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Møte: Helse- og sosialkomite  
Møtested: Store møterom, Bydelsadm., Ekebergveien 243  

Møtetid: Tirsdag 4. september 2007 kl. 19.00     
 
 
   
Tilstede: Ingvald Bore (H)– leder 

Terje Hordnes (A) 
Anne Marie Donati (A) 
Martin Kirkengen (V) 

 

   
Forfall: Ulf Stigen (F) 

Heidi P. Røseth (SV) 
 

   
   
Møtesekretær: Berit Bystrøm  
 
Åpen halvtime: 
Einar Kjosmoen  rettet  kritikk mot at Ros-analyse i forhold til brannsikkerhet før etablering 
av Lambertseter dagsenter ikke var gjennomført. 
Kjosmoen stilte stilte spørsmål i forhold til Arbeidsutvalgets vedtak i møte 11.07. vedr. 
etablering av dagsenterdrift opp mot dispensasjonsbestemmelsen i bystyrets verbalvedtak 
H51.   
 
Eventuelt: 
Helse- og sosialkomiteen ba om å få seg forelagt en sak om tilbudet til demente i bydelen til 
neste møte.  Saken bør redegjøre blant annet en orientering om hvordan bydelen fanger opp 
personer med begynnende demens, hvilke tilrettelagte tilbud som gis til demente og 
pårørende, opplæring av ansatte som kommer i kontakt med demente, hvordan denne 
diagnosen tas hensyn til ved tildeling av plass på sykehjem i enerom/dobbeltrom  
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Sak 43 /07  Godkjenning av sakskart og innkalling 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
Sakskart og innkalling til møte 04.09.2007 godkjennes. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Sakskart og innkalling til møte 04.09.2007 godkjennes. 
 
 
 

Sak 44 /07  Protokoll fra møte 12.06.2007 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
Protokoll fra møte 12.06.2007 godkjennes. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Hels- og sosialkomiteen ba administrasjonen følge opp vedtak i sak 36/07.Protokollen 
foreslås godkjent med denne merknaden. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møte 12.06.2007 godkjennes med ovennevnte merknad. 
 
 
 

Sak 45 /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. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Komiteen fremmet følgende tilleggsforslag som pkt. 2 og 3: 
2. Helse- og sosialkomiteen henstiller til tilsynsutvalget at rapporter skrives og sendes 
bydelsadministrasjonen umiddelbart etter tilsynet. 
3. Helse- og sosialkomiteen ber om at det i nytt reglement tas inn et punkt med tidsfrister for 
skriving og innsending av rapporter. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Helse- og sosialkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Storåsveien bokollektiv 20.02.2007 tas 
til orientering. 

2. Helse- og sosialkomiteen henstiller til tilsynsutvalget at rapporter skrives og sendes 
bydelsadministrasjonen umiddelbart etter tilsynet. 

3. Helse- og sosialkomiteen ber om at det i nytt reglement tas inn et punkt med 
tidsfrister for skriving og innsending av rapporter. 

 
 

Sak 46 /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. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende tilleggsforslag som pkt. 2. 
Helse- og sosialkomiteen henviser til rapportens pkt. 2 ber om å bli orientert om 
konsekvenser ved at to avdelingsledere har to etasjer hver. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Helse- og sosialkomiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

1. Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Ryenhjemmet 20.02.2007 tas til 
orientering. 

2. Helse- og sosialkomiteen henviser til rapportens pkt. 2 ber om å bli orientert om 
konsekvenser ved at to avdelingsledere har to etasjer hver. 

 
 
 

Sak 47 /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. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende tilleggsforslag som pkt. 2: 
Helse- og sosialkomiteen henviser til rapportens pkt. 2 om bemanning og ber om en vurdering 
om bemanningen er for lav. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Helse- og sosialkomiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 

1. Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 14.05.2007 tas til 
orientering. 

2. Helse- og sosialkomiteen henviser til rapportens pkt. 2 om bemanning og ber om en 
vurdering om bemanningen er for lav. 

 
 



 

Sak 48 /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. 
 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende tilleggsforslag pkt. 2 
Helse- og sosialkomiteen henviser til rapportens punkt 5 som omhandler manglende 
informasjon om tilsynsutvalget.  Komiteen ber om at dette rettes opp. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Helse- og sosialkomiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtak. 
 
Vedtak: 

1. Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Ryenhjemmet 24.05.2007 tas til 
orientering. 

2. Helse- og sosialkomiteen henviser til rapportens punkt 5 som omhandler manglende 
informasjon om tilsynsutvalget.  Komiteen ber om at dette rettes opp. 

 
 
 

Sak 49 /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 
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Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Midtåsenhjemmet 29.05.2007 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 50 /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. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 



 

Sak 51 /07  Rapport fra anmeldt 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. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende tilleggsforslag pkt. 2 og 3:  
2. Helse- og sosialkomiteen henviser til rapportens punkt 7 om manglende 
fysioterapiressurser og ber om en redegjørelse på hvorfor det ikke settes inn vikarer slik at 
beboerne får dette viktige tilbudet.  
3. Helse- og sosialkomiteen ber om en orientering om hvordan bydelen vurderer kvaliteten 
ved kjøp av sykehjemsplasser og hvilke vurderinger som ligger til grunn for å vurdere om 
kvaliteten er tilstrekkelig for beboerne. 

 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Helse- og sosialkomiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Nordseterhjemmet 11.06.2007 tas til 
orientering. 

2. Helse- og sosialkomiteen henviser til rapportens punkt 7 om manglende 
fysioterapiressurser og ber om en redegjørelse på hvorfor det ikke settes inn vikarer 
slik at beboerne får dette viktige tilbudet.  

3. Helse- og sosialkomiteen ber om en orientering om hvordan bydelen vurderer 
kvaliteten ved kjøp av sykehjemsplasser og hvilke vurderinger som ligger til grunn 
for å vurdere om kvaliteten er tilstrekkelig for beboerne. 

 
 

 Sak 52 /07  Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved 
Lambertseter alders- og sykehjem, avd Marmorveien, 
12.06.2007 
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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. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 

 
 

Sak 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. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Oversikt over klagesaker i perioden juni - august 2007 tas til orientering. 
 



 

Sak 54 /07  Avviksrapportering for juni 2007. 
 
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. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende tilleggsforslag pkt. 2: 
Helse- og sosialkomiteen bemerker det arbeidet sosialsenteret har gjort ved å overføre 
personer fra sosialhjelp til arbeidsmarkedstiltak som igjen medfører en innsparing i bydelens 
budsjett. 
 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Helse- og sosialkomiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Helse- og sosialkomiteen tar sak om Avviksrapportering for juni 2007 til etterretning. 
2. Helse- og sosialkomiteen bemerker det arbeidet sosialsenteret har gjort ved å overføre 

personer fra sosialhjelp til arbeidsmarkedstiltak som igjen medfører en innsparing i 
bydelens budsjett. 

 
 

Sak 55 /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 
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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 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
 

Sak 56 /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. 

 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak til 
bydelsutvalget. 
 



 

Sak 57 /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. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Arbeiderpartiet fremmet følgende tilleggsforslag pkt. 2: 
Da prisene på dagsenterplassene er redusert fra Sykehjemsetaten og dagsenteret på 
ungdomsklubben ikke fungerer, flyttes dagsenteret til mer egnet lokale, som for eksempel 
Ryenhjemmet eller Nordseterhjemmet. 
 
Høyre og Venstre fremmet følgende tilleggsforslag pkt. 2.: 
Da prisene på dagsenterplassene er redusert fra Sykehjemsetaten og dagsenteret på 
ungdomsklubben ikke fungerer, flyttes dagsenteret til mer egnet lokale, som for eksempel 
Ryenhjemmet eller Nordseterhjemmet.  Dette skjer under forutsetning av at den prisen som er 
tilbud for 2. halvår 2007 også skal gjelde i fremtiden. 
 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Forslagene fra Arbeiderpartiet fikk 2 stemmer, Høyre og Venstres forslag fikk 2 stemmer, 
begge forslagene oversendes bydelsutvalget. 
 
Vedtak: 

1. Helse- og sosialkomiteen tar sak om Lambertseter dagsenter til orientering. 
2. Bydelsutvalget får oversendt begge forslagene til pkt. 2 fra helse- og sosialkomiteen 
 

  
Bydel Nordstrand, 05.09.2007 
 
 
Ingvald Bore (H) 
leder 
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