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Protokoll 1/08 
 
 
Møte: Helse- og sosialkomite  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  

Møtetid: mandag 21. januar 2008 kl. 19.00     
Sekretariat:   
 
 
Møteleder: Mona Verdich (H)  
   
Tilstede: Frode Woldsund (Krf) 

Tom Lian (H) 
Ulf Stigen (Frp) 
Godske Spiten (V) 
Lise Tostrup Setek (A) 
Steinar Lende (A) 

 

   
Forfall: Steinar Andersen (A)  
   
Som vara møtte: Steinar Lende (A)  
   
I tillegg møtte: Grethe Torvik fra hjemmetjenesten  
   
Møtesekretær: Karin Gabrielsen  
 
Åpen halvtime 
Ingen frammøtte 
 
Informasjon  
 
Eventuelt 
Helse – og sosialkomitè etterlyste informasjon om hver Enhet i Bydelen. Hjemmetjenesten 
informerte kort om hjemmesykepleie og praktisk bistand.   
 
Saker behandlet under møte 
Sak 1 /08    Godkjenning av sakskart og innkalling................................................................... 1 
Sak 2 /08    Godkjenning av protokoll fra møte 10.12.2007 ...................................................... 1 
Sak 3 /08    Rapport fra tilsynsutvalget for hjemmetjenester 25.10.2007 .................................. 1 
Sak 4 /08    Årsmelding 2007 Nordstrand Eldreråd ................................................................... 2 
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Sak 1 /08    Godkjenning av sakskart og innkalling 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
Sakskart og innkalling til møte 21.01.2008 godkjennes. 
 
BEHANDLING I KOMITEER, RÅD OG UTVALG: 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak:  
Sakskart og innkalling til møte 21.01.2008 godkjennes. 
 
 
 

 Sak 2 /08    Godkjenning av protokoll fra møte 10.12.2007 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 10.12.2007 godkjennes. 
 
BEHANDLING I KOMITEER, RÅD OG UTVALG: 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Protokollen fra møte 21.01.2008 godkjennes. 
 
 

 Sak 3 /08    Rapport fra tilsynsutvalget for hjemmetjenester 
25.10.2007 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Bydelsdirektøren har i ettertid tilkjennegjort at saksframstillingen i sak 156/2007 vedrørende: 
Rapport fra tilsynsutvalget for hjemmetjenester fra 25.10.2007ga grunnlag for misforståelse i 
den videre behandling i komiteer, råd og utvalg. 

1. Sak 156/2007 behandlet i helse- og sosialkomiteen i møte 10.12.2007 erstattes med 
dette vedtak. 

2. Bydelsutvalget tar tilsynsutvalget for hjemmetjenesters rapport av 25.10.2007 til 
etterretning. 

3.  Det tas til orientering at brukere av hjemmetjenesten gjøres kjent med tilsynsutvalgets 
rolle og oppgaver gjennom informasjon om serviceerklæring for hjemmetjenesten. 



 
4. Det tas til orientering at en kommer tilbake til hvilken måte bydelsutvalget og 

komiteer skal holdes orientert om skriftlige klagesaker. 
5.  Det tas til orientering at bydelsdirektøren vil utarbeide en informasjonsperm for 

bydelsutvalgets tilsynsutvalg, som skal være et verktøy i arbeidet for å utføre 
tilsynsarbeidet i henhold til gjeldende lover og retningslinjer, rutiner og maler. 

6. Klagesaker som framkommer skriftlig til tilsynsutvalget oversendes bydelsdirektøren 
for videre saksbehandling. 

 
BEHANDLING I KOMITEER, RÅD OG UTVALG: 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Helse og sosialkomiteen vedtok følgende merknader: 

• Punkt 2. Helse – og Sosialkomitè tar rapport av 25.10.2007 til orientering og ikke til 
etterretning 

• Punkt  3, 4 og 5. Helse – og Sosialkomitè vil fjerne ”det tas til orientering” under disse 
punktene.  

• Tidsfrist for utarbeidelse av informasjonsperm etterlyses.  
 
Etter dette er Helse og sosialkomiteens vedtak: 

1. Sak 156/2007 behandlet i helse- og sosialkomiteen i møte 10.12.2007 erstattes med 
dette vedtak. 

2.  Bydelsutvalget tar tilsynsutvalget for hjemmetjenesters rapport av 25.10.2007 til  
     orientering.  
3.  Brukere av hjemmetjenesten gjøres kjent med tilsynsutvalgets rolle og oppgaver       

gjennom informasjon om serviceerklæring for hjemmetjenesten.     
4. Bydelsdirektøren kommer tilbake til hvilken måte bydelsutvalget og komiteer skal 

holdes orientert om skriftlige klagesaker. 
5. Bydelsdirektøren vil utarbeide en informasjonsperm for bydelsutvalgets 

tilsynsutvalg, som skal være et verktøy i arbeidet for å utføre tilsynsarbeidet i 
henhold til gjeldende lover og retningslinjer, rutiner og maler. 

6. Klagesaker som framkommer skriftlig til tilsynsutvalget oversendes bydelsdirektøren 
for videre saksbehandling. 

 
 Votering: 
  Bydeldirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med disse merknadene 
   
 Helse og sosialkomiteens vedtak: 
 Rapport fra tilsynsutvalget for hjemmetjenester 25.10.2007 godkjennes med overnevnte      
merknader 
 
 
 

 Sak 4 /08    Årsmelding 2007 Nordstrand Eldreråd 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK. 
 
Til arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget sender årsmelding 2007 fra Nordstrand eldreråd til behandling i: 
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Eldrerådet 
Bydelsutvalget. 
Til Eldrerådet 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
Til bydelsutvalget 
Årsmelding 2007 fra Nordstrand Eldreråd godkjennes. 
 
BEHANDLING I KOMITEER, RÅD OG UTVALG: 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Årsmelding 2007 fra Nordstrand Eldreråd godkjennes 
 
 
 
  
 
Oslo, 22.01.2008 
 
 
 
Mona Verdich 
Leder av Helse- og sosialkomitè 
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