03.14 

 
 



Sak 58 /14  Nøkkeltall 2014 
Sak 59 /14  Orienteringssaker 
Sak 60 /14  Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ii 



 
Møte startet med en gratulasjon og blomsterhilsen til Grete Andberg som fylte rundt tall i 
mai! 
 
Sak 47 /14  Protokoll HSK 05.05.2014 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra HSK 05.05.2014 godkjennes 
 
 
Sak 48 /14  Status psykisk helsearbeid 
Enhetsleder Tone Andersen orienterte om enhetens arbeid. Det ble vist til ny veileder 
«Sammen om mestring» fra Helsedirektoratet (2014) hvor det gjennomgående er lagt vekt på 
at brukeren skal være viktigste aktør.    
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen tar presentasjonen til orientering. 
 
 
Sak 49 /14  Orientering om prosjekt "Rask Psykisk Helsehjelp" 
 
Prosjektet har fått midler fra Helsedirektoratet og starter opp 1.september. Helsedirektoratet 
legger tydelige føringer for prosjektet både  når det gjelder kompetanse hos de som skal drive 
prosjektet, samt omfang av tilbudet til den enkelte i prosjektet. En status vil bli forelagt Helse- 
og sosialkomiteen når prosjektet har vært i drift en periode. 
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse og Sosialkomiteen tar informasjon om prosjekt «Rask Psykisk Helsehjelp» til 
orientering 
 
 
Sak 50 /14  Status sosialhjelp - sosialhjelpsutviklingen 
Enhetsleder Mari Nysæther og seksjonsleder Thu Nguyen redegjorde for utviklingen i 
sosialhjelpsutbetalinger som er bekymringsfull. Prognosen er forverret siden april. Alle 
ansatte er involvert i arbeid med å redusere antall sosialhjelpsmottakere og stønadsbehov, 
arbeidet foregår på flere fronter. Stønadskontroll, aktive tiltak og kontroll over saksmengde og 
saksbehandlingstid er særlig sentrale områder. Groruddalsbydelene og Nav tiltak samarbeider 
om å tilpasse kvalifiseringstiltak til befolkningens behov. Ny intern organisering med 
temabaserte roder i oppfølgingsseksjonen er gjennomført fra mai, det er for tidlig å se effekt 
av dette. 
 
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. Helse- og sosialkomiteen merker seg den negative utviklingen innen 
sosialhjelpsutbetaling, og vil i neste møte følge opp effekten av iverksatte tiltak. 

 
 
Sak 51 /14  Orientering om seniorveiledertjenesten i Bydel Stovner 
 
Vedtak (enstemmig) 
Orienteringen om bydelens seniorveiledertjeneste tas til orientering. 
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Sak 52 /14  Oppsummering av Balansekunst som tiltak 
 
Vedtak (enstemmig) 
Oppsummeringen om Balansekunst etter 5 kurs tas til orientering. 
 
 
Sak 53 /14  Evaluering av pårørendeskolen for pårørende til personer med demens 
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen vil gi honnør for arbeidet og støtter dette videre. Rapporten fra 
første kurs ved pårørendeskolen for pårørende til personer med demens tas til orientering. 
 
 
Sak 54 /14  Rullering av handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser -
innspill til plan 2015-2016 
 
Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen tilslutter seg administrasjonens forslag til tilbakemelding til 
byrådsavdeling for eldre og sosiale tjeneste. 
 
 
Sak 55 /14  Rapport fra uanmeldt besøk i Vestlisvingen avlastnings- og barnebolig 
16.03.14 
 
Vedtak (enstemmig) 
Rapport fra Tilsynsutvalg II etter uanmeldt tilsyn i Vestlisvingen avlastnings- og barnebolig, 
samt administrasjonens kommentarer tas til orientering.  
 
 
Sak 56 /14  Rapport fra uanmeldt besøk i Stigenga dagsenter 16.03.14 
 
Vedtak (enstemmig) 
Rapport fra Tilsynsutvalg II etter uanmeldt besøk i Stigenga dagsenter, samt 
administrasjonens kommentarer tas til orientering.  
 
 
Sak 57 /14  Rapport fra uanmeldt besøk på Haugenstua dagsenter 16.03.14 
 
Vedtak (enstemmig) 
Rapport fra tilsynsutvalg II etter uanmeldt besøk ved Haugenstua dagsenter, samt 
administrasjonens kommentarer tas til orientering.  
 
 
Sak 58 /14  Nøkkeltall 2014 
 
Vedtak (enstemmig) 
Nøkkeltallene pr 31.05.2014 tas til etterretning. 
 
 
Sak 59 /14  Orienteringssaker 
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a) Det har vært et møte med styret i bydelens pensjonistforening. De planlegger å 

gjennomføre noen enkle sosiale tilstelninger i Garver Ytteborgs vei 91 fra høsten. 
b) Byrådet har avgitt Handlingsplan mot vold i nære relasjoner, Byrådssak 80/14. Planen 

skal følges opp av bydelene med egne lokale planer. Bydelen avventer brev med 
føringer for arbeidet. 

 
Vedtak (enstemmig) 
Informasjonen fra administrasjonen tas til orientering. 
 
 
Sak 60 /14  Eventuelt 

a) Bydelsutvalgets vurdering av sykehjemstjenester 
Kommunerevisjonen ønsker bydelsutvalgenes vurdering av omleggingen til egen 
sykehjemsetat. Frist 1. september. Saken var oversendt komiteen samme dag som 
møtet, og ble ikke behandlet i møte. Administrasjonen tilskriver Kommunerevisjonen 
og ber om få utsatt frist for tilbakemelding til etter BU-møtet 18.september. 

 
b) Fordypningstema til høsten 

Sekretæren noterte innspill, herunder status for «Nye mødre», fellesmøte med OKK 
om barnevern, oppfølging av sosialtjenesten, status lavterskeltilbud iverksatt i Bo- og 
dagtilbud, hverdagsrehabilitering. 
 

a) Vedtak (enstemmig) 
Helse- og sosialkomiteen vil behandle saken i sitt første møte 1.september 2014.  

 
b) Vedtak (enstemmig) 
Sekretær utarbeider forslag og oversender leder og nestleder. 

 
 
Dokumenter omdelt i møte: 

• Sak: Kommunerevisjonen – kommunens organisering av sykehjemstjenester 
• Brev til renovasjonsetaten: Forsøpling på returpunkt – et økende problem 
• Nøkkeltall for mai 

 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 20.25 
 
Bydel Stovner, 02.06.2014 
 
 
 
Tore Ludt        Elisabeth Borrebæk 
leder         ass. Bydelsdirektør 
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