Oslo kommune
Bydel Nordstrand
Bydelsadministrasjonen
Protokoll 5/14

Helse- og sosialkomite
Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243
Tirsdag 02. september 2014 kl. 19.00
02 180

Møte:
Møtested:
Møtetid:
Sekretariat:

Møteleder:

Knut Hedemann (A)

Tilstede:

Knut Hedemann (A)
Mona Verdich (H)
Knut Falchenberg (H)
Catrine Vold (V)
Anne Marie Dvergsnes (KrF)
Anne Grethe Oliversen (SV)

Forfall:

Anne Nyeggen (A)
Kari Schou (FrP)

Som vara møtte:

Ingen

I tillegg møtte:
Møtesekretær:

Laila Rødahl Olsen

Åpen halvtime:
- Informasjon fra Ung Oslo ved Eivin Sundal om deres planer for Bekkelagstunet.
- Informasjon fra Musikkterapeutene, Marianne Graff og Trine Lise Aasheim, om sang
og musikk i eldre- og demensomsorgen.
Informasjon:
- Notat fra bydelsdirektøren ble omdelt - orientering om situasjonen rundt styrt
avvikling av Bekkelagstunet.
- Knut Hedemann informerte om Tilsynsutvalgene: Det var gjennomført flere tilsyn i
2013 enn i 2012 (rapport vedlegges protokollen).
Eventuelt:

Ingen saker

Saker behandlet under møte:
Sak 39 /14 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i HOS- komiteen 2.9.2014 .......... 1
Sak 40 /14 Godkjenning av protokoll fra møte i HOS komiteen- 6.5. og 10.6.2014 ................ 1
Sak 41 /14 Bydel Nordstrand sin avviksrapport av 31.05.2014 ................................................ 1
Sak 42 /14 Oppfølging av vedlikehold, behov for utstyr og oppfølging av tidligere vedtatte
oppgraderinger med økonomiske konsekvenser ..................................................... 3
Sak 43 /14 Forvaltningsrevisjon om kommunens organisering av sykehjemstjenester spørsmål til bydelsutvalgene ................................................................................... 4
Sak 44 /14 Søknad om bevilling - Åpent Bakeri Holtet, Kongsveien 94.................................. 7
Sak 45 /14 Høring - regulering av tigging - Oslo kommunes politivedtekt .............................. 8
Sak 46 /14 Årsmelding 2013 for Bekkelaget seniorsenter ........................................................ 9
Sak 47 /14 Årsberetning og regnskap - Simensbråten - Ekeberg seniorsenter 2013 .............. 10
Sak 48 /14 Regnskap og årsrapport 2013, Nordstrand Seniorsenter ....................................... 10
Sak 49 /14 Årsberetning og regnskap 2013, for Lambertseter Frivilligsentral ....................... 11
Sak 50 /14 Tilsynsrapport Midtåsenhjemmet - Anmeldt tilsyn 10.3.2014 ............................. 12
Sak 51 /14 Tilsynsrapport Lambertseter alders- og sykehjem - anmeldt tilsyn 18.3.14 ......... 12
Sak 52 /14 Tilsynsrapport Midtåsenhjemmet 12.5.14. Anmeldt tilsyn ................................... 13

ii

Sak 39 /14 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i HOSkomiteen 2.9.2014
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Innkalling og sakskart til møte 2.9.2014 godkjennes

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
Helse- og sosialkomiteen behandling:
Ingen forslag fremmet
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Helse- og sosialkomiteens vedtak:
Innkalling og sakskart til møte 2.9.2014 godkjennes

Sak 40 /14 Godkjenning av protokoll fra møte i HOS komiteen- 6.5.
og 10.6.2014
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Protokoll fra møtene 6.5 og 10.6.2014 godkjennes

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
Helse- og sosialkomiteen behandling:
Ingen forslag fremmet
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Helse- og sosialkomiteens vedtak:
Protokoll fra møtene 6.5 og 10.6.2014 godkjennes

Sak 41 /14 Bydel Nordstrand sin avviksrapport av 31.05.2014
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Til arbeidsutvalget:
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 31.05.2014 godkjennes
Til komiteer og råd:
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 31.05.2014 tas til orientering
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Til medbestemmelsesutvalget:
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 31.05.2014 tas til orientering
Til arbeidsmiljøutvalget:
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 31.05.2014 tas til orientering
Til bydelsutvalget:
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 31.05.2014 tas til orientering

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
Arbeidsutvalgets behandling og vedtak 21.7.2014 jfr sommerfullmakt:
Arve Edvardsen (H) fremmet forslag til følgende merknad:
Bydelsutvalget tar avviksrapporten til orientering med følgende merknader:
Når det gjelder hjemmesykepleie ser BU med bekymring på at bydelens egen utførerenhet ikke
synes å kunne produsere tjenestene til prisene i brukervalgmodellen. For å redusere risiko for
merforbruk ber BU bydelsdirektøren om å sørge for at disse tjenestene i større grad utføres
av private utførere.
Selv om resultattaket for økonomisk sosialhjelp er uendret, er prognosene ytterligere forverret
med 1,750 mill kr. Et antatt merforbruk på 11 mill kr er relativt høyt, og BU ber om at
bydelsdirektøren legger frem forslag til ytterligere tiltak på neste møte. Det pekes spesielt på
behovet for gode kontrollordninger.
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak med Arve Edvardsens (H) forslag til merknader ble
vedtatt med 3 stemmer (2 H, 1 FrP). 2 stemte i mot (1 A, 1 V)
Arbeidsutvalgets vedtak:
Bydelsutvalget tar avviksrapporten til orientering med følgende merknader:
Når det gjelder hjemmesykepleie ser BU med bekymring på at bydelens egen utførerenhet ikke
synes å kunne produsere tjenestene til prisene i brukervalgmodellen. For å redusere risiko for
merforbruk ber BU bydelsdirektøren om å sørge for at disse tjenestene i større grad utføres
av private utførere.
Selv om resultattaket for økonomisk sosialhjelp er uendret, er prognosene ytterligere forverret
med 1,750 mill kr. Et antatt merforbruk på 11 mill kr er relativt høyt, og BU ber om at
bydelsdirektøren legger frem forslag til ytterligere tiltak på neste møte. Det pekes spesielt på
behovet for gode kontrollordninger.
Helse- og sosialkomiteen behandling:
Ingen forslag fremmet
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Helse- og sosialkomiteens vedtak:
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 31.05.2014 tas til orientering
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Sak 42 /14 Oppfølging av vedlikehold, behov for utstyr og
oppfølging av tidligere vedtatte oppgraderinger med
økonomiske konsekvenser
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Til arbeidsutvalget:
Saken sendes til behandling i:
Helse- og sosialkomiteen
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteen
Eldrerådet
Rådet for funksjonshemmede
Ungdomsrådet
Bydelsutvalget
Til komiteer og råd:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales
vedtatt
Til medbestemmelsesutvalget:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt
Til arbeidsmiljøutvalget:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt
Til bydelsutvalget:
1. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren å gjennomføre prioriterte oppgaver tilknyttet
oppfølging av vedlikehold, behov for utstyr og oppfølging av tidligere vedtatte
oppgraderinger med økonomiske konsekvenser så fremt det ikke påvirker bydelens
oppsatte prognose pr august 2014.
2. Ved eventuelle behov for budsjettjustering fra drift til investering fremmes det sak til
bydelsutvalget innen utgangen av 2014

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
Arbeidsutvalgets behandling:
Arve Edvardsen (H) fremmet forslag om at saken sendes kun til behandling i komiteene
Votering:
Arve Edvardsens (H) forslag ble enstemmig vedtatt
Arbeidsutvalgets vedtak:
Saken sendes til behandling i:
Helse- og sosialkomiteen
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteen
Bydelsutvalget
Helse- og sosialkomiteen behandling:
Ingen forslag fremmet
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Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Helse- og sosialkomiteens vedtak:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales
vedtatt

Sak 43 /14 Forvaltningsrevisjon om kommunens organisering av
sykehjemstjenester - spørsmål til bydelsutvalgene
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Til arbeidsutvalget:
Saken behandles i:
- Eldrerådet
- Råd for funksjonshemmede
- Ungdomsrådet
- Helse- og sosialkomiteen
- Bydelsutvalget
Til komiteer og råd:
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.
Til bydelsutvalget:
Nordstrand bydelsutvalg har følgende uttalelser i forhold til Kommunerevisjonens brev datert
16.05.2014 «Forvaltningsrevisjon om kommunens organisering av sykehjemstjenester –
spørsmål til bydelsutvalgene»....
1. Spørsmål : Har bydelsutvalget synspunkter på/erfaringer med eventuelle fordeler og
ulemper ved dagens organisering av sykehjemstilbudet, for eksempel når det gjelder
kapasitet, spesialisering, fritt sykehjemsvalg, kvalitet, effektivitet, eventuelt andre
forhold ?
Nordstrand bydelsutvalg har følgende uttalelser:…………….
2. Spørsmål: Har det å overdra ansvaret for driften av sykehjem til en sentral etat ført til
en svekkelse av bydelssystemet og lokaldemokratiet etter bydelsutvalgets syn ?
Nordstrand bydelsutvalg har følgende uttalelser:…………….
3. Spørsmål: Har bydelsutvalget synspunkter på hvordan tilsynsrollen med sykehjem
fungerer innen dagens sykehjemsorganisering ?
Nordstrand bydelsutvalg har følgende uttalelser:…………….
4. Spørsmål: Har bydelsutvalget synspunkter på andre organisatoriske løsninger for
sykehjemssektoren som kan gi bedre kvalitet og mer effektiv ressursutnyttelse ?
Nordstrand bydelsutvalg har følgende uttalelser:…………….
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
Helse- og sosialkomiteen behandling:
Knut Falchenberg (H) fremmet følgende forslag til svar på de fire spørsmålene - innstilling til
bydelsutvalget:
Ad sp 1
(Fordeler og ulemper med dagens organisering):
Sentraliseringen har hatt både fordeler og ulemper. Den har muliggjort helhetstankegang for
byen, og fleksibilitet mellom bydelene er trolig bedret, samtidig som man har fått bygget et
sterkt fagmiljø i SYE.
Men samtidig er byråkratiet økt, avstandene mellom brukerne og beslutningsprosessene er
lengre. Flere ledd og nivåer gir mer diffuse styringsforhold, og ansvar mindre synlige.
Selv om bydelen sitter med budsjettansvar, er det vanskelig for bydelen å gripe inn med sine
prioriteringer, lokale initiativ og oppfølging av kvaliteten.
Prinsipielt fremstår det som uryddig at samme etat setter ut driften av sykehjem til private, og
samtidig er konkurrent/tilbyder av de samme tjenestene. Kanskje bydelen bør stå som bestiller
og SYE kun være leverandør.
Driftsstyrer på kommunale sykehjem har uklare mandat i forhold til tilsynsutvalg.
Reformen i 2006 med sentralisering skulle bedre kapasitetsutnyttelse, øke spesialisering, gi
fritt sykehjemsvalg, styrke kvaliteten i flere ledd og samtidig gi stordriftsfordeler på alle plan.
BU har ikke innsikt i hvordan realiteten har blitt, og i seg selv er det en svakhet. Det kan
synes som prisene er øket vesentlig, antall administrativt ansatte er ikke redusert, kvaliteten
kan diskuteres. Vi tror intern opplæring kunne styrkes vesentlig, tilsynsrapporter sier dette.
Fremdeles får ikke alle som ønsker det enerom.
Ad 2 (Forhold til lokaldemokrati):
En svakhet er at bydelen ikke lenger kan se hele tiltakskjeden i sammenheng for brukerne.
Avstanden øket mellom bruker og ansvarlige.
Ad 3 (Tilsynsrollen):
Tilsynsutvalgene i bydelen har systematisk forbedret sin virksomhet. Men rollen er ikke ideell
– idet tilsynsutvalgene arbeider for bydelen, mens sentrale beslutninger tas i SYE. Tar lang
tid fra tilsyn er holdt, til saken er ferdig gjennom alle ledd i systemet, ofte mange måneder.
Liten sjanse til å gå inn i SYEs vurderinger – svekket innsyn og kontroll.
Det er viktig at tilsynsutvalgene tas på alvor. Men tilsynsutvalgene er ikke bemannet med
profesjonelle. SYE, sammen med kommunen, bør derfor bidra mer aktivt både med opplæring,
og med å utarbeide gode målestokker for kvalitet.
Ad 4 (øvrige løsningsforslag):
- Øket fokus på oppfølging av ledelse ved sykehjemmene.
- Når SYE styrer har bydelen ikke tilstrekkelig informasjon om driften. Det bør
utarbeides bedre parametere for kvalitet og effektivitet, slik at BU bedre kan vurdere
effekten av tiltak, som for eksempel privatisering.
- Ordningen med driftsstyre kun for kommunale sykehjem bør avvikles.
- Byrådsavdelingen burde selv ha et opplegg for medisinsk tilsyn/kontroll. (Ligger
utenfor tilsynsutvalgenes mandat.)
Votering:
Knut Falchenbergs (H) forslag ble enstemmig vedtatt med noen tilføyelser
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Helse- og sosialkomiteens vedtak:
Helse- og sosialkomiteens innstilling til bydelsutvalget som følger:
Nordstrand bydelsutvalg har følgende uttalelser i forhold til Kommunerevisjonens brev datert
16.05.2014 «Forvaltningsrevisjon om kommunens organisering av sykehjemstjenester –
spørsmål til bydelsutvalgene»....
1. Spørsmål : Har bydelsutvalget synspunkter på/erfaringer med eventuelle fordeler og
ulemper ved dagens organisering av sykehjemstilbudet, for eksempel når det gjelder
kapasitet, spesialisering, fritt sykehjemsvalg, kvalitet, effektivitet, eventuelt andre
forhold ?
Nordstrand bydelsutvalg har følgende uttalelser:
Sentraliseringen har hatt både fordeler og ulemper. Den har muliggjort
helhetstankegang for byen, og fleksibilitet mellom bydelene er trolig bedret, samtidig
som man har fått bygget et sterkt fagmiljø i SYE.
Men samtidig er byråkratiet økt, avstandene mellom brukerne og
beslutningsprosessene er lengre. Flere ledd og nivåer gir mer diffuse
styringsforhold, og ansvar mindre synlige.
Selv om bydelen sitter med budsjettansvar, er det vanskelig for bydelen å gripe inn
med sine prioriteringer, lokale initiativ og oppfølging av kvaliteten.
Prinsipielt fremstår det som uryddig at samme etat setter ut driften av sykehjem til
private, og samtidig er konkurrent/tilbyder av de samme tjenestene. Kanskje bydelen
bør stå som bestiller og SYE kun være leverandør.
Driftsstyrer på kommunale sykehjem har uklare mandat i forhold til tilsynsutvalg.
Reformen i 2006 med sentralisering skulle bedre kapasitetsutnyttelse, øke
spesialisering, gi fritt sykehjemsvalg, styrke kvaliteten i flere ledd og samtidig gi
stordriftsfordeler på alle plan. BU har ikke innsikt i hvordan realiteten har blitt, og i
seg selv er det en svakhet. Det kan synes som prisene er øket vesentlig, antall
administrativt ansatte er ikke redusert, kvaliteten kan diskuteres. Vi tror intern
opplæring kunne styrkes vesentlig, tilsynsrapporter sier dette. Fremdeles får ikke
alle som ønsker det enerom.
2. Spørsmål: Har det å overdra ansvaret for driften av sykehjem til en sentral etat ført til
en svekkelse av bydelssystemet og lokaldemokratiet etter bydelsutvalgets syn ?
Nordstrand bydelsutvalg har følgende uttalelser:
En svakhet er at bydelen ikke lenger kan se hele tiltakskjeden i sammenheng for
brukerne. Avstanden øket mellom bruker og ansvarlige.
3. Spørsmål: Har bydelsutvalget synspunkter på hvordan tilsynsrollen med sykehjem
fungerer innen dagens sykehjemsorganisering ?
Nordstrand bydelsutvalg har følgende uttalelser:
Tilsynsutvalgene i bydelen har systematisk forbedret sin virksomhet. Men rollen er
ikke ideell – idet tilsynsutvalgene arbeider for bydelen, mens sentrale beslutninger
tas i SYE. Tar lang tid fra tilsyn er holdt, til saken er ferdig gjennom alle ledd i
systemet, ofte mange måneder. Liten sjanse til å gå inn i SYEs vurderinger – svekket
innsyn og kontroll.
Det er viktig at tilsynsutvalgene tas på alvor. Men tilsynsutvalgene er ikke bemannet
med profesjonelle. SYE, sammen med kommunen, bør derfor bidra mer aktivt både
med opplæring, og med å utarbeide gode målestokker for kvalitet.
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4. Spørsmål: Har bydelsutvalget synspunkter på andre organisatoriske løsninger for
sykehjemssektoren som kan gi bedre kvalitet og mer effektiv ressursutnyttelse ?
Nordstrand bydelsutvalg har følgende uttalelser:
- Øket fokus på oppfølging av ledelse ved sykehjemmene.
- Når SYE styrer har bydelen ikke tilstrekkelig informasjon om driften. Det bør
utarbeides bedre parametere for kvalitet og effektivitet, slik at BU bedre kan vurdere
effekten av tiltak, som for eksempel privatisering.
- Ordningen med driftsstyre kun for kommunale sykehjem bør avvikles.
- Byrådsavdelingen burde selv ha et opplegg for medisinsk tilsyn/kontroll. (Ligger
utenfor tilsynsutvalgenes mandat.)

Sak 44 /14 Søknad om bevilling - Åpent Bakeri Holtet, Kongsveien
94
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Til arbeidsutvalget:
Det anbefales at Lofthus Samvirkelag LL får serverings- og skjenkebevilling for Åpent Bakeri
Holtet, Kongsveien 94, i tråd med søknaden.
Til komiteer og råd:
Den uttalelsen som er vedtatt av arbeidsutvalget, tas til orientering.
Til bydelsutvalget:
Den uttalelsen som er vedtatt av arbeidsutvalget, tas til orientering.

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
Arbeidsutvalgets behandling og vedtak 21.7.2014 jfr sommerfullmakt:
Ingen forslag fremmet
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Arbeidsutvalgets vedtak:
Det anbefales at Lofthus Samvirkelag LL får serverings- og skjenkebevilling for Åpent Bakeri
Holtet, Kongsveien 94, i tråd med søknaden.
Helse- og sosialkomiteen behandling:
Ingen forslag fremmet
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Helse- og sosialkomiteens vedtak:
Den uttalelsen som er vedtatt av arbeidsutvalget, tas til orientering
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Sak 45 /14 Høring - regulering av tigging - Oslo kommunes
politivedtekt
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Til arbeidsutvalget: ……………………
Til komiteer og råd:
Den uttalelsen som er vedtatt av arbeidsutvalget tas til orientering

Til bydelsutvalget:
Den uttalelsen som er vedtatt av arbeidsutvalget tas til orientering

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
Arbeidsutvalgets behandling og vedtak 21.7.2014 jfr sommerfullmakt:
Pia Bergmann (SV) har sendt høringsuttalelse av 19.7.2014. Denne ble besluttet vedlegges
protokollen.
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
Bydelsutvalget viser i utgangspunktet til Innst L (2013-2014) hvor flertallet i Justiskomiteen
ber regjeringen fremme en proposisjon til Stortinget om et nasjonalt forbud rettet mot de
organiserte formene for tigging, og mot tigging som kan være knyttet til menneskehandel og
annen kriminalitet. Komiteen har bedt om at et nasjonalt forbud iverksettes sommeren 2015.
Det er grunn til å anta at et slikt forbud nødvendigvis må være av generell karakter, antakelig
nærmere denne høringens alternativ 1, som i hovedsak er en videreføring av det tidligere
tiggerforbudet i løsgjengerloven. Det er gode grunner til at forskjellen mellom en
vedtektsendring i Oslo nå i 2014 og et nasjonalt forbud i 2015 ikke er større en nødvendig.
Dette gjelder særlig ovenfor de gruppene som forbudet retter seg imot.
Alternativ 2 i høringsbrevet har en del juridiske og tolkningsmessige utfordringer. En
eventuell håndhevelse i forhold til den foreslåtte ordlyden vil være problematisk fordi
kriteriene er alt for generelle og upresise. Forslaget inneholder dessuten direkte
formuleringsfeil (3. ledd, 1. punktum).
Bydelsutvalget er på prinsipielt grunnlag uenig i at tigging skal være mer akseptabelt fordi
den foregår utenfor Ring 2. En slik geografisk avgrensning er derfor lite hensiktsmessig.
På bakgrunn av ovenstående anbefaler bydelsutvalget høringsalternativ nr 1.
Votering:
Arve Edvardsens (H) forslag ble vedtatt med 4 stemmer (2 H, 1 FrP, 1 A). 1 stemte i mot (V).
Pia Bergmanns (SV) høringsuttalelse av 19.7.2014 vedlegges AU-protokollen.
Arbeidsutvalgets vedtak:
Bydelsutvalget viser i utgangspunktet til Innst L (2013-2014) hvor flertallet i Justiskomiteen
ber regjeringen fremme en proposisjon til Stortinget om et nasjonalt forbud rettet mot de
organiserte formene for tigging, og mot tigging som kan være knyttet til menneskehandel og
annen kriminalitet. Komiteen har bedt om at et nasjonalt forbud iverksettes sommeren 2015.
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Det er grunn til å anta at et slikt forbud nødvendigvis må være av generell karakter, antakelig
nærmere denne høringens alternativ 1, som i hovedsak er en videreføring av det tidligere
tiggerforbudet i løsgjengerloven. Det er gode grunner til at forskjellen mellom en
vedtektsendring i Oslo nå i 2014 og et nasjonalt forbud i 2015 ikke er større en nødvendig.
Dette gjelder særlig ovenfor de gruppene som forbudet retter seg imot.
Alternativ 2 i høringsbrevet har en del juridiske og tolkningsmessige utfordringer. En
eventuell håndhevelse i forhold til den foreslåtte ordlyden vil være problematisk fordi
kriteriene er alt for generelle og upresise. Forslaget inneholder dessuten direkte
formuleringsfeil (3. ledd, 1. punktum).
Bydelsutvalget er på prinsipielt grunnlag uenig i at tigging skal være mer akseptabelt fordi
den foregår utenfor Ring 2. En slik geografisk avgrensning er derfor lite hensiktsmessig.
På bakgrunn av ovenstående anbefaler bydelsutvalget høringsalternativ nr 1.

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
Helse- og sosialkomiteen behandling:
Ingen forslag fremmet
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Helse- og sosialkomiteens vedtak:
Den uttalelsen som er vedtatt av arbeidsutvalget tas til orientering

Sak 46 /14 Årsmelding 2013 for Bekkelaget seniorsenter
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Til arbeidsutvalget:
Saken sendes til behandling i:
Eldrerådet
Helse- sosialkomite
Bydelsutvalget
Til komiteer og råd:
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt.
Til bydelsutvalget:
Årsmelding og årsrapport – 2013 fra Foreningen Bekkelaget Seniorsenter tas til orientering.

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
Helse- og sosialkomiteen behandling:
Ingen forslag fremmet
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Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Helse- og sosialkomiteens vedtak:
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt

Sak 47 /14 Årsberetning og regnskap - Simensbråten - Ekeberg
seniorsenter 2013
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Til arbeidsutvalget:
Saken sendes til behandling i:
Eldrerådet
Helse- sosialkomite
Bydelsutvalget
Til komiteer og råd:
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt.
Til bydelsutvalget:
Årsmelding og regnskap – 2013 fra Simensbråten – Ekeberg seniorsenter tas til orientering.

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
Helse- og sosialkomiteen behandling:
Ingen forslag fremmet
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Helse- og sosialkomiteens vedtak:
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt

Sak 48 /14 Regnskap og årsrapport 2013, Nordstrand Seniorsenter
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Til arbeidsutvalget:
Saken sendes til behandling i :
Eldrerådet
Helse- sosialkomite
Bydelsutvalget
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Til komiteer og råd:
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt.
Til bydelsutvalget:
Regnskap og årsrapport – 2013 fra Nordstrand seniorsenter tas til orientering.

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
Helse- og sosialkomiteen behandling:
Ingen forslag fremmet
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Helse- og sosialkomiteens vedtak:
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt

Sak 49 /14 Årsberetning og regnskap 2013, for Lambertseter
Frivilligsentral
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Til arbeidsutvalget:
Saken sendes til behandling i:
Eldrerådet
Helse- og sosialkomite
Bydelsutvalget
Til komiteer og råd:
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt.
Til bydelsutvalget:
Årsberetning og regnskap 2013 fra Lambertseter Frivilligsentral tas til orientering.

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
Helse- og sosialkomiteen behandling:
Ingen forslag fremmet
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Helse- og sosialkomiteens vedtak:
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt
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Sak 50 /14 Tilsynsrapport Midtåsenhjemmet - Anmeldt tilsyn
10.3.2014
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Til arbeidsutvalget:
Saken sendes til:
Eldrerådet
Rådet for funksjonshemmede
Helse- og sosialkomite
Bydelsutvalget
Til komiteer og råd:
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt
Til bydelsutvalget:
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 10.3.14 til orientering

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
Helse- og sosialkomiteen behandling:
Ingen forslag fremmet
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Helse- og sosialkomiteens vedtak:
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt

Sak 51 /14 Tilsynsrapport Lambertseter alders- og sykehjem anmeldt tilsyn 18.3.14
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Til arbeidsutvalget:
Saken behandles i:
Helse- og sosialkomite
Eldrerådet
Rådet for funksjonshemmede
Bydelsutvalget
Til komiteer og råd:
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt
Til bydelsutvalget:
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem 18.3.14.til
orientering

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
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Helse- og sosialkomiteen behandling:
Ingen forslag fremmet
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Helse- og sosialkomiteens vedtak:
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt

Sak 52 /14 Tilsynsrapport Midtåsenhjemmet 12.5.14. Anmeldt tilsyn
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Til arbeidsutvalget:
Saken sendes til:
Eldrerådet
Rådet for funksjonshemmede
Helse- og sosialkomite
Bydelsutvalget
Til komiteer og råd:
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt
Til bydelsutvalget:
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 12.5.14 til orientering

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
Helse- og sosialkomiteen behandling:
Ingen forslag fremmet
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Helse- og sosialkomiteens vedtak:
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt

Møtet hevet kl 20.55

Oslo, 02.09.2014

Knut Hedemann (A)
leder av helse- og sosialkomiteen
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