
 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand  
 Bydelsadministrasjonen

 

 
 

Protokoll 3/08 
 
 
Møte: Helse- og sosialkomite 

 

 

Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 
Møtetid: Mandag 14. april 2008 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Mona Verdich (H)  
   
Tilstede: Mona Verdich 

Frode Woldsund 
Tom Lium 
Ulf Stigen 
Gidske Spiten 
Steinar Andersen 
Lise Tostrup Setek 

 

   
Forfall: 

 

 

 
   
Som vara møtte:  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Karin Gabrielsen  
 
Åpen halvtime 
Einar Kjosmoen delte ut ”Tilsynsveileder for folkevalgtes tilsynsbesøk på sykehjem og andre 
institusjoner” til alle medlemmer.  
 
Informasjon  
- Leder for Helse – og Sosialkomitè delte ut forslag til arbeidsplan. Saker som skal arbeides 
med framover.   
 
Eventuelt 
Arbeidsplanen innehold følgende punkter: 

• Ønske om å utrede hvordan tilbudet til alvorlige syke og døende er i bydelen 
• Ønske om informasjon om Omsorg Pluss 
• Ønske om informasjon om sosialsenteret 
• Ønske om informasjon om eldresentra i bydelen 



• Ønske om å få forelagt statistikker fra administrasjoen 
• Ønske om informasjon om hjemmebaserte tjenester 
• Ønske om informasjon fra Frivillighetssentralen 
• Ønske om informasjon fra Bestillerenheten 

 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 18 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart til møtet i helse-og sosialkomiteen 

14.04.2008 .............................................................................................................. 1 
Sak 19 /08  Godkjenning av protokoll - møte i og sosialkomiteen 25.02.2008 ......................... 1 
Sak 20 /08  Avviksrapportering for februar 2008 ...................................................................... 1 
Sak 21 /08  Smittevernplan for Bydel Nordstrand ..................................................................... 2 
Sak 22 /08  Årsrapport 2007 for Nordstrand Eldresenter........................................................... 3 
Sak 23 /08  Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 2007................................ 3 
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Sak 18/08   Godkjenning av innkalling og sakskart til møtet i helse-
og sosialkomiteen 14.04.2008 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Sakskart og innkalling til møtet 14.04.2008 godkjennes. 

 

 Sak 19/08  Godkjenning av protokoll - møte i og sosialkomiteen 
25.02.2008 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møtet 25.02.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen forslag fremmet.  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Protokoll fra møtet fra 25.02.2008 godkjennes. 
 

 Sak 20/08  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 

22.05.2008 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Merknad: 
Helse – og Sosialkomitèen ber om en mer forståelig avviksrapport. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak med merknad ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Avviksrapportering for februar 2007 med merknad tiltres. 
 

 

 Sak 21/08  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 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Smittevernplan for Bydel Nordstrand tiltres  
 

 2



 

 3

  

Sak 22/08  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 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 Merknad: 

• Det må bli framlagt revidert årsregnskap / årsbudsjett ut i fra at det gis driftstilskudd 
fra Bydel Nordstrand.  

• Hvordan foregår brukerregistreringen ? 
• Helse – og Soialkomitèen  ber om en utfyllende statistikk i marbringing. 

 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak med merknad ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Årsrapport for 2007 for Nordstrand Eldresenter med merknader tiltres. 

 

Sak 23/08  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 Frivillighetssentral 2007 tas til orientering 
 



 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til 
etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 tas til orientering 
 
  
 
 
Oslo, 16.04.2008 
 
 
 
Mona Verdich 
leder av helse- og sosialkomiteen 
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