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Informasjon  
Notat fra bydelsdirektøren ble omdelt på møtet. Notatet gjelder svar på to spørsmål som ble 
stilt i arbeidsutvalgets møte 18.02.2008 : 

- Brannvern – sikkerhetssjekk til hjemmeboende 
- Direktetid hos bruker – økt fra 65 % til 70 % 

Notatet vedlegges protokollen klikk her for å se vedlegget 
 
 
 
 
 



Eventuelt 
•  Det var enighet om at lederen av Helse- og sosialkomiteen følger opp saker  
•  Det var ønske om å få mer konkret informasjon om:   

- Omsorg Pluss  
- Sosialsenteret 

•  Invitere ledere fra Eldresentra til Helse-  og sosialkomitèen for informasjon 
•  Ønske om å få forelagt statistikker som Bydel Nordstrand utarbeider.  
•  Ønske om informasjon fra Enhetslederne. 
•  Ønske om å utrede tilbudet til alvorlig syke og døende pasienter.  
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Sak 5 /08     Godkjenning av innkalling og sakskart - helse- og 
sosialkomiteen 25.02.2008 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Sakskart og innkalling til møte 25.02.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Helse – og sosialkomiteens behandling:  
Merknad: Det stilles spørsmål om hvorfor ikke vedleggene til de enkelte saker ikke ligger på 
nett? Viser til tips på våre nettsider. ”Vedleggene finner du ved å trykke på ”vedlegg” i 
slutten av hver sak”.  
 
Votering:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Sakskart og innkalling til møtet 25.02.2008 godkjennes 
 
 

 Sak 6 /08    Godkjenning av protokoll fra møtet 21.01.2008 - helse- 
og sosialkomiteen 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møtet 21.01.2008 godkjennes. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Helse – og sosialkomiteens behandling:  
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak:  
Protokoll fra møte 21.01.2008 godkjennes.  
 

 Sak 7 /08    Årsregnskap 2007 Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til Arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om årsregnskap 2007 til behandling i : 
Eldrerådet 
Ungdomsrådet 
Rådet for funksjonshemmede 



Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til Medbestemmelsesutvalget: 
Årsregnskap 2007 Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til Bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget godkjenner årsregnskap 2007 for Bydel Nordstrand. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Helse – og sosialkomiteens behandling:  
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak:  
Årsregnskap 2007 Bydel Nordstrand tiltres. 
 
 

 Sak 8 /08    Årsmelding 2007 Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til Arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om årsmelding 2007 til behandling i : 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til Medbestemmelsesutvalget: 
Årsmelding 2007 Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til Arbeidsmiljøutvalget: 
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker.  Arbeidsmiljøutvalget tar Årsmelding 2007 for Bydel 
Nordstrand til etterretning 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
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Til Bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar Årsmelding 2007 for Bydel Nordstrand til etterretning. 
 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Helse – og sosialkomiteens behandling:  
Merknad: Viser til punkt 2.11 – ”Omorganisering av praktisk bistand” . Notat fra 
bydelsdirektøren tas til etterretning.  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak:  
Årsmelding for 2007 for Bydel Nordstrand tiltres. 

 

 Sak 9 /08    Årsstatistikk 2007 Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til Arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om årsstatistikk 2007 til behandling i : 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til Medbestemmelsesutvalget: 
Årsstatistikk 2007 Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til Arbeidsmiljøutvalget: 
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker.  Arbeidsmiljøutvalget tar Årsstatistikk 2007 for Bydel 
Nordstrand til etterretning. 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til Bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar Årsstatistikk 2007 for Bydel Nordstrand til etterretning. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Helse – og sosialkomiteens behandling:  
Ingen forslag fremmet 
 
 



Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak:  
Årsstatistikk 2007 Bydel Nordstrand tiltres. 
 
 

 Sak 10 /08  Budsjett 2008 - Byrådsavdeling for velferd og sosiale 
tjenester, startmøte 05.02.2008 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling til: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalgets tas til orientering 
   
Til medbestemmelsesutvalget 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tas til orientering 
  
Til bydelsutvalget 
Bydelsutvalget tar oppfølgingsbrev fra byrådsavdeling for velferd- og sosiale tjenester vedr. 
oppfølging fra startmøte budsjett 2008 til etterretning. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Helse – og sosialkomiteens behandling:  
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak:  
Budsjett 2008 – Byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester, startmøte 05.02.2008 tas til 
orientering. 
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 Sak 11 /08  Budsjett 2008 - måltall i bydelsbudsjettet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til Arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Budsjett 2008 - måltall i bydelsbudsjettet til behandling i : 
Eldrerådet 
Ungdomsrådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
  
Til Komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Til Medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Til Bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget vedtar vedlagte måltabell ”Måltall i bydelsbudsjettene – FO3 Pleie og 
omsorg” for 2008. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Helse – og sosialkomiteens behandling:  
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak:  
Budsjett 2008 – måltall i bydelsbudsjettet tas til orientering.  

 

Sak 12 /08  Årsrapport 2007 - Tilsynsutvalg 1 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:  
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender årsrapport 2007 fra Tilsynsutvalg 1 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
 



Til bydelsutvalget: 
Årsrapport 2007 fra Tilsynsutvalg 1 tas til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Helse – og sosialkomiteens behandling:  
Merknad: Det er påfallende at Nordseter sykehjem mangler fagutdannede sykepleiere og 
hjelpepleiere. ” Sykefraværet er litt over normalt med 14 %”. Er dette normalt? Tjenesten som 
tilbys brukere på sykehjem hvor bydelen kjøper plasser skal være optimal. 
Kvalitetssikringsarbeidet er ”svært personavhengig”.  Hvordan kan dette forbedres? 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak:  
Budsjett 2008 – måltall i bydelsbudsjettet tas til orientering med kommentarer. 
 

 Sak 13 /08  Rapport fra uanmeldt tilsyn 14.11.2007 
Nordseterhjemmet 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk på Nordseterhjemmet 
14.11.2007 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 14.11.07 tas til 
etterretning. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Helse – og sosialkomiteens behandling:  
Merknad: Dette gjelder ikke uanmeldte tilsyn, men anmeldte tilsyn 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak:  
Rapport fra anmeldte tilsyn tiltres. 
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 Sak 14 /08  Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte tilsyn ved 
Bekkelagshjemmet 15.11.2007 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte tilsyn ved Bekkelagshjemmet 
15.11.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget 
Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte tilsyn ved Bekkelagshjemmet 15.11.2007 tas til 
orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse – og sosialkomiteens behandling:  
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak:  
Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte tilsyn ved Bekkelagshjemmet 15.11.2007 tiltres. 
 
 

 Sak 15 /08  Planlegging av Omsorg Pluss  i Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om planlegging av Omsorg + i Bydels Nordstrand til behandling 
i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til råd og komiteer: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
 
 
 



Til Bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å etablere Omsorg+ i Bydel Nordstrand, primært i 
Ljabruhjemmets lokalet.  
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse – og sosialkomiteens behandling:  
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak:  
Planlegging av Omsorg Pluss tiltres 
 
 

 Sak 16 /08  Reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom 
politisk og administrativt nivå 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes BUK-komiteen, HOS-komiteen, BMS-komiteen og bydelsutvalgets til behandling 
 
Til komiteene: 
Komiteen har ingen merknader til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget 
  
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget vedtar vedlagte reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom politisk 
og administrativt nivå 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse – og sosialkomiteens behandling:  
Merknad: Det er ønske om en definisjon av ordet ”tiltre” også i saken 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak:  
Reglement for komiteer og utvalg og forhold mellom politisk og administrativt nivå tas til 
orientering  
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 Sak 17 /08  Etablering av ordning med hjemme-pc for folkevalgte i 
Bydel Nordstrand 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til behandling til: 
Komiteene og bydelsutvalget 
  
Til komiteene: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tas til etterretning 
 
Til bydelsutvalget: 
1. Det etableres en ordning med hjemme-pc for folkevalgte i Bydel Nordstrand for 

kommunevalgsperioden 2007-2011, i tråd med vedlagte forslag til pc-regelverk for 
folkevalgte i Bydel Nordstrand. 

2. Ordningen trer i kraft 1.4.2008  
3. Eventuell utvidelse av ordningen for medlemmer av rådene vurderes i forbindelse med 

budsjett 2009 
4. Kostnadene i 2008 dekkes ved overføring av inntil kr. 190.000,-  fra kostnadssted 72958 

Bydels felles – sentrale avsetninger/kostra 190 til kostnadssted 72950 BU/ komiteer -
felles/kostra 100 

 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse – og sosialkomiteens behandling:  
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak:  
Etablering av ordning med hjemme –pc for folkevalgte i Bydel Nordstrand tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 26.02.2008 
 
 
 
Mona Verdich 
Leder av Helse- og sosialkomitè 
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Notat fra 
bydelsdirektøren 


 
 
Til: Bydelsutvalget Helse- og sosialkomiteen Dato: 25.02.2008 
Fra: Bydelsdirektøren   
Saksbeh: Marie Anbjørg Joten   
Telefon:    
 
 
Spørsmål fra Arbeidsutvalget ved Arbeiderpartiet vedrørende 2 spørsmål om 
praktisk bistand i hjemmetjenesten 
 
 
Spørsmål 1: Brannvern - Sikkerhetsjekk til hjemmeboende 
Hvem som har ansvaret for brannvern hos hjemmeboende og hva er bydelens praksis ved bruk av 
sjekkliste for brannvern  
 
Svar: 
For å hindre brann hos hjemmeboende pensjonister er det innført et samarbeid mellom Gjensidige 
forsikring og Oslo kommune ved Brann- og redningsetaten og Byrådsavdeling for velferd og 
sosiale tjenester. Partene har inngått en samarbeidsavtale knyttet til brannforebyggende tiltak.  
Avtalen skal bidra til at alle bydelenes aktuelle brukere får gjennomført en årlig brannsjekk. Kopi 
av avtalen følger vedlagt.  
 
I Bystyrets budsjett for 2008 er det presisert at bydelene er pålagt å følge opp den årlig 
brannsjekken hos aktuelle brukere som mottar hjemmetjenester.  
 
Bydelen får med jevne mellomrom tilbud om primæropplæring og supplerende opplæring i 
brannvern fra Brann- og redningsetaten.  Vi har derfor regelmessige kurs i brannvern.  
Sjekklisten som benyttes er utarbeidet av Brann- og redningsetaten i samarbeid med Gjensidige og 
Oslo kommune.  
 
I praktisk bistand har begge distrikter like rutiner for brannvern. Alle ansatte har fått opplæring i 
brannvern. Ved første besøk hos bruker gjennomgås skjema med bruker. Dersom det er spørsmål 
som ikke verken bruker eller ansatt klarer å besvare skrives; ” vet ikke” på skjemaet. 
 
Sjekklisten fylles ut av hjemmehjelper og original av sjekklisten legges igjen hjemme hos bruker. 
Bruker har selv ansvar for brannvern i eget hjem. Det er derfor bruker selv og/eller pårørende som 
har selv ansvar å følge opp mangler som eventuelt kommer fram på skjemaet. Hjemmetjenesten er 
imidlertid behjelpelig med sjekking av batteri i røykvarsler og å skifte batteri, og bestille annet 
sikkerhetsutstyr som komfyrvakt. I helt særskilte tilfeller kan også Brann- og redningsetaten bistå. 
 
Hjemmetjenesten gjennomgår sjekklisten med den enkelte pensjonist og gir råd om 
brannforebyggende tiltak som f. eks at det ikke må henges tøy på ovnen eller annet. De som fyller 
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ut skjemaet er ikke ansvarlig for brannsikkerheten hjemme hos bruker. Dette er kun for å sette 
sikkerheten i fokus og gi råd og veiledning. Dette blir det opplyst om på alle kurs av  
Brann- og redningsetaten. 
 


 
 
Spørsmål nr. 2 Direkte tid hos bruker økt fra 65 % til 70 % 
 
Hva betyr det at: ”omorganiseringen av praktisk bistand har medført at  
direkte brukertid er blitt endret fra 65 % utført tid til 70 % av  
vedtakstid” (årsmelding for 2007, s. 16). 
 
Svar: 
I årsmeldingen var det noe uklar begrepsbruk når det gjelder praktisk bistands vedtakstid versus 
direkte brukertid side 16. 
 
Bydelsdirektøren vil justere årsmeldingen på dette punkt ved utsendelse av saken til 
bydelsutvalget. 
 
De ansatte som arbeider ute hos bruker økte sin direkte brukertid fra 4, 68 timer (65 %) i 2006 til 5 
timer (70 %) i 2007.  
 
Ansatte i praktisk bistand har hver dag en arbeidsliste som tilsvarer 5 timer utført arbeidstid i 
hjemmet hos bruker. I tillegg kommer gangtid, dokumentasjon, spisepause og 
rapport/informasjonsutveksling/opplæring. 
 
Ut fra Arbeidsmiljølovens bestemmelser har imidlertid noen ansatte har krav på tilrettelagt arbeid, 
som kan innebære redusert arbeidsbelastning på bakgrunn av helsemessige årsaker. Alle andre 
ansatte har 5 timer direkte brukertid. 
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