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Sak 43/07    Godkjenning av sakskart og innkalling  
 
Arkivsak: 200700051 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 04.09.07 43/07  
 
GODKJENNING AV SAKSKART OG INNKALLING  
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Sakskart og innkalling til møte 04.09.2007 godkjennes. 
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Sak 44/07    Protokoll fra møte 12.06.2007  
 
Arkivsak: 200700052 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 04.09.07 44/07  
 
PROTOKOLL FRA MØTE 12.06.2007  
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Protokoll fra møte 12.06.2007 godkjennes. 
 
 
SAKSUTREDNING. 
Protokoll fra møte 12.06.2007 oversendes vedlagt. 
 
 
Vedlegg: 
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Sak 45/07    Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved 
Storåsveien bokollektiv 20.02.2007  

 
Arkivsak: 200400095 
Arkivkode: 370 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 27.08.07 75/07 20 
Rådet for funksjonshemmede 04.09.07 28/07  
Helse- og sosialkomite 04.09.07 45/07  
Bydelsutvalget 13.09.07  
 
 
TILSYNSUTVALGETS RAPPORT FRA ANMELDT TILSYN VED STORÅSVEIEN 
BOKOLLEKTIV 20.02.2007  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Storåsveien bokollektiv 
20.02.2007 til behandling i: 
Råd for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Storåsveien bokollektiv 20.02.2007 tas til 
orientering. 
 
SAKSFREMSTILLING. 
 
Tilsynsutvalget har vært på anmeldt besøk på Storåsveien bokollektiv 20.02.2007.  Det 
fremkommer ingen vesentlige merknader i rapporten. 
 
 
 
 
Per Johannessen     Bente Aldrin 
Bydelsdirektør      avdelingssjef 
 
 
VEDLEGG 
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Sak 46/07    Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved 
Ryenhjemmet 20.02.2007  

 
Arkivsak: 200501059 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 27.08.07 75/07 19 
Eldrerådet 04.09.07 39/07  
Helse- og sosialkomite 04.09.07 46/07  
Bydelsutvalget 13.09.07  
 
 
TILSYNSUTVALGETS RAPPORT FRA ANMELDT TILSYN VED RYENHJEMMET 
20.02.2007  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Ryenhjemmet 
20.02.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Ryenhjemmet 20.02.2007 tas til orientering. 
 
SAKSFREMSTILLING. 
 
Tilsynsutvalget har vært på anmeldt besøk på Ryenhjemmet 20.02.2007.  Det fremkommer 
ingen vesentlige merknader i rapporten. 
 
Rapporten er oversendt Sykehjemsetaten og institusjonen, disse har ingen merknader. 
 
 
 
Per Johannessen     Bente Aldrin 
Bydelsdirektør      avdelingssjef 
 
VEDLEGG
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Sak 47/07    Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte tilsyn ved 
Bekkelagshjemmet 14.05.2007  

 
Arkivsak: 200501464 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 27.08.07 75/07 21 
Eldrerådet 04.09.07 40/07  
Helse- og sosialkomite 04.09.07 47/07  
Bydelsutvalget 13.09.07  
 
RAPPORT FRA TILSYNSUTVALGETS ANMELDTE TILSYN VED 
BEKKELAGSHJEMMET 14.05.2007  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Bekkelagshjemmet 
14.05.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 14.05.2007 tas til orientering. 
 
SAKSFREMSTILLING. 
 
Tilsynsutvalget har vært på anmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 14.05.2007.  Det 
fremkommer ingen vesentlige merknader i rapporten. 
 
Rapporten er oversendt Sykehjemsetaten og institusjonen, disse har ingen merknader. 
 
 
 
Per Johannessen     Bente Aldrin 
Bydelsdirektør      avdelingssjef 
 
 
 
VEDLEGG 
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Sak 48/07    Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet 24.05.2007  
 
Arkivsak: 200501059 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 27.08.07 75/07 22 
Eldrerådet 04.09.07 41/07  
Helse- og sosialkomite 04.09.07 48/07  
Bydelsutvalget 13.09.07  
 
 
RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN VED RYENHJEMMET 24.05.2007  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk på Ryenhjemmet 
24.05.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Ryenhjemmet 24.05.2007 tas til orientering. 
 
SAKSFREMSTILLING. 
 
Tilsynsutvalget har vært på anmeldt besøk på Ryenhjemmet 24.05.2007.  Det fremkommer 
ingen vesentlige merknader i rapporten. 
 
Rapporten er oversendt Sykehjemsetaten og institusjonen, disse har ingen merknader. 
 
 
 
 
Per Johannessen     Bente Aldrin 
Bydelsdirektør      avdelingssjef 
 
 
 
VEDLEGG
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Sak 49/07    Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved 
Midtåsenhjemmet 29.05.07  

 
Arkivsak: 200500432 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 27.08.07 75/07 23 
Eldrerådet 04.09.07 42/07  
Helse- og sosialkomite 04.09.07 49/07  
Bydelsutvalget 13.09.07  
 
 
TILSYNSUTVALGETS RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN VED 
MIDTÅSENHJEMMET 29.05.07  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Midtåsenhjemmet 
29.05.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Midtåsenhjemmet 29.05.2007 tas til orientering. 
 
SAKSFREMSTILLING. 
 
Tilsynsutvalget har vært på anmeldt besøk på Midtåsenhjemmet 29.05.2007.  Det fremkommer 
ingen vesentlige merknader i rapporten. 
 
Rapporten er oversendt Sykehjemsetaten og institusjonen, disse har ingen merknader. 
 
 
 
Per Johannessen     Bente Aldrin 
Bydelsdirektør      avdelingssjef 
 
 
 
VEDLEGG 
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Sak 50/07    Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved 
Lambertseter alders- og sykehjem, Østerliveien, 
30.05.2007  

 
Arkivsak: 200400246 
Arkivkode: 541 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 27.08.07 75/07 24 
Eldrerådet 04.09.07 43/07  
Helse- og sosialkomite 04.09.07 50/07  
Bydelsutvalget 13.09.07  
 
 
TILSYNSUTVALGETS RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN VED 
LAMBERTSETER ALDERS- OG SYKEHJEM, ØSTERLIVEIEN, 30.05.2007  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Lambertseter alders- og 
sykehjem, Østerliveien 30 .05.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Lambertseter alders- og sykehjem, Østerliveien,  
30.05.2007 tas til orientering. 
 
SAKSFREMSTILLING. 
 
Tilsynsutvalget har vært på anmeldt besøk på Lambertseter alders- og sykehjem, Østerliveien, 
30.05.2007.  Det fremkommer ingen vesentlige merknader i rapporten. 
 
Rapporten er oversendt Sykehjemsetaten og institusjonen, disse har ingen merknader. 
 
 
Per Johannessen     Bente Aldrin 
Bydelsdirektør      avdelingssjef 
 
 
 
VEDLEGG 
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Sak 51/07    Rapport fra anmeld tilsyn ved Nordseterhjemmet 
11.06.2007  

 
Arkivsak: 200501464 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 27.08.07 75/07 25 
Eldrerådet 04.09.07 44/07  
Helse- og sosialkomite 04.09.07 51/07  
Bydelsutvalget 13.09.07  
 
 
RAPPORT FRA ANMELD TILSYN VED NORDSETERHJEMMET 11.06.2007  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Nordseterhjemmet 
11.06.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Nordseterhjemmet 11.06.2007 tas til orientering. 
 
SAKSFREMSTILLING. 
 
Tilsynsutvalget har vært på anmeldt besøk på Nordseterhjemmet 11.06.2007.  Det fremkommer 
ingen vesentlige merknader i rapporten. 
 
Rapporten er oversendt Sykehjemsetaten og institusjonen, disse har ingen merknader. 
 
 
 
 
Per Johannessen     Bente Aldrin 
Bydelsdirektør      avdelingssjef 
 
 
VEDLEGG
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Sak 52/07    Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved 
Lambertseter alders- og sykehjem, avd Marmorveien, 
12.06.2007  

 
Arkivsak: 200400246 
Arkivkode: 541 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 27.08.07 75/07 26 
Eldrerådet 04.09.07 45/07  
Helse- og sosialkomite 04.09.07 52/07  
Bydelsutvalget 13.09.07  
 
 
TILSYNSUTVALGETS RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN VED 
LAMBERTSETER ALDERS- OG SYKEHJEM, AVD MARMORVEIEN, 12.06.2007  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Lambertseter alders- og 
syhehjem, avd. Marmorveien, 12.06.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Lambertseter alders- og sykehjem, avd. 
Marmorveien, 12.06.2007 tas til orientering. 
 
SAKSFREMSTILLING. 
 
Tilsynsutvalget har vært på anmeldt besøk på Lambertseter alders- og sykehjem, avd. 
Marmorveien, 12.06.2007.  Det fremkommer ingen vesentlige merknader i rapporten. 
 
Rapporten er oversendt Sykehjemsetaten og institusjonen, disse har ingen merknader. 
 
 
 
Per Johannessen     Bente Aldrin 
Bydelsdirektør      avdelingssjef 
 
VEDLEGG
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Sak 53/07    Oversikt over klagesaker juni - august 2007  
 
Arkivsak: 200700186 
Arkivkode: 99 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 27.08.07 75/07 18 
Helse- og sosialkomite 04.09.07 53/07  
 
 
OVERSIKT OVER KLAGESAKER JUNI - AUGUST 2007  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender oversikt over klagesaker i perioden juni - augusti 2007 til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
 
Til helse- og sosialkomiten: 
Oversikt over klagesaker i perioden juni - august 2007 tas til orientering. 
 
Oversikt over klagesaker legges fram på møtet. 
 
 
Per Johannessen     Bente Aldrin 
Bydelsdirektør      Avdelingssjef 
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Sak 54/07    Avviksrapportering for juni 2007.  
 
Arkivsak: 200700321 
Arkivkode: 120.2 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 27.08.07 75/07 15 
Medbestemmelsesutvalg 30.08.07 58/07  
Eldrerådet 04.09.07 46/07  
Rådet for funksjonshemmede 04.09.07 27/07  
Byutvikling, miljø og samferdsel 04.09.07  
Barn, ungdom og kultur komite 04.09.07  
Helse- og sosialkomite 04.09.07 54/07  
Bydelsutvalget 13.09.07  
 
 
AVVIKSRAPPORTERING FOR JUNI 2007.  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK. 
 
Til arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for juni 2007 til behandling i: 
Medbestemmelsesesutvalg 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn, ungdom og kultur komite 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til Medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering for Juni 2007 til orientering. 
 
Til Bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering for juni 2007 til etterretning. 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Vedlagt følger Avviksrapportering for juni 2007. 
 
Per Johannesen     Inge Olav Solli 
bydelsdirektør      fung. økonomisjef 
 
VEDLEGG
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Sak 55/07    Brukerundersøkelse hjemmetjenesten 2006 - tiltak for å 
bedre tilfredsheten  

 
Arkivsak: 200601294 
Arkivkode: 249 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 27.08.07 75/07 17 
Eldrerådet 04.09.07 47/07  
Rådet for funksjonshemmede 04.09.07 29/07  
Helse- og sosialkomite 04.09.07 55/07  
Bydelsutvalget 13.09.07  
 
 
BRUKERUNDERSØKELSE HJEMMETJENESTEN 2006 - TILTAK FOR Å BEDRE 
TILFREDSHETEN  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om tiltak for å bedre tilfredsheten  i hjemmetjenesten til behandling 
i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Orientering om tiltak for å bedre tilfredsheten i hjemmetjenesten  tas til orientering 
 

SAKSUTREDNING 
 
Bydelsutvalget behandlet i møte 21.06.07, sak 75/07 sak om brukerundersøkelse i 
hjemmetjenesten og fattet følgende vedtak: 
 
 
”1. Orientering om resultat av brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2006 tas til orientering 
2. Bydelsutvalget ber om å få fremlagt en handlingsplan for forbedringspunktene. 
 
 
I forhold til bystyresak 204/99 ”Kvalitet og kvalitetsmåling” i pleie- og omsorgstjenestene er 
det lagt til grunn at det skal iverksettes en vurdering av enkeltforhold dersom færre enn 80 
prosent av den som svarer er fornøyd med forholdet. 
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Bydel Nordstrand kom godt ut av brukerundersøkelsen totalt sett, med en helhetlig 
tilfredshetsgrad på over 80%.  Imidlertid er det enkelte områder bydelen har en score under 
80%, og det er derfor utarbeidet tiltak som skal bedre tilfredsheten innen følgende områder: 
 
Område Score Tiltak for å bedre tilfredsheten 
Tjenestene 78 Begrense antall forskjellige hjelpere som kommer hjem til 

brukerne.  Mindre grupper innen hvert distrikt. 
Opplæring/veiledning innen ernæring 

Ressurser 68 Øke grunnbemanning, romsligere vedtak 
Fleksibilitet 67 Øke brukermedvirkningen, bedre tverrfaglig samarbeid og 

tilby tilleggstjenester 
Kommunikasjon og 
informasjon 

72 Alle brukere skal ha tiltaksplan.  Opplæring i dokumentasjon.  
Ansvarliggjøre ansatte i forhold til å være 
pasientansvarlig/primæransvarlig.  Følge opp bruker. 

Brukermedvirkning 71 Forbedre dokumentasjon i Gerica om hva som skal følges opp 
og videreformidles. 

Pålitelighet 70 Ansatte må være tilgjengelig og kunne nå hverandre.  Innkjøp 
av flere mobiltelefoner 

 
 
 
 
Per Johannessen     Bente Aldrin 
Bydelsdirektør       
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Sak 56/07    Organisatoriske endringer i hjemmetjenesten  
 
Arkivsak: 200501202 
Arkivkode: 030 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 27.08.07 75/07 4 
Eldrerådet 04.09.07 49/07  
Rådet for funksjonshemmede 04.09.07 30/07  
Helse- og sosialkomite 04.09.07 56/07  
Bydelsutvalget 13.09.07  
 
 
ORGANISATORISKE ENDRINGER I HJEMMETJENESTEN  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om organisatoriske endringer i hjemmetjenesten til: 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd: 
Komiteen/rådet slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget. 
 
Til bydelsutvalget: 
1. Bydelsutvalget tar medbestemmelsesutvalgets vedtak fra møte 13.7.2007;Organisatoriske 

endringer i hjemmetjenesten, til orientering. Bydelsutvalget  finner at vedtaket ivaretar de 
momenter som politisk er anført fra bydelsutvalgets side i sak 85/07. 

2. Bydelutvalgets ber om en evalueringsrapport av de organisatoriske endringer i tilknytning 
til budsjett 2009. 

 
 
SAKSUTREDNING 
 
Bydelsutvalget vedtok i møte  21.juni 2007 sak nr. 85/07: 
Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren legge frem en rapport til bydelsutvalget til neste BU-møte  
som beskriver hvor omfattende en slik omorganisering vil være og hvordan dette kan 
implementeres. Bydelsdirektøren skal også legge frem et overslag over merkostnadene og 
videre fremdrift. 
 
Foranstående vedtak ble fremmet av FrP på bakgrunn av deres pressemelding. Bydelsutvalgets 
vedtak må ses i forhold til deler av denne pressemeldingen for å kunne tolke og følge opp 
vedtaket. Pressemeldingen lyder: 
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FrP vil ha fast hjemmehjelp! 
 
Nordstrand FrP vil at brukere som velger kommunale hjemmehjelpere også skal få sin faste hjemmehjelper 
å forholde seg til. Nordstrand FrP vil be bydelsdirektøren legge frem en plan for Bydelsutvalget for å få 
dette til.  
 
Offentlige konkurransedyktige 
Nordstrand FrP mener at de offentlige ansatte hjemmehjelperne er like konkurransedyktige som de privat ansatte. 
Derimot tyder mye på at organiseringen ikke er like bra, noe som er bydelens ansvar. Derfor er det bydelen som nå 
må jobbe med en bedre organisering, slik at kommunens ansatte får mulighet til å konkurrere.  
 
Fast hjemmehjelp 
De fleste som velger privat hjemmehjelp oppgir at den viktigste grunnen til at de velger privat, er at det er de 
samme personene som kommer hver gang.  

- ”Når de private får det til, må jo også bydelens egen tjeneste få dette til. Resultatet kommer til å bli et løft 
for hele omsorgssektoren, konkurransen kommer til å bli positiv både for de kommunale og de private 
hjemmehjelperne”, sier gruppeleder fra FrP Ulf Stigen. 

 
Hver fjerde velger privat i bydel Nordstrand  

- At en av fire mottar nå privat hjemmehjelp siden ordningen ble innført i bydelen mener FrP nesten er 
oppsiktsvekkende. – ”Dette er tjenester som betyr at fremmede slipper inn i private hjem. Det skal noe til 
for at de eldre velger noe annet enn det de kjenner til, sier Stigen.” Han mener det er jungeltelegrafen som 
er den viktigste markedsføringskanalen når de eldre skal velge privat eller kommunal hjemmehjelp.  

 
Eldreomsorg er kampsak nr. 1 
For FrP på Nordstrand er en bedre eldreomsorg nok en gang valgkampsak nr 1.  

- ”De eldre må få det de fortjener. De bør behandles med verdighet og respekt, fortsetter Stigen.” 
Han er langt fra fornøyd med tilbudet i Oslo, men mener ting absolutt er på god vei. FrP har fått 
gjennomslag for flere viktige saker den siste tiden: 

- 552 nye sykehjemsplasser i 2008 
- Bygging Omsorg+ plasser (aldershjemslignende tilbud) 
- Fritt brukervalg av hjemmehjelp 
- Styrking av bydelsrammen for omsorg på 260 mill siden november 2006 
- Styrket eldresentrene med 10 mill 
- Stoppet stoppeklokkeomsorgen, nå får alle minst 4 timer hver måned 
- Etablert eldreombudsordning 

 
På bakgrunn av bydelsutvalgets vedtak har arbeidsmiljøutvalget og medbestemmelsesutvalget 
behandlet sak om ny organisering av hjemmetjenesten, og fattet slike vedtak i møte 13.7.2007:   
 
Medbestemmelsesutvalget:  
1) MBU slutter seg til synspunkter i denne sak om organisatoriske endringer som skal ivareta: 

a) tilrettelegge for fleksibel og pålitelig tjeneste for brukerne 
b) optimal bruk av økonomiske ressurser 
c) organisere praktisk bistand slik at brukerne får sin faste hjemmehjelper å forholde seg, 

så langt dette er mulig innen lovgivningens rammer 
d) organisere hjemmesykepleien med færrest mulig personell til bruker; så langt dette er 

mulig innen lovgivningens rammer 
e) opprette brukeransvarlig og primærkontakt (jf. Horten-modellen) 
f) organisere distriktene/gruppene effektivt ved bl. annet å redusere kjøretid/gangtid 

mellom hver bruker. 
g) økt kompetanse og kvalitet ved å opprette en stilling som opplæringssykepleier. 
h) gi ledere mer tid til å lede og følge opp ansatte 
i) organisere tjenestene slik at ansatte opplever at de mestrer arbeidsoppgaver og har en 

tettere dialog med leder 
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2) Utredningsarbeidet tar utgangspunkt i at Resultatenhet for hjemmesykepleie deles i fire 
distrikter, og Resultatenhet for praktisk bistand med sine to distrikter inndeles nærmere i 
definerte grupper.   

     
3) I tillegg til den organstoriske utredning nedfelt i pkt. 1 og 2 ovenfor skal videre utredes: 

a) forslag til nye distrikter 
b) turnus og stillingsinstrukser 
c) eventuelle omgjøringer av stillinger 
d) utarbeide økonomisk oversikt over kostnader ved omorganiseringen, som i 

utgangspunktet forutsettes finansiert innenfor nåværende budsjettramme 
e) vurdere de arbeidsmiljømessige konsekvenser 
f) andre relevante temaer som oppstår i utredningsperioden  
 

4) Bydelsdirektøren oppnevner en styringsgruppe som i hovedvekt er bestående av ledere i 
hjemmetjenesten, tillitsvalgte og verneombud.  Styringsgruppen kan i tillegg oppnevne 
undergrupper. Styringsgruppen avgir sin rapport til bydelsdirektøren.  

  
5) Frist for styringsgruppa fastsettes senere av bydelsdirektøren. 
 
Arbeidsmiljøutvalget 
1) Arbeidsutvalget ser på dette tidspunkt positivt på de organisatoriske endringer som  

omhandles i denne sak, og er av den oppfatning at dette vil/kan bidra positivt til 
arbeidsmiljøet. 

 
2) Arbeidsmiljøutvalget forutsetter senere å bli forelagt til behandling resultatet fra en 
arbeidsgruppe som blant annet skal utrede de arbeidsmiljømessige konsekvenser ved de 
organisatoriske omlegginger. 
 
Det anbefales derfor at det gjøres endringer i organiseringen for å legge til rette for en god 
tjeneste både for brukere og ansatte.” 
 
Det vurderes at ny organisering av hele hjemmetjenesten vil medføre flere fordeler, blant annet: 
 
- Økt faglighet og kvalitetssikring i tjenesten ved omgjøring av stilling som 

opplæringssykepleier.  Bedre kvalitet for brukere. 
- Reduksjon av antall forskjellige personer som oppsøker samme bruker 
- Redusere kjøretid/gangtid mellom hver bruker 
- Færre ansatte pr. leder 
- Innleie av vakter vil foretas av ”fordeler”.  Konsulentene som utfører dette i dag fritas for 

dette arbeidet.  Dette kan medføre en reduksjon av konsulentstilling. 
- Økt ansvarliggjøring av ansatte. 
 
Bydelsdirektøren oppretter en styringsgruppe som i hovedvekt er bestående av ledere i 
hjemmetjenesten, tillitsvalgte og verneombud.  Styringsgruppen kan i tillegg oppnevne 
undergrupper.  Ny organisering vil kunne gjennomføres fra 04.02.2008. 
 
Omorganiseringen vil ikke medføre merkostnader for bydelen. 
Oslo, 14.august 2007 
 
 
Per Johannessen 
Bydelsdirektør 
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Sak 57/07    Orientering om Lambertseter dagsenter  
 
Arkivsak: 200700109 
Arkivkode: 335.9 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 27.08.07 75/07 16 
Eldrerådet 04.09.07 48/07  
Helse- og sosialkomite 04.09.07 57/07  
Bydelsutvalget 13.09.07  
 
 
ORIENTERING OM LAMBERTSETER DAGSENTER  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Lambertseter dagsenter til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Lambertseter dagsenter til orientering. 
 

SAKSUTREDNING 
 
Det vises til bydelsutvalgets vedtak i sak 84/07: 
 

1. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren legge fram en tids- og fremdriftsplan til 
bydelsutvalget 15. august.  Planen skal beskrive det arbeidet som gjenstår for at 
dagsenteret fremstår som et fullgodt tilbud til bydelens dagsenterbrukere. 

2. I saken skal det redegjøres for enhetskostnaden per dagsenterplass på Lambertseter 
dagsenter, det må foretas en sammenligning med gjeldende pris for kjøp av 
dagsenterplasser fra Sykehjemsetaten. 

 
Møbler innendørs: 
Det er bestilt flere stoler og sofaer.  Disse leveres i uke 39 (slutten av september).  Inntil disse 
blir levert, låner dagsenteret inn møbler fra andre virksomheter i bydelen, slik at alle brukerne 
sitter ved egnede bord.  Biljardbordet benyttes ikke lenger til spisebord.   
 
Uteplass: 
Brukerrådet har pga sommerferie ikke behandlet plassering av terrasse/uteplass.  Det er ikke 
realistisk at det kan etableres en fastmontert plass i høst.  Dette på grunn av saksbehandlingstid 
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for byggemelding, prosjektering av Omsorgsbygg og et svært lite marked for ledige 
håndverkere som kan påta seg oppdrag raskt.  Brukerrådet vil diskutere saken på neste møte. 
 
Det er imidlertid kjøpt inn stoler, bord og parasoller som plasseres ute på egnet område.   
 
Lokaler 
Det gjøres mindre tilpasninger i forhold til plassering av oppvaskmaskin, håndtering av 
oppvask o.l som ivaretar forskrifter i forhold til mathåndtering og hensyn til personalets 
arbeidsmiljø.   
 
Bemanning: 
Dagsenteret er bemannet med 5 stillinger, inkl. leder.  I løpet av mai ble bemanningen 
midlertidig styrket med 0,5 stilling.  Det vurderes fortløpende om dagsenteret har riktig 
bemanning. 
 
Pris for dagsenterplasser. 
 
 
 Pr. mnd Pr. år 
Pris kjøp av dagsenterplass fra SYE i perioden 01.01.-
30.06.07, pr. mnd 

11.575 138 900  

Pris kjøp av dagsenterplass fra SYE i perioden 01.07.-
31.12.07, pr. mnd 

  7 037  84 444 

Pris pr. dagsenterplass i bydelens regi  2007   6 091  73 092 
Pris pr. dagsenterplass i bydelens regi pr. mnd. dersom 
bemanning økes med 1 årsverk fra 1. sept.2007 

  6 863 82 356 

Pris pr. dagsenterplass i bydelens regi inkl husleieøkning i 
2008, uten økning i bemanning 

  6 299  

 
Alle priser er eksklusiv transport 
 
Bystyret vedtok den 20.06.07 ny pris for dagsenterplass fra  01.07 er kr 7.037,- pr. mnd.   
Pris pr. 01.01.08 er pr. i dag 138.900 pr. år.  Det er omtalt at en ny prisvurdering skal skje i 
løpet av høsten, om dette er i eller utenfor budsjettbehandlingen vites ikke.   
 
 
 
 
 
Per Johannessen      Bente Aldrin 
Bydelsdirektør       avdelingssjef 
 
 
 
 
VEDLEGG 
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Protokoll 4/07 
 
 
Møte: Helse- og sosialkomite  
Møtested: Spiserom 2. etg. Ekebergveien 243  


Møtetid: Tirsdag 12. juni 2007 kl. 19.00     
 
 
Tilstede: Ingvald Bore (H) – leder 


Ingegerd Espås (V) vara for M. Kirkengen (V) 
Anne Marie Donati (A) 
Terje Hordnes (A), tom. sak 34/07 
Heidi Pedersen Røseth (SV) 
Haakon Brænden (KrF) 


 


   
Forfall: Ulf Stigen (F)  
   
Møtesekretær: Avd.sjef Bente Aldrin  
 
Åpen halvtime 
Ingegerd Espås, leder i Vern for eldre, orienterte om Fokus på vold og overgrep mot eldre, 
Verdensdagen 15. juni 2007. 
 
Informasjon  
Møtedeltakerne fikk seg forelagt forslag til møteplan 2. halvår.  Bydelsutvalget skal behandle 
denne på sitt møte 12.06.07. 
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Sak 26 /07  Godkjenning av sakskart og innkalling til møte 
12.06.2007 


 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Sakskart og innkalling til møtet 12.06.2007 godkjennes. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 


 Sak 27 /07  Godkjenning av protokoll fra møtet 20.03.2007 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Protokoll fra møtet 20.03.2007 godkjennes. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
 


 Sak 28 /07  Årsmelding 2006 fra Foreningen Bekkelaget 
seniorsenter 


 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender årsberetning 2006 for Foreningen for Bekkelaget seniorsenter til 
behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Årsberetning 2006 for Foreningen for Bekkelaget seniorsenter tas til orientering. 
 







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


 Sak 29 /07  Årsrapport 2006 Nordstrand eldresenter 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender årsrapport 2006 fra Nordstrand eldresenter til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Årsrapport 2006 fra Nordstrand eldresenter tas til orientering. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
 


 Sak 30 /07  Årsrapport for Lambertseter Frivilligsentral for 
styrerperioden 27.03.06 - 27.03.07. 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender årsrapport for Lambertseter Frivilligsentral til: 
Eldrerådet 
Helse-og sosialkomiteen 
BUK-komiteen 
Bydelsutvalget 
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Til råd og komiteer: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar årsrapport for Lambertseter Frivilligsentral for styrerperioden 27.03.06 – 
27.03.07 til orientering. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 


 Sak 31 /07  Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk 07.03.2007 
på Midtåsenhjemmet 


 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Midtåsenhjemmet 
07.03.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Midtåsenhjemmet 07.03.2007 tas til 
orientering. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
 
 
 







 Sak 32 /07  Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte tilsyn på 
Nordseterhjemmet 08.03.2007 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk på Nordseterhjemmet 
08.03.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Nordseterhjemmet 08.03.2007 tas til 
orientering. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 


 Sak 33 /07  Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk 09.03.2007 
ved Lambertseter alders- og sykehjem, avd. 
Østerliveien 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Lambertseter alders- 
og sykehjem, Østerliveien 09.03.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk ved Lambertseter alders- og sykehjem, 
Østerliveien, 09.03.2007 tas til orientering. 
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Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 


 Sak 34 /07  Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte tilsyn på 
Bekkelagshjemmet 13.03.2007 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk på Bekkelagshjemmet 
13.03.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 13.03.2007 tas til 
orientering. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 


 Sak 35 /07  Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk 16.03.2007 
på Lambertseter alders- og sykehjem, avd. Marmorveien 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Lambertseter alders- 
og sykehjem 16.03.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget. 
 







Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk ved Lambertseter alders- og sykehjem, avd. 
Marmorveien 16.03.2007 tas til orientering. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 


 Sak 36 /07  Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk ved 
Marmorberget dagsenter 16.03.2007 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Marmorberget 
dagsenter 16.03.2007 til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk ved Marmorveien dagsenter 16.03.2007 tas til 
orientering. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende tilleggsforslag: 
2. Helse- og sosialkomiteen registrerer at administrasjonen har tatt kontakt med 
Omsorgsbygg for å få utbedret manglene.  Helse- og sosialkomiteen ber om å bli holdt 
orientert om utviklingen i saken.  Komiteen ber om at bydelsoverlegen vurderer de 
helsemessige forhold i saken. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
Helse- og sosialkomiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1)Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk ved Marmorveien dagsenter 16.03.2007 tas til 
orientering. 
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2)Helse- og sosialkomiteen registrerer at administrasjonen har tatt kontakt med 
Omsorgsbygg for å få utbedret manglene.  Helse- og sosialkomiteen ber om å bli holdt 
orientert om utviklingen i saken.  Komiteen ber om at bydelsoverlegen vurderer de 
helsemessige forhold i saken. 
 


 Sak 37 /07  Resultat av brukerundersøkelser i hjemmetjenesten 
2006 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om resultat av brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2006 til 
behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Orientering om resultat av brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2006 tas til orientering 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende tilleggsforslag: 
2) Helse- og sosialkomiteen ber om å få fremlagt en handlingsplan for forbedringspunktene. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Helse- og sosialkomiteens forslag til punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1) Orientering om resultat av brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2006 tas til orientering 
2) Helse- og sosialkomiteen ber om å få fremlagt en handlingsplan for forbedringspunktene. 
 
 


 Sak 38 /07  Oversikt over klagesaker mars - mai 2007 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender oversikt over klagesaker i perioden mars – mai 2007 til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
 
Til helse- og sosialkomiten: 
Oversikt over klagesaker i perioden mars – mai 2007 tas til orientering. 
 
 
 







Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende tilleggsforslag: 
Helse- og sosialkomiteen ønsker å følge klagesaksutviklingen for å se om det er sammenheng 
mellom antall klager og de beslutninger som ble foretatt i behandlingen av bydelens budsjett. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Helse- og sosialkomiteens tilleggsforslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Oversikt over klagesaker i perioden mars – mai 2007 tas til orientering. 
Helse- og sosialkomiteen ønsker å følge klagesaksutviklingen for å se om det er sammenheng 
mellom antall klager og de beslutninger som ble foretatt i behandlingen av bydelens budsjett. 
 
 
 


 Sak 39 /07  Tertialrapport 1. tertial 2007 Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Tertialrapport 1. tertial 2007 Bydel Nordstrand til: 
Eldrerådet 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn, ungdom og kultur komite 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
Rådet for funksjonshemmede 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar Tertialrapport 1. tertial 2007 – Bydel Nordstrand til 
orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar Tertialrapport 1. tertial 2007 – Bydel Nordstrand  til etterretning. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende alternative forslag: Helse- og sosialkomiteen tar 
tertialrapport 1. tertial 2007 til orientering.  Komiteen foreslår at også bydelsutvalget tar 
tertialrapport 1. tertial 2007 til orientering. 
 
Votering: 
Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen tar tertialrapport 1. tertial 2007 til orientering.  Komiteen foreslår 
at også bydelsutvalget tar tertialrapport 1. tertial 2007 til orientering. 
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 Sak 40 /07  Tertialstatistikk 1. tertial 2007 Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget  sender sak om Tertialstatistikk1. tertial 2007 Bydel Nordstrand til: 
Eldrerådet 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn, ungdom og kultur komite 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
Rådet for funksjonshemmede 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar Tertialstatistikk 1. tertial 2007 – Bydel Nordstrand til 
orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar Tertialstatistikk 1. tertial 2007 – Bydel Nordstrand  til etterretning. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende alternative forslag: Helse- og sosialkomiteen tar 
tertialstatistikk 1. tertial 2007 til orientering.  Komiteen foreslår at også bydelsutvalget tar 
tertialstatistikk 1. tertial 2007 til orientering. 
 
Votering: 
Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen tar tertialstatistikk 1. tertial 2007 til orientering.  Komiteen foreslår 
at også bydelsutvalget tar tertialstatistikk 1. tertial 2007 til orientering. 
 


 


 Sak 41 /07  Budsjettjustering 2007 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om budsjettjustering 2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Byutvikling, miljø og samferdsel komite 
Barn, ungdom og kultur komite 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 







 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar  sak om budsjettjustering 2007 til orientering og slutter seg til 
bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget 
 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Arbeidsmiljøutvalget tar sak om budsjettjustering 2007 til orientering og slutter seg til 
bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget: 
 
1) 
Bydelsutvalget vedtar de foreslåtte tiltak til saldering og tekniske justeringer i denne saken, 
dette medfølger følgende budsjettmessige justeringer:  
  
Sykepengerefusjoner  
Reduksjon Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø   kr     216 000 
Reduksjon Funksjonsområde 2A Barnehager   kr     571 000 
Reduksjon Funksjonsområde 2B Oppvekst    kr     272 000 
Reduksjon Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg   kr     540 000 
Økning Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø   kr  1 600 000 
 
Ingen husleiekompensasjon      kr    100 000 
Det gis ingen husleiekompensasjon for Steinerskolen og Tyslevveien SFO 
 
Ingen fordeling av frivillighetsmidler    kr    120 000 
Det fordeles ingen frivillighetsmidler for 2007. 
 
Kompensasjon valg 2007                                                                  kr   200 000 
 
Innvilget søknad om å få dekke merforbruk 2006 over 2 år  kr 7 100 000 
 
 
Byrådens sak 28/2007 Statlig tilskudd vedrørende tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne.   
Økning Funksjonsområde 2A Barnehager    kr  7 708 000 
 
Byrådens sak 27/2007 Kompensasjon for kommunale barnehageplasser etablert i  2006  
Økning Funksjonsområde 2A Barnehager    kr 5 470 000 
 
Byrådens sak 26/2007 Tilleggskompensasjon for kommunale barnehageplasser.   
Økning Funksjonsområde 2A Barnehager    kr    261 000 
 
Kommunaldirektørens sak 7/2007 Incentivmidler for å videreutvikle eldresentrene  
Økning Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg   kr  1 074 000 
 
Kommunaldirektørens sak 15/2007 Incentivmidler individuell plan  
Økning Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg   kr     545 000 
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Kommunaldirektørens sak 9/2007 Avsetning psykisk helsearbeid og storbysatsing.   
Økning Funksjonsområde 2B Oppvekst    kr  1 000 000 
Økning Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø   kr     960 000 
 
 
Kommunaldirektørens sak 13/2007 Midler til ungdomstiltak.  
Økning Funksjonsområde 2B Oppvekst    kr       75 000 
 
 
Kommunaldirektørens sak 21/2007 Sosialhjelpsavsetning flyktninger, nyankomne, 
introduksjonsordning og grunnfinansiering tilknyttet bosenter.   
Økning Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø   kr   1 397 000 
 
 
Kommunaldirektørens sak 23/2007 Økonomisk sosialhjelp regnskap 2006.   
Reduksjon Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp  kr  3 062 000 
 
 
2) 
Bydelsdirektøren fremlegger ny og oppfølgende om den økonomiske  
situasjon basert på status pr 2. tertial. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen foreslår for BU å vente med behandling av saken inntil Bystyrets 
behandling av revidert budsjett 2007 foreligger. 
 
Votering: 
Helse- og sosialkomiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen foreslår for BU å vente med behandling av saken inntil Bystyrets 
behandling av revidert budsjett 2007 foreligger. 
 


 Sak 42 /07  Gjennomgang av tjenester til funksjonshemmede 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om evaluering og gjennomgang av tjenester til funksjonshemmede 
til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
 
 
 
 







Til bydelsutvalget: 
1. Orientering om resultat av evaluering og gjennomgang av bydelens tjenester til  
funksjonshemmede tas til orientering. 
2.Bydelsutvalget er inneforstått med at bydelsdirektøren utreder mulighetene for etablering 
og drifting av en avlastningsbolig for brukere under 18 år og et nytt  dagtilbud for mer 
krevende brukere i egen regi.  
 
 
 Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
 
Bydel Nordstrand, 13.06.2007 
 
 
 
Ingvald Bore 
leder 


 12





		Protokoll 4/07 

		 

		Ingen forslag fremmet 

		Ingen forslag fremmet 

		Ingen forslag fremmet 

		Ingen forslag fremmet 

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 

		Helse-og sosialkomiteen 

		Ingen forslag fremmet 

		Ingen forslag fremmet 

		Ingen forslag fremmet 

		Ingen forslag fremmet 

		Ingen forslag fremmet 

		Ingen forslag fremmet 

		2. Helse- og sosialkomiteen registrerer at administrasjonen har tatt kontakt med Omsorgsbygg for å få utbedret manglene.  Helse- og sosialkomiteen ber om å bli holdt orientert om utviklingen i saken.  Komiteen ber om at bydelsoverlegen vurderer de helsemessige forhold i saken. 

		2)Helse- og sosialkomiteen registrerer at administrasjonen har tatt kontakt med Omsorgsbygg for å få utbedret manglene.  Helse- og sosialkomiteen ber om å bli holdt orientert om utviklingen i saken.  Komiteen ber om at bydelsoverlegen vurderer de helsemessige forhold i saken. 

		Orientering om resultat av brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2006 tas til orientering 

		Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende tilleggsforslag: 

		1) Orientering om resultat av brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2006 tas til orientering 

		Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende tilleggsforslag: 

		Bydelsutvalget 

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 

		Medbestemmelsesutvalget tar Tertialrapport 1. tertial 2007 – Bydel Nordstrand til orientering 

		 



		Bydelsutvalget 

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 

		Medbestemmelsesutvalget tar Tertialstatistikk 1. tertial 2007 – Bydel Nordstrand til orientering 

		Bydelsutvalget 

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 

		Medbestemmelsesutvalget tar  sak om budsjettjustering 2007 til orientering og slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget 

		Arbeidsmiljøutvalget tar sak om budsjettjustering 2007 til orientering og slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget 

		Rådet for funksjonshemmede 

		1. Orientering om resultat av evaluering og gjennomgang av bydelens tjenester til  funksjonshemmede tas til orientering. 

		Ingen forslag fremmet 
























































































































 


 Oslo kommune
   


  
 


Notat 
 
 
Til: Bydelsutvalgets medlemmer og varamedlemmer


Eldrerådet 
Helse-og sosialkomiteen 
Brann- og reningsetaten 
 


Dato: 30.8.2007  


Fra: Bydelsdirektøren   
Saksbeh: Per Johannessen   
Telefon:    
 
 
ORIENTERING OM DAGSENTER VED 
LAMBERTSETER FRITIDSKLUBB 


 
Når denne informasjon gis ut før på denne måte er det for på en raskest mulig måte å orientere   
bydelsutvalget (medlemmer og varamedlemmer) om situasjonen som har oppstått på bakgrunn 
av møte med brann- og redningsetaten den 28.08.07. 


 
  De siste vedtak som er fattet i saken: 
 


Bydelsutvalget vedtok enstemmig i møte 21.6.07: 
   Vedtak: 


1 Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren legge frem en tids- og fremdriftsplan til bydelsutvalget til 15. 
august. Planen skal beskrive det arbeidet som gjenstår for at dagsenteret fremstår som et 
fullgodt tilbud til bydelens dagsenterbrukere. 


 
2.  I saken skal det redegjøres for enhetskostnaden per dagsenterplass på Lambertseter   


           dagsenter, det må foretas en sammenligning med gjeldende pris for  kjøp av    
 dagsenterplasser fra sykehjemsetaten. 


 
Arbeidsutvalget behandlet i møte 11.07.2007 sak ”Nærmere avklaring om prisnivå på 
sykehjemsetatens dagsenterplasser etter 31.12.2007, med slikt enstemmig vedtak: 


 
Vedtak:  
I medhold av delegert myndighet BU sak 132/2004 pkt. 2 vedtar arbeidsutvalget: 


      1.   Bydelsutvalget har tidligere vedtatt at 74 av bydelens dagsenterplasser – av i alt 98 – skal 
drives i egen regi allerede i år. 40 plasser er allerede etablert ved Lambertseter  fritidsklubb. 


1. Arbeidsutvalget er gjort kjent med ny pris for dagsenterplasser for perioden 01.07.- 31.12. 
2007 med kr. 7.037 pr. måned (dvs. kr. 42.222,- for halvåret, og kr.84.444,- pr. år forutsatt at 
prisen videreføres etter utløpet av 31.12.2007). 


2. Den nye prisen, jf. pkt. 1 antas å ligge såpass nært til kostpris ved egen drift, noe som gir 
grunnlag for å kunne revurdere omfanget av kjøp av dagsenterplasser fra sykehjemsetaten 
vs. egen drift. Det er da en forutsetning at gjeldende pris videreføres etter 31.12.2007. 


3. På grunn av frister for bestilling av dagsenterplasser fra sykehjemsetaten for 2008 er det 
nødvendig å avklare situasjonen innen utgangen av august måned.  
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4. Foreligger nødvendig sikkerhet for samme pris i 2008 som for 2.halvår 2007 kan bydel 
Nordstrand ta endelig stilling til kjøp av dagsenterplasser vs. egen drift i bydelsutvalgets 
møte 14.09.2007.” 


 
Arbeidsutvalgets vedtak sendes byrådsavdelingen til videre behandling. 


Det foreligger ikke noe avklaring på prisnivå fra 01.01.08 på dette tidspunkt. 
 
Som oppfølging av bydelsutvalgets vedtak av 21.6.07 fremmes sak til behandling i 
bydelsutvalgets møte 13.9.07 (var i AU 27.08, komitebehandles 04.09), slik: 
 


ORIENTERING OM LAMBERTSETER DAGSENTER 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Lambertseter dagsenter til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Lambertseter dagsenter til orientering. 
 
SAKSUTREDNING 
 
Det vises til bydelsutvalgets vedtak i sak 84/07: 
 
1. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren legge fram en tids- og fremdriftsplan til bydelsutvalget 15. 
august.  Planen skal beskrive det arbeidet som gjenstår for at dagsenteret fremstår som et fullgodt 
tilbud til bydelens dagsenterbrukere. 
2. I saken skal det redegjøres for enhetskostnaden per dagsenterplass på Lambertseter dagsenter, det 
må foretas en sammenligning med gjeldende pris for kjøp av dagsenterplasser fra Sykehjemsetaten. 
 
Møbler innendørs: 
Det er bestilt flere stoler og sofaer.  Disse leveres i uke 39 (slutten av september).  Inntil disse blir 
levert, låner dagsenteret inn møbler fra andre virksomheter i bydelen, slik at alle brukerne sitter ved 
egnede bord.  Biljardbordet benyttes ikke lenger til spisebord.   
 
Uteplass: 
Brukerrådet har pga sommerferie ikke behandlet plassering av terrasse/uteplass.  Det er ikke 
realistisk at det kan etableres en fastmontert plass i høst.  Dette på grunn av saksbehandlingstid for 
byggemelding, prosjektering av Omsorgsbygg og et svært lite marked for ledige håndverkere som kan 
påta seg oppdrag raskt.  Brukerrådet vil diskutere saken på neste møte. 
 
Det er imidlertid kjøpt inn stoler, bord og parasoller som plasseres ute på egnet område.   
 
Lokaler 
Det gjøres mindre tilpasninger i forhold til plassering av oppvaskmaskin, håndtering av oppvask o.l 
som ivaretar forskrifter i forhold til mathåndtering og hensyn til personalets arbeidsmiljø.   
 
 
 







3 


Bemanning: 
Dagsenteret er bemannet med 5 stillinger, inkl. leder.  I løpet av mai ble bemanningen midlertidig 
styrket med 0,5 stilling.  Det vurderes fortløpende om dagsenteret har riktig bemanning. 
 
Pris for dagsenterplasser. 
 


 Pr. mnd Pr. år 
Pris kjøp av dagsenterplass fra SYE i perioden 01.01.-
30.06.07, pr. mnd 


11.575 138 900  


Pris kjøp av dagsenterplass fra SYE i perioden 01.07.-
31.12.07, pr. mnd 


  7 037  84 444 


Pris pr. dagsenterplass i bydelens regi  2007   6 091  73 092 
Pris pr. dagsenterplass i bydelens regi pr. mnd. dersom 
bemanning økes med 1 årsverk fra 1. sept.2007 


  6 863 82 356 


Pris pr. dagsenterplass i bydelens regi inkl husleieøkning 
i 2008, uten økning i bemanning 


  6 299  


 
Alle priser er eksklusiv transport 
 
Bystyret vedtok den 20.06.07 ny pris for dagsenterplass fra  01.07 er kr 7.037,- pr. mnd.   
Pris pr. 01.01.08 er pr. i dag 138.900 pr. år.  Det er omtalt at en ny prisvurdering skal skje i løpet av 
høsten, om dette er i eller utenfor budsjettbehandlingen vites ikke.   


  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


 
Drift av dagsenter i forhold til rømningsvei. 
28.08.07 
1. Ca kl.12.30 ble bydelsdirektøren oppringt fra Brann- og redningsetaten som opplyste at de var 


på inspeksjon/kontroll på dagsenteret på klubben, og spurte om et møte. Møte ble etablert med 
det samme på bydelsdirektørens kontor.   


a. Brann- og redningsetatens konklusjon var at det ikke var tilstrekkelig rømingsvei for 
dagsenterets brukere, da utgangene var på to plan. 


 
2. Bydelsdirektøren tok rett etter møte kontakt med styrer ved Lambertseter sykehjem med 


spørsmål om tidligere lokale til dagsenter var intakt, og om det på kort sikt eventuelt som en 
midlertidig løsning ville være mulighet for å benytte dette lokalet. Etter en vurdering ringte 
styrer opp igjen og opplyste at dette ikke gikk; grunnet: 


a. Bydelen var ikke lenger (via sykehjemsetaten) kjøper av korttidsplasser ved 
sykehjemmet, og driften var av denne grunn lagt noe om. Det tidligere dagsenterarealet 
ble nå benyttet som stue til dagens beboere. 


b. På kort sikt var eventuell bydelsdirektørens hensikt å benytte egne ansatte. Daglig leder 
ved sykehjemmet opplyste at personalet ved tidligere dagsenter var spredt flere steder. 


c. Sykehjemmets synspunkt kunne imidlertid på noe sikt kunne revurderes, hvis bydelen 
igjen kjøpte korttidsplasser ved sykehjemmet.  


d. Bydelsdirektøren tok tilbakemeldingen til etterretning. 
 
3. Etter at møtet med brann- og redningsetaten var avsluttet,  henvendte etaten seg telefonisk og 


opplyste at en organisatorisk tilpasning ville være akseptabelt som en løsning. 
a. Med denne informasjon som sentral ble bydelens brannansvarlig på eiendommen (en 


av klubbens tilsatte) samme dag beordret fra og med 29.8  og inntil videre (daglig 
tidspunkt fra kl. 08.30-14.30) til å bemanne/holde kontinuerlig oppsyn med utgangsdør 
(dør ut fra dagsenterets lokale) med brannslukking apparat tilstede.  
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4. Det tas kontakt i løpet av dagen med brannteknisk konsulent med tanke på en tilfredsstillende 
permanent løsning.   
  


5. Ved planlegging av dette tiltaket (dagsenter på Lambertseter fritidsklubb) ble det nedsatt en 
arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen fordelte oppgaver seg imellom. En av gruppens medlemmer 
fikk i oppgave blant annet å ta kontakt med Brann- og redningsetaten for å avklare alle forhold 
opp mot gjeldende regler.  


a. Dette skjedde telefonisk og det ble tilbakemeldt til arbeidsgruppen at det ikke var 
formelle hindringer for å etablere dagsentervirksomhet for eldre i lokalene. Det ble 
påpekt at det måtte utarbeids en rosanalyse. Denne er pr. dato ved en inkurie ikke 
utarbeidet.  


b. Skriftlig rapport om denne kontakten utarbeides og forelegges bydelsdirektøren 29.8 kl. 
08.30 


 
6. Bydelsdirektøren har besluttet at det skal gjennomføres evakueringsøvelse for brukere av huset 


29.8.07. Og videre at det skal tidsregistreres når de forskjellige ”grupperinger” er ute av huset. 
Rapport om dette skal foreligge bydelsdirektøren innen kl. 15.30 samme dag. Øvelsen 
planlegges og gjennomføres i nær kontakt med bydelens hovedverneombud. 


 
7. Eier av bygget; Omsorgsbygg har vært kjent med bydelens omdisponering av lokalene. 
  
8. Bydelsdirektøren avtalte internt oppfølgingsmøte 29.8. kl. 08.30. 
  
9. Bydelsdirektøren orienterte Brann- og redningsetaten muntlig 28.8 om tiltak/oppfølging fra 


bydelens side. 
 
29.08.07 . 
10. Internt møte avholdes 08.30-09.00. 


a. Rapport fra arbeidsgruppas (prosjektgruppa) medlem ble framlagt: 
  Før første møte i prosjektgruppa for opprettelse av 40 dagsenterplasser på Lambertseter 


fritidsklubb, tok jeg kontakt med Brann- og redningsetaten. Jeg orienterte om at brukergruppen var 
eldre mennesker som skulle overflyttes fra et annet dagsenter. Noen satt i rullestoler, flere ville ha 
behov for rullator, men at også en del klarte seg meget bra uten noen form for hjelpemidler.  
De ville oppholde seg i lokalene fra ca. 08.30 til 14.30 hver dag. I denne tiden ville de innta 
 to måltider, frokost og middag, og kaffe midt på dagen.  


 
Jeg beskrev også lokalene med de rømningsveier vi hadde. Dette var bakgrunnen for min 
henvendelse til etaten. Vi hadde en rømningsvei ut mot terrenget og to trapper ned til 1. etasje som 
gikk rett ut i terrenget.  
De fleste kom til å oppholde seg i kafeen, som ligger rett innenfor inngangsdøren og i kjøkkenet 
som ligger i flukt med kafeen. Alt på en flate. De ville også kunne benytte en dansesal for trim som 
ligger i enden av en korridor med kontorer og undervisningsrom ca. 30 meter unna. Dette var et 
rom uten direkte rømningsvei ut. 


 
Den tilbakemeldingen jeg fikk var at det i utgangspunktet var tilstrekkelig med en rømningsvei ut 
mot terrenget slik det er i dag. Bydelen leier bygget av Omsorgsbygg og de måtte derfor kontaktes i 
forhold til bruksendring og fordi noe brannvern er eiers ansvar. 
Det ble også opplyst at vi måtte utarbeide en ROS-analyse i forhold til denne brukergruppen. 


 
Jeg spurte også om fjerning av terskler under de to branndørene i mellomgangen, som er en egen 
branncelle, og erstatte disse med slepeterskler . Dette kunne gjøres, men det måtte være helt lufttett 
når dørene var lukket.  
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b. Det arbeides med å finne annen person til oppsynsansvaret for utgangsdør slik at den 
beordrede raskest mulig kan gjenoppta sine ordinære arbeidsoppgaver ved klubben. 


 
c. Rosanalyse skal være utarbeidet innen 07.09.07 


 
11. Resultatet av evakueringsøvelse på Fritidsklubben og Dagsenteret 29.08.07 kl. 13.00: 


(FØR BRANNØVELSEN MÅ ALLE GJØRE SEG KJENT MED HVOR BRANNSLUKNINGSAPPARATER OG 
BRANNSLANGER ER PLASSERT). 


 
1. Navnelister   


Ansvarlig for dagsenteret:   Anne Kristin Jøntvedt 
Ansvarlig for norskundervisningen:   Ingunn Nilsen 


 
2. Brukerne på dagsenteret går ut hovedinngangen. 


Møtes utenfor ved sittegruppen.   OK 
 


3. Elevene på norskundervisningen går ned den venstre trappen.  
Møtes på basketbanen.   OK 
 


4. Det skal rapporteres helt nøyaktig hvor lang tid det tar å få alle brukerne ut av bygget: 
            30 dagsenterbrukere + 5 personale:   3 min. 55 sek. 


     21 elever  + 3 lærere:   1  min. 30 sek. 
 


5. Hvor mange går ut selv:   49 
 


6. Hvor mange går ut med hjelp:   0 
 


7. Hvor mange bruker rullator:    7 
 


8. Hvor mange bruker rullestol:   3 
 


9. Hvor mange trenger ekstra støtte fordi de er redde eller lignende:   0 
 


10. Fagforbundet hjelper til med elevene fra   
             norskundervisningen i trappen i 1. etg:    OK, 1 tilstede. 


  
11.   Deretter går de opp til dagsenteret og hjelper til der:   OK 


 
12.   Harald Larsen starter og stopper alarmen og tilbakestiller    


               alarmen etter øvelsen:   OK 
13.   Toaletter, fotpleierom og frisør ble sjekket:  OK 


 
 
Geir Bjarne Listhaug og  utekontaktene var ikke  tilstede denne dagen. 
 
Under denne øvelsen var det 1 tilstede fra Fagforbundet. Det kan være opptil 5 tilstede. 
 
Det ble sjekket ut med Harald Larsen at det ikke er lagret propan eller andre brannfarlige væsker i 
bygningen. 
 
BEMERKNINGER! 
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Dansesalen ble ikke sjekket. 
 
Begge de doble utgangsdørene må kunne åpnes. 
Parasollfot ved ytterste utgangsdør må fjernes. 
Alle dørpumper må virke 
 
AVSLUTTENDE KOMMENTAR: 


• Det må lages en  felles branninstruks for tjenestene i 2. etasje 
• Det må monteres plogskilt for brannslanger 
• Når nye branntegninger foreligger må alle ansatte gjøre seg kjent med plassering av 


brannslukningsapparater, brannslanger og manuelle brannmeldere 
• Brannøvelsen kan med bedre og oftere øvelser gjøres raskere.  Det må tas hensyn til at det er 100 


brukere av dagsenteret og forskjellige elever på norskundervisningen på formiddag og ettermiddag 
 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
   
12. Ved ordinært tidligere gjennomført branntilsyn er det avgitt rapport som involverer eier; dvs. 


Omsorgsbygg og bydelen. Denne saken følges opp uavhengig av forholdene rundt rømningvei. 
 
Bydelsdirektørens punktvise oppsummering: 
a. Forskriftsmessig løsning ift. å sikre rømningsvei for brukere på dagtid er tilstede, selv om 


denne på dette tidspunkt vurderes som midlertidig. Det arbeides med å finne annet personell til 
å dekke opp den midlertidige løsningen. 


b. Kravene til rømningsvei må nærmere avklares for brukere av ungdomsklubben som er 
rullestolbrukere eller har andre relevante funksjonshemminger.  


c. Permanent løsning, jf. pkt. a og b tenkes utarbeidet etter å ha konsultert brannteknisk 
konsulent, og etter nærmere avklaring/involvering fra Omsorgsbygg sin side. 


d. Forbedringspunkter  framkommet gjennom evakueringsøvelse 29.08.07 følges opp. 
e. Rosanalyse, som tar hensyn til evakueringsplan til og med midlertidig plassering i annet hus 


utarbeides så snart som mulig. (Evakueringsøvelsen har gitt verdifulle erfaringer.)   
f. Brann- og redningsetaten underrettes/orienteres om bydelens tiltak/oppfølging. 
g. Bydelsdirektøren har ikke i denne redegjørelse trukket inn forholdet egen drift kontra kjøp fra 


sykehjemsetaten. Dette forholdet har AU gjennom sitt vedtak 11.07.07 sagt at en først skal 
komme tilbake til etter at kompetent myndighet har besluttet prisnivå på sykehjemsetatens 
dagsenterplasser fra 1.1.08. 


h. Denne redegjørelse vedlegges til BU-sak til møte 13.09.07 og dermed også det samme ved 
behandling i komiteer og råd.  
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