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Leder 
Mona Verdich/s/          



 

Sak 18/08    Godkjenning av innkalling og sakskart til møtet i helse-
og sosialkomiteen 14.04.2008  

 
Arkivsak: 200800022 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 14.04.08 18/08  
 
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTET I HELSE-OG 
SOSIALKOMITEEN 14.04.2008  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart godkjennes 
 
 
 
Oslo, 08.04.2008 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 19/08    Godkjenning av protokoll - møte i og sosialkomiteen 
25.02.2008  

 
Arkivsak: 200800023 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 14.04.08 19/08  
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I OG SOSIALKOMITEEN 25.02.2008  
 
 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møtet 25.02.2008 godkjennes 
 
 
 
Oslo, 08.04.2008 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  Protokoll fra møtet 25.02.2008  
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Sak 20/08    Avviksrapportering for februar 2008  
 
Arkivsak: 200700321 
Arkivkode: 120.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 07.04.08 31/08  
Medbestemmelsesutvalg 14.04.08 24/08  
Eldrerådet 14.04.08 20/08  
Rådet for funksjonshemmede 14.04.08 19/08  
Ungdomsrådet 14.04.08 14/08  
Helse- og sosialkomite 14.04.08 20/08  
Barn, ungdom og kultur komite 15.04.08 19/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 15.04.08 21/08  
Bydelsutvalget 24.04.08  
 
 
AVVIKSRAPPORTERING FOR FEBRUAR 2008  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for februar 2008 til behandling 
i: 
Medbestemmelsesutvalget 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 

1. Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering for februar 2008 til etterretning 
     2.    Bydelsdirektøren fremmer sak om budsjettregulering til bydelsutvalgets møte 22.05.08 
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SAKSUTREDNING: 
Vedlagt følger Avviksrapportering for februar 2008. 
 
 
 
 
Oslo, 31.03.2008 
 
 
 
Per Johannessen/s/     Inge Olav Solli 
bydelsdirektør      økonomisjef   
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Sak 21/08    Smittevernplan for Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 200401243 
Arkivkode: 300 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 07.04.08 32/08  
Eldrerådet 14.04.08 21/08  
Rådet for funksjonshemmede 14.04.08 18/08  
Helse- og sosialkomite 14.04.08 21/08  
Bydelsutvalget 24.04.08  
 
 
SMITTEVERNPLAN FOR BYDEL NORDSTRAND  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender Smittevernplan 2008 for Bydel Nordstrand til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar Smittervernplan 2008 for Bydels Nordstrand til etterretning 
 
SAKSUTREDNING 
Vedlegg: Smittevernplan 2008 for Bydel Nordstrand 
 
Oppdatering av smittevernplan for Bydel Nordstrand har vektlagt lokale tilpasninger. Den 
forrige smittevernplanen var utarbeidet i 2003. Smittervernplanen må ses i sammenheng med 
smittevernplan for Oslo kommune.  
 
Oslo, 31.03.2008 
 
 
Per Johannessen/s/     Vidar Kirkerød/s/ 
bydelsdirektør      bydelsoverlege 
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Sak 22/08    Årsrapport 2007 for Nordstrand Eldresenter  
 
Arkivsak: 200500649 
Arkivkode: 101.1 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 07.04.08 34/08  
Eldrerådet 14.04.08 22/08  
Helse- og sosialkomite 14.04.08 22/08  
Bydelsutvalget 24.04.08  
 
 
ÅRSRAPPORT 2007 FOR NORDSTRAND ELDRESENTER  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender Årsrapport 2007 fra Nordstrand Eldresenter til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komite og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 
Årsrapport 2007 fra Nordstrand eldresenter tas til etterretning 
 
 
SAKSUTREDNING 
Vedlegg:  Årsrapport 2007 fra Nordstrand eldresenter  
 
 
Oslo, 31.03.2008 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 23/08    Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 
2007  

 
Arkivsak: 200600420 
Arkivkode: 855 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 07.04.08 33/08  
Eldrerådet 14.04.08 23/08  
Rådet for funksjonshemmede 14.04.08 20/08  
Ungdomsrådet 14.04.08 15/08  
Helse- og sosialkomite 14.04.08 23/08  
Bydelsutvalget 24.04.08  
 
 
ÅRSRAPPORT FOR EKEBERG-BEKKELAGET FRIVILLIGHETSSENTRAL 2007  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Ekeberg – Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til 
behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Friivillighetssentral 2007 tas til orientering 
 
Til bydelsutavlget: 
Bydelsutvalget tar årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til etteretning 
 
Bakgrunn 
 
Vedlegg: Årsrapport for perioden 01.01. – 31.12.2007 for Ekeberg-Bekkelaget 
frivillighetssentral 
 
Oslo, 26.03.2008 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Protokoll 2/08 
 
 
Møte: Helse- og sosialkomite 


 


 


 


Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien  243 
Møtetid: mandag 25. februar 2008 kl. 19.00     
Sekretariat:  
 
 
Møteleder:          Mona Verdich   
   
Tilstede:               Mona Verdich 
                              Frode Woldsund 


 


 


 


 


                              Tom Lium 
                              Gidske Spiten 
                              Steinar Andersen 
                              Lise Tostrup Setek 
                                 


  


Forfall:                Ulf Stigen  
   
Som vara møtte:  Lars Petter Solås  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær:      Karin Gabrielsen   
 
Åpen halvtime 
Ingen frammøtte 
 
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. 
 
 
 
 
 







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.  
 
 
 
Saker behandlet under møte 
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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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