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Sak 58/07    Godkjenning av innkalling og sakskart til møtet 
19.11.2007  

 
Arkivsak: 200700051 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 19.11.07 58/07  
 
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTET 19.11.2007  
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Sakskart og innkalling til møte 19.11.2007 godkjennes. 
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Sak 59/07    Protokoll fra helse- og sosialkomiteens møte 04.09.2007  
 
Arkivsak: 200700052 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 19.11.07 59/07  
 
PROTOKOLL FRA HELSE- OG SOSIALKOMITEENS MØTE 04.09.2007  
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Protokoll fra møte 04.09.2007 tas til orientering. 

 
 

Saksfremstilling 
 
Protokoll fra møte 04.09.2007 legges ved til orientering. 
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Sak 60/07    Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved 
Nordseterhjemmet 31.08.2007  

 
Arkivsak: 200501464 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 12.11.07 89/07  
Eldrerådet 19.11.07  
Helse- og sosialkomite 19.11.07 60/07  
Bydelsutvalget 29.11.07  
 
 
TILSYNSUTVALGETS RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN VED 
NORDSETERHJEMMET 31.08.2007  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk på Nordseterhjemmet 
31.08.2007 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 31.08.2007 tas til 
orientering. 
 
SAKSFREMSTILLING. 
 
Tilsynsutvalget har vært på uanmeldt besøk på Nordseterhjemmet 31.08.2007.  Det 
fremkommer ingen vesentlige merknader i rapporten. 
 
Rapporten er oversendt Sykehjemsetaten og institusjonen, disse har ingen merknader. 
 
 
 
Per Johannessen      
Bydelsdirektør      
 
 
VEDLEGG 
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Sak 61/07    Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved 
Bekkelagshjemmet 31.08.2007  

 
Arkivsak: 200501464 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 12.11.07 88/07  
Eldrerådet 19.11.07  
Helse- og sosialkomite 19.11.07 61/07  
Bydelsutvalget 29.11.07  
 
 
TILSYNSUTVALGETS RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN VED 
BEKKELAGSHJEMMET 31.08.2007  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk på Bekkelagshjemmet 
31.08.2007 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 31.08.2007 tas til 
orientering. 
 
SAKSFREMSTILLING. 
 
Tilsynsutvalget har vært på uanmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 31.08.2007.  Det 
fremkommer ingen vesentlige merknader i rapporten. 
 
Rapporten er oversendt Sykehjemsetaten og institusjonen, disse har ingen merknader. 
 
 
 
Per Johannessen      
Bydelsdirektør      
 
 
VEDLEGG 
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Sak 62/07    Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved 
Midtåsenhjemmet 12.09.2007  

 
Arkivsak: 200500432 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 12.11.07 90/07  
Eldrerådet 19.11.07  
Helse- og sosialkomite 19.11.07 62/07  
Bydelsutvalget 29.11.07  
 
 
TILSYNSUTVALGETS RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN VED 
MIDTÅSENHJEMMET 12.09.2007  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk på Midtåsenhjemmet 
12.09.2007 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 Midtåsenhjemmet12.09.2007 tas til orientering. 
 
SAKSFREMSTILLING. 
 
Tilsynsutvalget har vært på uanmeldt besøk på Midtåsenhjemmet 12.09.2007. Tilsynet ble 
gjennomført på bakgrunn av artikkel i Aftenposten 07.09.2007.  Det fremkommer ingen 
vesentlige merknader i rapporten. 
 
Rapporten er oversendt Sykehjemsetaten og institusjonen, disse har ingen merknader. 
 
 
 
Per Johannessen      
Bydelsdirektør      
 
 
VEDLEGG 
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Sak 63/07    Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved 
Ryenhjemmet 18.09.2007  

 
Arkivsak: 200501059 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 12.11.07 91/07  
Eldrerådet 19.11.07  
Helse- og sosialkomite 19.11.07 63/07  
Bydelsutvalget 29.11.07  
 
 
TILSYNSUTVALGETS RAPPORT FRA ANMELDT TILSYN VED RYENHJEMMET 
18.09.2007  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Ryenhjemmet 
18.09.2007 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 18.09.2007 tas til orientering. 
 
SAKSFREMSTILLING. 
 
Tilsynsutvalget har vært på anmeldt besøk på Ryenhjemmet 18.09.2007.   
Rapporten er oversendt Sykehjemsetaten og institusjonen som har følgende merknader: 
 
Vedr. pkt. 3, bygningsmessige forhold: Det er i investeringsbudsjettet for 2008 ført opp behovet 
for nyinnkjøp av møbler. 
Pkt. 13, evt. Norovirus: Når sykehuset vet at vedkommende pasient de fører over til 
Ryenhjemmet har en eller annen smittsom sykdom, får vi beskjed om dette.  Men i mange 
tilfeller bryter først sykdommen ut etter at de kommer hit. 
 
 
 
Per Johannessen      
Bydelsdirektør     
 
VEDLEGG
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Sak 64/07    Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved 
Lambertseter alders- og sykehjem, Østerliveien 
27.09.2007  

 
Arkivsak: 200400246 
Arkivkode: 541 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 12.11.07 92/07  
Eldrerådet 19.11.07  
Helse- og sosialkomite 19.11.07 64/07  
Bydelsutvalget 29.11.07  
 
 
TILSYNSUTVALGETS RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN VED 
LAMBERTSETER ALDERS- OG SYKEHJEM, ØSTERLIVEIEN 27.09.2007  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Lambertseter alders- og 
syhehjem, Østerliveien 27.09.2007 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, 
27.09.2007 tas til orientering. 
 
SAKSFREMSTILLING. 
 
Tilsynsutvalget har vært på anmeldt besøk på Lambertseter alders- og sykehjem,  Østerliveien, 
27.09.2007.  Det fremkommer ingen vesentlige merknader i rapporten. 
 
Rapporten er oversendt Sykehjemsetaten og institusjonen, disse har ingen merknader. 
 
 
Per Johannessen      
Bydelsdirektør      
 
 
 
VEDLEGG

   7
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Sak 65/07    Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved 
Lambertseter alders- og sykehjem, avd. Marmorveien 
28.09.2007  

 
Arkivsak: 200400246 
Arkivkode: 541 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 12.11.07 93/07  
Eldrerådet 19.11.07  
Helse- og sosialkomite 19.11.07 65/07  
Bydelsutvalget 29.11.07  
 
TILSYNSUTVALGETS RAPPORT FRA ANMELDT TILSYN VED LAMBERTSETER 
ALDERS- OG SYKEHJEM, AVD. MARMORVEIEN 28.09.2007  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Lambertseter alders- og 
sykehjem, avd. Marmorveien, 28.09.2007 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, 28.09.2007 tas til orientering. 
 
SAKSFREMSTILLING. 
 
Tilsynsutvalget har vært på anmeldt besøk på Lambertseter alders- og sykehjem, avd. 
Marmorveien, 28.09.2007.  
 
Rapporten er oversendt Sykehjemsetaten og institusjonen for uttalelse. De bemerker følgende:  
”Under pkt. 13. diverse ang. Marmorveien nevner tilsynsutvalget at uteområdene er trivelige, 
men fortsatt skjemmet sv store søppeldunker.  Omsorgsbygg holder for tiden på med 
vedlikeholdsarbeider på en yttervegg.  Når disse arbeidene er ferdige vil sykehjemmet prøve å 
flytte søppelkassene hit i stedet for å ha dem stående ved inngangen.  For øvrig er rapportene 
positive og krever ingen oppfølging fra vår side.” 
 
Per Johannessen      
Bydelsdirektør     
 
VEDLEGG 
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 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 5/07 
 
 
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  
 
Saker behandlet under møte 
Sak 43 /07  Godkjenning av sakskart og innkalling................................................................... 1 
Sak 44 /07  Protokoll fra møte 12.06.2007 ................................................................................ 1 
Sak 45 /07  Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved Storåsveien bokollektiv 


20.02.2007 .............................................................................................................. 1 
Sak 46 /07  Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet 20.02.2007............ 2 
Sak 47 /07  Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte tilsyn ved Bekkelagshjemmet 14.05.2007.. 3 
Sak 48 /07  Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet 24.05.2007 ................................... 4 







Sak 49 /07  Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 29.05.07 ....... 4 
Sak 50 /07  Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og 


sykehjem, Østerliveien, 30.05.2007 ....................................................................... 5 
Sak 51 /07  Rapport fra anmeld tilsyn ved Nordseterhjemmet 11.06.2007 ............................... 6 
Sak 52 /07  Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og 


sykehjem, avd Marmorveien, 12.06.2007 .............................................................. 6 
Sak 53 /07  Oversikt over klagesaker juni - august 2007........................................................... 7 
Sak 54 /07  Avviksrapportering for juni 2007............................................................................ 8 
Sak 55 /07  Brukerundersøkelse hjemmetjenesten 2006 - tiltak for å bedre tilfredsheten......... 8 
Sak 56 /07  Organisatoriske endringer i hjemmetjenesten......................................................... 9 
Sak 57 /07  Orientering om Lambertseter dagsenter................................................................ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 ii







 


 1


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 
 


 4







 


 5


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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 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 5/07 
 
 
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  
 
Saker behandlet under møte 
Sak 43 /07  Godkjenning av sakskart og innkalling................................................................... 1 
Sak 44 /07  Protokoll fra møte 12.06.2007 ................................................................................ 1 
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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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