
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Bjerke 
 Bydelsadministrasjonen 

 
Møteinnkalling 1/15 

 
 
Møte: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg  
Møtested: BU-salen  

Møtetid: Torsdag 15. januar 2015 kl. 17.00     
Sekretariat: 23439917  
 

 
SAKSKART  

 
 
Åpen halvtime 
Godkjenning av innkalling 
Godkjenning av sakskart 
Postjournal 
Informasjon  
Eventuelt 
 
 
Saker til behandling 
Sak 1/15      Godkjenning av protokoll AU 27.11.2014 ................................................................ 1 
Sak 2/15      Årsrapport 2014 for komiteer og råd ........................................................................ 1 
Sak 3/15      Årsrapporter fra tilsynsutvalg 2014 .......................................................................... 1 
Sak 4/15      Tilsynsrapport fra Økern sykehjem desember 2014 ................................................. 2 
Sak 5/15      Høring av forslag til utbyggingavtale for Spireaveien 6 ........................................... 2 
Sak 6/15      Varsel om oppstart av planarbeid for Øyvinds vei 2 - omsorg ................................. 3 
Sak 7/15      Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Vollebekk, Brobekkveien 52-64 m.fl. ..... 4 
Sak 8/15      Høring av regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus ....................... 4 
Sak 9/15      Oppstart av reguleringsplan med konsekvensutredning for Persveien 25 m.fl. ........ 5 
 
 
 
 
 
 
Bydel Bjerke 
 
 
Steinar Arnesen        Merete Stavn 
leder          sekretær 

 
 
 



Sak 1/15      Godkjenning av protokoll AU 27.11.2014  
 
Arkivsak: 201500021 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Merete Stavn 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalgets arbeidsutvalg 15.01.15 1/15  
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL AU 27.11.2014  
 
Sammendrag: 
Protokollen fra møte i AU 27.11.14 fremlegges for godkjenning. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Protokoll fra AU 27.11.14 godkjennes. 
 
Bydel Bjerke 06.01.15 
 
Kari-Anne Mathisen 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg – Protokoll AU 27.11.14 
 
 

Sak 2/15      Årsrapport 2014 for komiteer og råd  
 
Arkivsak: 201500076 
Arkivkode: 026.0 
Saksbehandler: Merete Stavn 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalgets arbeidsutvalg 15.01.15 2/15  
Kultur- og oppvekstkomiteen 26.01.15  
Miljø- og samferdselskomiteen 26.01.15  
Råd for funksjonshemmede 26.01.15  
Ungdomsråd 26.01.15  
Eldreråd 26.01.15  
Bjerke Bydelsutvalg 05.02.15  
 
ÅRSRAPPORT 2014 FOR KOMITEER OG RÅD  
Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet. 
 
 

Sak 3/15      Årsrapporter fra tilsynsutvalg 2014  
 
Arkivsak: 201500077 
Arkivkode: 204 
Saksbehandler: Merete Stavn 
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Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalgets arbeidsutvalg 15.01.15 3/15  
Kultur- og oppvekstkomiteen 26.01.15  
Eldreråd 26.01.15  
Bjerke Bydelsutvalg 05.02.15  
 
ÅRSRAPPORTER FRA TILSYNSUTVALG 2014  
Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet. 
 
 

Sak 4/15      Tilsynsrapport fra Økern sykehjem desember 2014  
 
Arkivsak: 201500032 
Arkivkode: 204 
Saksbehandler: Merete Stavn 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalgets arbeidsutvalg 15.01.15 4/15  
Kultur- og oppvekstkomiteen 26.01.15  
Eldreråd 26.01.15  
Bjerke Bydelsutvalg 05.02.15  
 
TILSYNSRAPPORT FRA ØKERN SYKEHJEM DESEMBER 2014  
 
Sammendrag: 
Vedlagt følger rapport fra tilsynsbesøk ved Økern sykehjem og dagsenter den 16.12.14. 
Rapporten er oversendt den 18.12 til Sykehjemsetaten og institusjonssjef for orientering. 
Eventuelle kommentarer fra disse blir forelagt saken/ettersendt.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Rapporten fra tilsynsbesøk Økern sykehjem og dagsenter 18.12.14 tas til orientering. 
 
Bydel Bjerke 6. januar 2014 
 
Kari-Anne Mathisen 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg – Tilsynsrapport 18.12 Økern sykehjem og dagsenter 
 
 

Sak 5/15      Høring av forslag til utbyggingavtale for Spireaveien 6  
 
Arkivsak: 201500022 
Arkivkode: 512 
Saksbehandler: Erik Anders Aurbakken 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalgets arbeidsutvalg 15.01.15 5/15  
Miljø- og samferdselskomiteen 26.01.15  
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Bjerke Bydelsutvalg 05.02.15  
 
HØRING AV FORSLAG TIL UTBYGGINGAVTALE FOR SPIREAVEIEN 6  
 
Sammendrag: 
Forslaget til utbyggingsavtale regulerer pålegg til utbygger av Spireaveien om å bekoste 
opparbeiding av fortau langs Spireaveien 6 og deler av Spireaveien, samt overdragelse av 
anleggene til Oslo kommune ved Bymiljøetaten. Utbyggingsavtalen skal hjemles i 
reguleringsplan for Spireaveien 6. 
 
Saksframstilling: 
Forslaget vurderes å være i samsvar med utarbeidet VPOR for Løren og Økern. 
Utbyggingsavtalen regulerer juridiske og økonomiske spørsmål, mens arealbruken er fastsatt i 
reguleringsplanen. Bydelen gav merknader til reguleringsplanen 17.01.2014 og planen ble 
sendt til politisk behandling 25.11.2014. Reguleringsplanen er ikke avgjørende for spørsmålet 
som er reist om midlertidig stengning av Spireaveien. Ønsket om stengning gjelder for perioden 
fram til Spireaveien er opparbeidet etter denne reguleringsplanen.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Saken tas til etterretning. 
 
Bydel Bjerke 8.1.2015 
 
 
Kari-Anne Mathisen      Synøve Bystøl 
bydelsdirektør       avdelingssjef 
 
For mer informasjon, søk på Plan- og bygningsetatens side: 
http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp 
Søk saksnr 201205355 
 
 

Sak 6/15      Varsel om oppstart av planarbeid for Øyvinds vei 2 - 
omsorg  

 
Arkivsak: 201500036 
Arkivkode: 512 
Saksbehandler: Erik Anders Aurbakken 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalgets arbeidsutvalg 15.01.15 6/15  
Miljø- og samferdselskomiteen 26.01.15  
Eldreråd 26.01.15  
Bjerke Bydelsutvalg 05.02.15  
 
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR ØYVINDS VEI 2 - OMSORG  
 
Sammendrag: 
Map arkitekter har på vegne av Boligbygg Oslo KF varslet oppstart av detaljregulering av 
Øyvinds vei 2 for omsorgsboliger, base for hjemmetjenesten og dagsenter. Dette er i hovedsak 
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lik tidligere bruk av eiendommen. Planen forutsetter rivning av dagens bygg. Fristen for 
uttalelse utgår 15.1. 
 
Saksframstilling: 
Varsel om oppstart bygger på skisser og beskrivelser fra arkitekten som i all hovedsak følger 
opp de behov og ønsker for utforming av bygget som foreligger nå i tidlig planfase. Bydelen 
har derfor ikke merknader til varsel om oppstart.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak  
Saken tas til orientering 
 
Bydel Bjerke 8.1.15 
 
Kari-Anne Mathisen       Synøve Bystøl 
bydelsdirektør        avdelingssjef 
 
For mer informasjon, se Plan- og bygningsetatens side: 
http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?bid=9 
 
 

Sak 7/15      Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Vollebekk, 
Brobekkveien 52-64 m.fl.  

 
Arkivsak: 201500012 
Arkivkode: 512 
Saksbehandler: Erik Anders Aurbakken 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalgets arbeidsutvalg 15.01.15 7/15  
Miljø- og samferdselskomiteen 26.01.15  
Bjerke Bydelsutvalg 05.02.15  
 
OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN FOR VOLLEBEKK, 
BROBEKKVEIEN 52-64 M.FL.  
Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet. 
 
For mer informasjon, se Plan- og bygningsetatens side: 
http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?bid=9 
 

Sak 8/15      Høring av regional plan for areal og transport for Oslo og 
Akershus  

 
Arkivsak: 201500039 
Arkivkode: 517 
Saksbehandler: Erik Anders Aurbakken 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalgets arbeidsutvalg 15.01.15 8/15  
Miljø- og samferdselskomiteen 26.01.15  
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Bjerke Bydelsutvalg 05.02.15  
 
HØRING AV REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT FOR OSLO OG 
AKERSHUS  
Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet. 
 
For mer informasjon, se Plan- og bygningsetatens side: 
http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?bid=9 
 

Sak 9/15      Oppstart av reguleringsplan med konsekvensutredning 
for Persveien 25 m.fl.  

 
Arkivsak: 201500010 
Arkivkode: 512 
Saksbehandler: Erik Anders Aurbakken 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalgets arbeidsutvalg 15.01.15 9/15  
Miljø- og samferdselskomiteen 26.01.15  
Bjerke Bydelsutvalg 05.02.15  
 
OPPSTART AV REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR 
PERSVEIEN 25 M.FL.  
Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet. 
 
For mer informasjon, se Plan- og bygningsetatens side: 
http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?bid=9 
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	Saker til behandling




 


 


  
 Oslo kommune 
 Bydel Bjerke 


 Bydelsadministrasjonen 


Protokoll 8/14 


 


 


Møte: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg  


Møtested: BU-salen  


Møtetid: Torsdag 27. november 2014 kl. 17.00     


Sekretariat: 23439917  


 


 


Møteleder: Steinar Arnesen, leder  


   


Tilstede: Steinar Arnesen (A), Stine-Marie Nilsen 


(A), Jørn Kveseth (F) Oddmund Østebø 


(H) 


 


   


Forfall: Geirmund Jor (SV)  


Observatører: Karl Thomas Tvedt (V), 


Mikkel Øgrim Haugen (R) 


 


   


Som vara møtte: Arild Holland (SV)  


   


I tillegg møtte: Kari-Anne Mathisen, bydelsdirektør  


   


Møtesekretær: Merete Stavn  


 


Åpen halvtime 


Ingen møtte 


 


Godkjenning av innkalling 


Innkallingen ble godkjent 


 


Godkjenning av sakskart 


Sakskartet ble godkjent med tilleggssak 103. 


 


Postjournal 


Ingen merknader. 


 


Informasjon  


Kari-Anne Mathisen, bydelsdirektør 







 Bystyret har besluttet at prøveordningen med driftsstyrer i sykehjemmene 


avsluttes. Medlemmene + BU har fått beskjed pr epost 24.1 


 Råd og komiteer får informasjon om budsjettet fra administrasjonen i 


kommende møte 8. des. 


 Minner om konserten Signatur - lyden av Bjerke, ved Den Norske Opera & 


Ballett 3. desember. Det er tilbudt gratisbilletter, svært få har benyttet 


muligheten. 


 Minner på Retningslinjer for arbeidsformen mellom bydelsadministrasjon og 


politikere. 


 Forfall i deler av møtene i utvalg/råd/komiteer. Stiller spørsmål omkring 


møtehonorar og hvordan dette skal praktiseres.  


 


Eventuelt 


Oddmund Østebø (H) 


Etterspør nytt om Økernveien 145.  


Bydelsdirektør orienterte. Flytting senest våren 2017. 


 


Saker behandlet under møte 


Sak 93 /14  Godkjenning av protokoll AU 23. oktober 2014 .................................................... 2 


Sak 94 /14  Prognose oktober ..................................................................................................... 2 
Sak 95 /14  Økonomiplan 2015 - 2018 og budsjett 2015 ........................................................... 3 


Sak 96 /14  Programplan for områdeløft Linderud - Økernbråten - Vollebekk 2015 ................ 4 
Sak 97 /14  Fordeling av tilskudd 2015 - Fattigdomsmidler ...................................................... 5 


Sak 98 /14  Innstilling av vararepresentant til Løren skole ........................................................ 5 
Sak 99 /14  Helse-, sosial- og eldreombudets Årsmelding 2013 ............................................... 5 


Sak 100 /14  Tildeling av Ungdomsrådets ungdomspris 2014................................................... 5 
Sak 101 /14  Ungdomsrådets ungdomspris 2014, godkjenning av statutter .............................. 5 
Sak 102 /14  Eldrerådets behov for relevant statistikk ............................................................... 6 


Sak 103 /14  Budsjett 2014 - Eksterne budsjettjusteringer pr. november .................................. 6 
 


 


Sak 93 /14  Godkjenning av protokoll AU 23. oktober 2014 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


Protokollen fra AU 23.10.14 godkjennes. 


 


Votering 


Enstemmig vedtatt 


 


Vedtak 


Protokollen fra AU 23.10.14 godkjennes. 


 


 


Sak 94 /14  Prognose oktober 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


Månedsrapporten for oktober tas til orientering. 


 







 


Vedtak 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak oversendes bydelsutvalget for realitetsbehandling. 


 


Sak 95 /14  Økonomiplan 2015 - 2018 og budsjett 2015 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 


Forslag til vedtak i komiteer og råd under Bydelsutvalget og i 


Medbestemmelsesutvalget: 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak i Bydelsutvalget tiltres. 


Forslag til vedtak i Arbeidsmiljøutvalget: 
På nåværende tidspunkt har ikke AMU merknader til arbeidsmiljømessige konsekvenser. Da 


måloppnåelse/effektuering betinger videre utredninger på flere områder, tar en forbehold om å 


kunne komme tilbake til arbeidsmiljømessige konsekvenser når de forskjellige tiltak er 


utredet, og disse omhandler ansatte på en måte som betinger behandling i AMU. 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak i Bydelsutvalget: 


A. Økonomiplan 2015 - 2018 - budsjett 2015, med visjon, strategiske mål, tiltak og verbale 


vedtak vedtas. 


Budsjett med måltall, nøkkeltall og budsjettpremisser inkludert budsjett per funksjonsområde 


og per KOSTRA og per Resultatenhet og forslag til aktivitetsnivå vedtas. 


B. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling innenfor rammen 


av bydelsutvalgets vedtak. 


C. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle artsgrupper på 


driftsbudsjettets utgifts- og inntektsside, innenfor samme funksjonsområde: 


Funksjonsområde 1 - Helse, sosial og nærmiljø 


Funksjonsområde 2A - Barnehager 


Funksjonsområde 2B - Oppvekst 


Funksjonsområde 3 - Pleie og omsorg 


Funksjonsområde 4 - Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsordning 


D. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt 


budsjett. 


E. Følgende forutsetninger legges til grunn for fullmakten under punktene B, C, og D: 


Justeringene må ikke føre til endringer i aktivitetsforutsetningene i forhold til bydelsutvalgets 


vedtak, herunder vedtatte måltall og hovedtiltak. 


Justeringene må i sum, i løpet av budsjettåret, ikke overstige 10% av bydelsutvalgets 


opprinnelige vedtatte bruttobudsjett for det enkelte funksjonsområde. 


Justeringene må ikke berøre bevilgninger som etter bystyrets budsjettvedtak er ført opp til 


spesielle angitte formål. 


F. Styrkinger, endringer, avvikling, reduksjoner i aktivitet 







Se tiltaksoversiktene med konsekvenser for brukere, arbeidsmiljø, klima, risikovurdering og 


ytterligere økonomisk konsekvens for 2016 i Del 2 per avdeling. 


G. Omdisponering fra bydelens ordinære driftsramme og kvalifiseringsprogrammet til 


styrking av sosialhjelpsrammen utover vedtatt eksternt budsjett på artsgruppe 14. 


Bydelsutvalget vedtar å styrke sosialhjelpsrammen med 4,639 mill kr. fra 


Kvalifiseringsprogrammet – samme funksjonsområde og 4,648 mill fra ordinær driftsramme 


til samlet budsjett på økonomisk sosialhjelp på 77,039 mill kr. Se for øvrig budsjettpremisser 


for økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet. 


H. Følgende stillinger inndras/opprettes/omgjøres 


Se eget vedlegg - Stillinger. 


I. Verbale vedtak per funksjonsområde: 


Verbalvedtak – Funksjonsområde 1 og 4 


 Ingen 


 


Verbalvedtak – Funksjonsområde 2A 


 Foreldrebetalingen i korttidsbarnehage settes lik 60% av satsene i heldagsplasser. 


 


Verbalvedtak – Funksjonsområde 2B 


 Ingen 


 


Verbalvedtak – Funksjonsområde 3  


 Det skal kreves inn egenandel på trygghetsalarm etter de satser som vedtas av 


bystyret.  


 Bydelsdirektøren delegeres myndighet til fortløpende å justere husleie. Dette 


gjelder alle leieforhold som bydelen framleier til beboere, omsorgsboliger og 


samlokaliserte boliger. 


 Bydelsdirektøren delegeres myndighet til å foreta innkjøp av El-biler i 


henhold til bystyrets vedtak om finansieringsordning. 


 Det utarbeides en omstillingsplan for helse og omsorg.   


 


Vedtak 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak oversendes alle råd og komiteer før det oversendes 


bydelsutvalget for realitetsbehandling. 


 


Sak 96 /14  Programplan for områdeløft Linderud - Økernbråten - 
Vollebekk 2015 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


Bydelsutvalget vedtar Programplan for Områdeløft Linderud-Økernbråten-Vollebekk 2015. 


 


Vedtak 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak oversendes alle råd og komiteer før det oversendes 


bydelsutvalget for realitetsbehandling. 


 







 


Sak 97 /14  Fordeling av tilskudd 2015 - Fattigdomsmidler 


 


Saken var ikke ferdig utarbeidet til møtet. 


 


Vedtak 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak oversendes Kultur- og oppvekstkomiteen og 


Ungdomsråd før det oversendes bydelsutvalget for realitetsbehandling. 


 


Sak 98 /14  Innstilling av vararepresentant til Løren skole 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


Arbeiderpartiet fremmer forslag på ny vararepresentant til Løren skole. 


Innstillingen sendes til Utdanningsetaten for videre behandling og oppnevning. 


 


Vedtak 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak oversendes bydelsutvalget for realitetsbehandling. 


 


Sak 99 /14  Helse-, sosial- og eldreombudets Årsmelding 2013 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


Helse-, sosial- og eldreombudets årsmelding for 2013 tas til orientering.  


 


Vedtak 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak oversendes Eldrerådet før bydelsutvalget for 


realitetsbehandling. 


 


Sak 100 /14  Tildeling av Ungdomsrådets ungdomspris 2014 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak i UR 


Saken fremmes uten forslag til vedtak  


 


Forslag til vedtak i bydelsutvalget 


Saken tas til orientering. 


 


Vedtak 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak oversendes Ungdomsrådet for realitetsbehandling og 


bydelsutvalget til orientering. 


 


Sak 101 /14  Ungdomsrådets ungdomspris 2014, godkjenning av 
statutter 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak i Ungdomsrådet 


Ungdomsrådet vedtar statuttene for Ungdomsprisen 


 


Vedtak 







Bydelsdirektørens forslag til vedtak oversendes Ungdomsrådet for realitetsbehandling og 


bydelsutvalget til orientering. 


 


Sak 102 /14  Eldrerådets behov for relevant statistikk 


 


Eldrerådets forslag til vedtak 


Bydelsutvalget ber administrasjonen om å fremme en sak på bakgrunn av eldrerådets vedtak 


fra møte 3.11. 


 


Vedtak 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak oversendes bydelsutvalget for realitetsbehandling. 


 


Sak 103 /14  Budsjett 2014 - Eksterne budsjettjusteringer pr. 
november 


 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak 


1.  I budsjettet for 2014 gjøres følgende endringer: 


1.1. Funksjonsområde 1 - Helse, sosial og nærmiljø økes med kr 4 949 000 


1.2. Funksjonsområde 2A - Barnehager økes med kr 7 807 000 


 


2. Bydelsutvalget vedtar å redusere overføring fra driftsrammen til sosialhjelpsrammen med  


kr  440 000 


 


3. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å fordele eventuelle eksterne budsjettjusteringer for 2014 


som det ikke vil være mulig å forelegge bydelsutvalget for ordinær 


 


Vedtak 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak oversendes bydelsutvalget for realitetsbehandling. 


 


 


Bydel Bjerke, 27.11.2014 


 


 


 


Steinar Arnesen       Merete Stavn 


BU-leder        sekretær 








 


 


  
 Oslo kommune 
 Bydel Bjerke 
  


 


 


Tilsynsrapport 
 
Tilsynsbesøk i institusjoner m.v.  
 
Formål 
Tilsynsutvalgene skal føre kontroll og tilsyn med hvordan helsetjenesten faktisk virker. Tilsynsutvalgene 
skal rapportere avvik dersom tjenesten ikke er i samsvar med krav fastsatt av staten eller Oslo 
kommune i lov, forskrift, instruks og lignende. Tilsynsutvalgene skal videre påpeke forhold som kan 
bedres. 
 
Virkeområde 
Det skal føres tilsyn med bydelens sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie, dagsenter på 
sykehjem, dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede og avlastningsboliger. Hjemmel til å føre 
tilsyn med private institusjoner følger av avtaler inngått med de private institusjonene. 
 
Rapport 
Etter hvert tilsynsbesøk skal det utarbeides en tilsynsrapport.  Tilsynsrapporten skal oversendes til 
bydelsutvalget og bydelsadministrasjonen. I rapporten skal det eventuelt påpekes og gis anmerkninger 
om forhold som bør endres.  
 
For sykehjem gjelder følgende: Tilsynsutvalget oversender sin rapport til bydelsutvalget til foreløpig 
orientering og til Sykehjemsetaten til kommentering.  Sykehjemsetaten skal sende sine kommentarer til 
de påpekte forhold til tilsynsutvalget innen 6 uker. Sykehjemsetatens kommentarer videresendes til 
bydelsutvalget og tilsynsrapporten med kommentarer oversendes til bydelsadministrasjonen. 
 
Alle tilsynsrapporter skal være offentlige og anonymiserte dersom de inneholder taushetsbelagte 
opplysninger.   
 
Navn på tjenestested: Økernhjemmet. Økern dagsenter  
 
Dato for besøket:  16. desember 2014          Tidspunkt (fra kl. til kl.): 14 – 15.30 
 
Meldt/uanmeldt besøk/ekstraordinært besøk: Uanmeldt besøk 
 
Hvis ekstraordinært besøk – hva var årsaken til besøket? Hvem har begjært 
det?  
Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende tilstede: 
Ragnhild Myklebust (H), leder. Inger Aasland (A). Trond Nilsen (A). 
 
Forfall: 
 
Møtesekretær     Ragnhild  Myklebust 
Kontakter under tilsynet: 
(Hvilke personer har tilsynet hatt kontakt med under oppholdet; beboere 
(anonymisert), pårørende (anonymisert), ansatte, ledere, andre) 
  Avdelingssykepleier Roxana Fernandez, avdeling Øst, Økernhjemmet 
 
 
 
Hvordan ble tilsynet gjennomført: 
(Institusjons-/hjemmebesøk, skriftlig/muntlig kommunikasjon) 
 Institusjonsbesøk, muntlig kommunikasjon, 
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Tilsynsutvalgets oppgaver: 
(ref. bystyresak 165/05 og 432/08) 
 
Tilsynsutvalget skal påse at tjenestestedene drives i samsvar med regler og 
retningslinjer gitt av staten og Oslo kommune. 
 
Tilsynsutvalget skal påse at tjenestestedene: 


•  gir den enkelte beboer/bruker forsvarlig omsorg og hjelp, og behandler den 
enkelte beboer/bruker med respekt 


• har utarbeidet målsetting, opplegg og tidsplan for oppholdet for den enkelte 
bruker 


• følger bestemmelsene som regulerer forhold under oppholdet, herunder 
bestemmelse om bruk av tvang 


• har lokaler, utstyr, aktivitetsmateriell og lignende som er i samsvar med 
formålet for virksomheten 


• drives med forsvarlige personalforhold 
• har opprettet medisinsk tilsyn for de institusjoner hvor dette er forutsatt 
• oppbevarer beboernes midler forsvarlig dersom tjenestestedene er gitt ansvar 


for dette 
• sørger for at informasjon om Helse- og sosialombudet og om hvordan 


ombudet kan kontaktes er lett tilgjengelig for brukere/beboere. 
 


Medisinskfaglige oppgaver ligger utenfor tilsynsutvalgets oppgaver. 
 


 
Tilsynsutvalgets rapport fra tilsynet:  
 
Vi besøkte avdeling Øst sammen med avdelingssykepleier,  avdelingen er  
pent nyopp-pusset og malt i lyse farger med nytt kjøkken og stue. 
Paviliongen har fått nytt gulv. Rommene gir et hjemlig preg. Vi møtte pus på 
gangen . Det var 2 kaniner i atriehagen. 
Det er ansatt frivillighetskoordinator. Brukergrupper med lesing, poesi, matlaging, 
baking har startet. 
 Vi snakket med en pårørende som var fornøyd. 
Det var en rolig atmosfære i avdelingen. 
 
Brannøvelser hver 3. måned, og spesielt for nyansatte. Røykvarslere er montert 
i takene, god merking av rømningsveier. 
 
Vaskerom gjøres nå klar slik at klesvask skal gjøres på avdelingen. 
 
Pårørende kan benytte Økernhjemmets bankkonto til innbetalinger for turer og 
aktiviteter, avdelingssykeplier har ansvar. 
 
Sykepleier ev. autorisert hjelpepleier har ansvar for medisiner for sin gruppe. 
Det er kurs/oppdatering i medisinhåndtering, kvalitetskontroll. 
Kursing i pasientsikkerhet, uten bruk av tvang. Man er bevisst på å skrive avvik. 
Er fokusert på å lære av feil ved gjennomgang av avvik. 
Det er legemiddelgjennomgang 2 ganger pr. år . 
Fagmøte hver uke og felles lunsj for personalet  er med på å gi et godt arbeidsmiljø. 
 
 
Saker til oppfølging ved neste tilsynsbesøk: Ingen 
 
 
Oslo 17.desember 2014 
 
 
 
Ragnhild Myklebust (H)___   Inger Aasland_(A)________Trond Nilsen (A)___               
____sign._____________            ____sign._____________ sign. 
Leder tilsynsutvalg              Medlem tilsynsutvalg            Medlem tilsynsutvalg 
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***** 
 
Tilsynsrapport oversendt til: 


• Bydelsadministrasjonen / bydelsutvalget dato: 18.12.14-BU 05.02.15 
• Institusjonens leder / styre (private institusjoner) dato: 18.12.14 


 
***** 


For sykehjem: 
• Sykehjemsetaten til kommentering dato:18.12.14 


 
 
Taushetsplikt: 
Tilsynsutvalget har taushetsplikt om personlige forhold som utvalgene blir kjent med i sitt 
arbeide. For øvrig gjelder forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt. 
 
Mal for rapport er utarbeidet i henhold til bystyresak 165/05 ”Arbeidsbetingelser for tilsynsutvalg i 
institusjon mv” – byrådssak 229/04 og bystyresak 432/08 ”Styrking og samordning av tilsyn i 
sykehjem” – byrådssak 144/08 


 








 


 


  
 Oslo kommune 
 Bydel Bjerke 


 Bydelsadministrasjonen 
 


 


Notat 


 


 


Til: Bydelsutvalgets arbeidsutvalg Dato: 07.01.2015 


Fra: Bydelsdirektør Vår ref(saksnr): 201500058-1 


Saksbeh: Merete Stavn Arkivkode: 020.0 


Telefon: 23439917   


 


 


 


POSTJOURNAL JANUAR 2015 


 


1. Evaluering av ordningen med driftsstyre ved de kommunale sykehjemmene 


(epost 24.11) 


2. Bydel Bjerke og Zahid Ali i Operaen (epost 9.12) 


3. Samlet uttalelser fra SU barnehager (epost 16.12) 


- Refstadsvingen barnehage 


- Orelia og Årvoll barnehage 


- Bjerkedalen barnehage 


- Sletta barnehage 


- Økern barnehage 


- Utforskeren barnehage Hus B 


- Tonsenjordet barnehage 


- Bredtvet og Utforskeren barnehage 


- Sandbakken barnehage og Rødberget naturbarnehage 


4. Gratis billetter for Signatur – lyden av Bjerke i Operaen (epost 1.12) 


5. 14. januar – Bydel Bjerke for 4. gang i Operaen(epost 7.1) 


 


 


 


 





