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Møte: Helse- og sosialkomiteen 

 

 

 

Møtested: Bydelsadministrasjonen. Ekebergveien 243 
Møtetid: tirsdag 13. mai 2008 kl. 19.00     
Sekretariat:  
 
 
Møteleder: Mona Verdich (H) Leder  
   
Tilstede: Frode Woldsund ( Krf) Nestleder 

Ulf Stigen (Frp) 
Steinar Andersen (A) 
Lise Tostrup Setek (A) 
Gidske Spiten (V) 
Tom Lium (H) 
 

 

   
Forfall: 

 

 

 
   
Som vara møtte:  
   
I tillegg møtte: Kari Skredsvig, enhetsleder for 

Bestilleravdelingen 
 

   
Møtesekretær: Ivar Andreas Nyhus  
 
Åpen halvtime 
 
Ingrid Hole møtte som personlig, engasjert venn av et ektepar i bydelen der mannen i familien 
er sterkt pleietrengende. I lang tid har hun kjempet sammen med familien mot bydelen for å til 
et tilfredstillende omsorgstilbud i sykehjem. Kona som er 62 år har pleid mannen hjemme 24 
timer i døgnet i lang tid. Ekteparet føler at de ikke har kommet gjennom i bydelen og fått de 
tjenestene de har krav på. Kona er av utenlandsk opprinnelse og  kan dårlig norsk. Hun føler 
at de ikke blir tatt på alvor i møtet med Bestillerenheten. Hun har ikke pensjonsrettigheter i 
Norge og kan heller ikke gå ut i jobb da hun har tungt pleieansvar hjemme. Familien har 
klaget til bydelen flere ganger, men får ikke svar før etter flere måneder. I 2008 startet 
bydelen med en ny vurderingsrunde for opphold på korttidsavdeling for mannen, tiltross for at 
han hadde fått innvilget opphold hver 8. uke i 2007. Ingrid Hole mente også at bydelen 
trenerte klagene som ble sendt. Hun lurte på hvorfor det var så vanskelig for bydelen å få til 



en fast rutine for korttidsopphold i sykehjem?  Hun mente Bestilleravdelingen var en propp i 
bydelens system. Derfor henvendte hun seg nå til politikerne. Kan vi gjøre noe sammen? Hun 
etterlyste også hvordan Bestilleravdelingen kunne få til en helhetstenkning rundt de som 
virkelig trenger pleie og bedre kunnskap hos pleierne om brukerne de står overfor. Tilslutt 
leverte hun et notat om saken til komiteen. 
 
Informasjon  
Kari Skredsvig, leder for Bestillerenheten informerte komiteen om avdelingens situasjon og 
mange utfordringer. Hun redegjorde for organiseringen  med tre teamledere – innsatsteam, 
pleie- og omsorgsteam og barn/funksjonshemmede. Tilgjengeligheten til Bestillerenheten er 
bedre for brukerne etter opprettelsen av nytt servicetorg, der det nå er en egen person som tar 
imot alle henvendelser fra publikum. Utfordringen mot sommeren er antallet 
utskrivningsklare pasienter som blir utskrevet fra Ullevål. Dette øker trykket og kostnadene 
for bydelen.  
 
Bydelen vurderer sine tjenester ut fra lover og regler. Et team som vurderer sykehjemsplasser 
og vedtak bestående av enhetsleder, bydelsoverlege, assisterende bydelsdirektør og konsulent. 
 
For å sikre riktigere omfang av vedtak på tjenestene er det opprettet et formalisert samarbeid 
med hjemmetjenesten. Utfører har også plikt til å melde fra til oss dersom omfanget på 
tjenesten er for høyt eller lite.  
 
Handlingsrommet rundt de lovpålagte oppgavene er begrenset.  
Politikerne i Helse- og sosialkomiteen mente at de hadde vedtatt et budsjett med et visst antall 
sykehjemsplasser som de måtte stå bak.  
Komiteen takket for nyttig og god informasjon fra Bestillerenheten. 
 
Komiteen ba om: 
 

1. Helse- og sosialkomiteen ønsket å få en sak om den siste brukerundersøkelsen gjort av 
Helse- og velferdsetaten opp på neste møte. 

2. Komiteen ønsket også å få en oversikt over antall klagesaker fra lokal klagenemnd.  
 
 
 
Saker behandlet under møte 
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Sak 24 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart - helse- og 
sosialkomiteen 2008 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møtet 13.05.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Merknad fra Mona Verdich (H): Ved oppropet til møtet og i protokollene må partitilhørighet påføres 
etter navnet på medlemmene i komiteen. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Innkalling og sakskart til møtet 13.05.2008 godkjennes  

 

Sak 25 /08  Godkjenning av protokoll - helse- og sosialkomiteen 
2008 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møtet 14.04.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering:  
Enstemmig 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Protokoll fra møtet 14.04.2008 godkjennes 
 
 
 
 

 Sak 26 /08  Avviksrapportering for mars 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 



Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for mars 2008 til behandling 
i: 
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 for mars 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 

1. Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering for mars 2008 til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling 
Komiteen viser til side 6 i vedlegget til saken - Pleie- og omsorg i hjemmet:  
Hvorfor er utgiftene til de private leverandørene større enn de kommunale? Komiteen ber om 
et notat til neste møte som forklarer nærmere de 1,4 millioner kroner i merforbruk.  
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 

 Sak 27 /08  Budsjettjustering mai 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om budsjettjustering mai 2008 til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
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Medbestemmelsesutvalget tar sak om budsjettjustering mai 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 

1. Bydelsutvalget vedtar at de framsatte forslag pkt 1-7 på totalt kr 4 910 000  
budsjettjusteres til midlertidig avsetning. 

 
2. Bydelsutvalget vedtar at det iverksettes ytterligere tiltak for å hindre merforbruk som 

nevnt i denne budsjettjusteringssaken  
3. Bydelsutvalget ber om at det fremmes ny budsjettjusteringssak når det foreligger 

budsjettmessig effekt av de ytterligere tiltak til pkt 2, fortrinnsvis til bydelsutvalgets 
møte i juni. 

 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
 

 Sak 28 /08  INVITASJON TIL DELTAKELSE I 
KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Invitasjon til deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet til 
behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonhemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Bydelsdirektørens forsalg til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar saken til etterretning 



 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
 

 Sak 29 /08  Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem 
 til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling 
Komiteen vil bemerke følgende til kapittel 16 i vedlegget - Enhet for bestiller:   
I organisasjonskartet mangler det en boks for funksjonshemmede og ansvar TT-kjøring. Det er også 
uklart for komiteen hvor hjemmebaserte tjenester ligger i organisasjonskartet i forhold til 
bestilleravdelingen. 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 

 4
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
 

 Sak 30 /08  Årsrapport for Lambertseter frivillighetssentral 2007 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Lambertseter Frivillighetssentral 2007 til behandling 
i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Årsrapport for Lambertseter Frivillighetssentral 2007 tas til etterretning 
 
Til bydelsutavlget: 
Bydelsutvalget tar årsrapport for Lambertseter Frivillighetssentral 2007 til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering:  
Enstemmig 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
 Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
 
Oslo , 14.05.2008 
 
 
 
 
Leder           
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