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Møte: Helse- og sosialkomite  
Møtested: Spiserom 2. etg. Ekebergveien 243  

Møtetid: Tirsdag 20. mars 2007 kl. 19.00     
Sekretariat:   
 
 
Tilstede: Ingvald Bore (H) – leder 

Ulf Stigen (F) 
Anne Marie Donati (A) 
Martin Kirkengen (V) 
Berit Aasen (SV) – vara for Heidi Røseth (SV) 

 

   
Forfall: Terje Hordnes (A) 

Jorunn Røskeland (A) 
Haakon Brænden (KrF) 
Heidi Røseth (SV) 

 

   
Møtesekretær:      Avd.sjef Bente Aldrin  
 
Åpen halvtime: 
• Trond Wold, representant for brukerrådet ved Bekkelagshjemmet og medlem av 

brukerrådet ved Lambertseter alders- og sykehjem møtte.  Rådene er i mot oppretting av 
dagsenteret i bydelens regi.  Han refererte til brev sendt bydelen og stilte spørsmål om 
helse- og sosialkomiteen ville gjøre alt som er mulig for å påvirke sykehjemsetatens 
prisnivå.  Kopi av brevet fra Wold sendes komiteens medlemmer. 
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Sak 11 /07  Godkjenning av innkalling og sakskart til møtet 
20.03.2007 

 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Innkalling og sakskart til møtet 20.03.2007 godkjennes. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart til møtet 20.03.2007 godkjennes. 
 
 

 Sak 12 /07  Godkjenning av protokoll fra 30.01.2007 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Protokoll fra møtet 30.01.2007 godkjennes. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet 30.01.2007godkjennes 
 

 Sak 13 /07  Rapport fra anmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet 07.12.2006 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet 
07.12.2006 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet 07.12.2006 til 
orientering. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet. 



 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 

 Sak 14 /07  Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk ved 
Storåsveien bokollektiv 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk ved Storåsveien bokollektiv 
07.12.2006 til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk ved Storåsveien bokollektiv 
07.12.2006 til orientering. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
 

 Sak 15 /07  Årsrapport 2006 vern for eldre 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender årsrapport Vern for eldre 2006 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tilres. 
 
Til bydelsutvalget: 
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Bydelsutvalget tar årsrapport 2006 Vern for eldre til orientering. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Komiteen fremmet følgende  tilleggsforslag som pkt 2: 
2. Helse- og sosialkomiteen registrerer at det er gjort et imponerende arbeid i 2006.  Utvalget 
ønsker tilsvarende rapport i framtiden. 
 
Votering: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Bydelsutvalget tar årsrapport 2006 Vern for eldre til orientering. 
2. Helse- og sosialkomiteen registrerer at det er gjort et imponerende arbeid i 2006.  

Utvalget ønsker tilsvarende rapport i framtiden. 
 
 

Sak 16 /07  Regnskap 2006 Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om regnskap 2006 til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget. 
 
Til komiteer, utvalg og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Årsregnskap 2006 Bydel Nordstrand tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar årsregnskap 2006 Bydel Nordstrand til orientering. 
Årsregnskapet viser et merforbruk i forhold til tildelt budsjett på 14.313 mill kr.  
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
 
 



 Sak 17 /07  Årsstatistikk 2006 Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender årsstatistikk 2006 Bydel Nordstrand til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Årsstatistikk 2006 Bydel Nordstrand tas til etterretning. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar årsstatistikk 2006 Bydel Nordstrand til etterretning. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
 

 Sak 18 /07  Årsmelding 2006 Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender årsmelding 2006 Bydel Nordstrand til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget og arbeidsmiljøutvalget: 
Årsmelding 2006 Bydel Nordstrand tas til etterretning. 
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Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar årsmelding 2006 Bydel Nordstrand til etterretning. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Komiteen fremmet følgende tilleggsforslag som punkt 2: 
Helse- og sosialkomiteen registrerer forbedring i sosialsenterets arbeid med økonomisk 
sosialhjelp. 
 
Votering: 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Årsmelding 2006 Bydel Nordstrand tas til etterretning. 
2. Helse- og sosialkomiteen registrerer forbedring i sosialsenterets arbeid med økonomisk 

sosialhjelp. 
 
 

 Sak 19 /07  Avviksrapportering januar 2007 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om avviksrapportering januar 2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tilres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget og arbeidsmiljøutvalget: 
Avviksrapportering januar 2007 tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar avviksrapportering januar 2007 til etterretning. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
 



 Sak 20 /07  Bydelsreformen 2004 - forsøk med nye oppgaver til 
bydelene - evaluering 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
byutvikling, miljø og samferdsel 
barn, ungdom og kultur komite 
helse- og sosialkomite 
eldrerådet 
rådet for funksjonshemmede 
bydelsutvalget 
 
Til komiteer, råd og utvalg: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget anbefaler at ordningen med desentralisert klagebehandling i byggesaker 
videreføres og utvides til alle bydeler. 
 
Bydelsutvalget slutter seg til evalueringsrapportens anbefalinger om å avslutte de øvrige 
desentraliseringsforsøkene 

 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
 

 Sak 21 /07  Etablering av dagsenter, Lambertseterveien 35 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om etablering av dagsenter i Lambertseterveien 35 til 
bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tilres. 
 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om etablering av dagsenter i Lambertseterveien 35 til orientering. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 

 Sak 22 /07  Oversikt over klagesaker 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Oversikt over klagesaker tas til orientering. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Komiteen fremmet følgende alternative forslag til vedtak: 
Oversikt over klagesaker ettersendes komiteens medlemmer ferdig utfylt. 
 
Votering: 
Forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Oversikt over klagesaker ettersendes komiteens medlemmer ferdig utfylt. 
 
 

 Sak 23 /07  Årsrapport 2006 fra Tilsynsutvalg 1 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender årsrapport 2006 fra Tilsynsutvalg 1 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar årsrapport 2006 fra Tilsynsutvalg til orientering. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 



 Sak 24 /07  Årsmelding 2006 Nordstrand eldreråd 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender årsrapport 2006 fra eldrerådet til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget. 
 
Til eldrerådet: 
Eldrerådet godkjenner årsrapport for 2006. 
 
Til helse- og sosialkomiteen: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tilres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar årsrapport 2006 fra eldrerådet til orientering. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Komiteen fremmet følgende tilleggsforslag som pkt. 2: 
Helse- og sosialkomiteen ber om at samarbeidet mellom eldrerådet og 
bydelsadministrasjonen drøftes i arbeidsutvalget. 
 
Votering: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Bydelsutvalget tar årsrapport 2006 fra eldrerådet til orientering. 
2. Helse- og sosialkomiteen ber om at samarbeidet mellom eldrerådet og 

bydelsadministrasjonen drøftes i arbeidsutvalget. 
 
 

 Sak 25 /07  Oppnevning av nytt varamedlem til Helse- og 
sosialkomiteen 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
Til helse- og sosialkomiteen: 
Son nytt varamedlem til helse- og sosialkomiteen foreslås oppnevnt: Ivar Gjerdi (KrF) 
 
Til bydelsutvalget: 
Som nytt varamedlem til helse- og sosialkomiteen oppnevnes:……………………… 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
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Som nytt varamedlem til helse- og sosialkomiteen foreslås oppnevnt: Ivar Gjerdi (KrF) 
 
 
 
  
 
Bydel Nordstrand, 21.03.2007 
 
 
 
Ingvald Bore /s/ 
leder 
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	Bydelsutvalget tar sak om etablering av dagsenter i Lambertseterveien 35 til orientering. 




