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Åpen halvtime: Karsten Ødbehr møtte og hadde følgende å si: 

• Fremtidens eldreomsorg i Oslo må bli bedre 
• Kollektivtrafikken må bli bedre 
• Å bygge leskur i busslommene er viktig 
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Sak 31/08  Godkjenning av innkalling og sakskart - helse- og 
sosialkomiteen 2008 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møtet 9.06.2008 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: 
Innkalling og sakskart til møtet 9.06.2008 godkjennes 
 

  

Sak 32/08  Godkjenning av protokoll - helse- og sosialkomiteen 
2008 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møtet 13.05.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Mona Verdich bemerket ang. protokollens sak 26/08 følgende: 
Forslaget var fremmet av Steinar Andersen (A) 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Protokoll fra møtet 13.05.2008 godkjennes med merknad 
 
 

 Sak 33/08  Avviksrapportering pr. 30.04.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering pr. 30.04.2008 til behandling 
i: 



Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 30.04. 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 

1. Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 30.04.2008 til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Komiteen vil bemerke følgende: 
Komiteen ser med bekymring på hvilke tilbud utskrivningsklare pasienter gis i 
sommermånedene. De understreker at pasientene skal ha et like godt tilbud hjemme. 
Utskrivningspraksisen fra sykehusene gir store utfordringer både for pasienter, pårørende og 
ansatte. Komiteen uttrykker videre bekymring for det store antall utskrivningsklare pasienter 
relatert til den vedtatte nedtrappingen av sykehjemsplasser i Bydel Nordstrand. I tillegg er 
komiteen klar over at den avsluttede streiken har skapt mye merarbeid og forsinkelser i 
systemet. 
Komiteen uttrykker bekymring for det økende merforbruket  innen PUH-tjenestene. 
Komiteen bemerker det store merforbruket på private leverandører av hjemmetjenester og 
forventer at dette vil gi reduksjon i utgiftene til de kommunale leverandørene. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med følgende merknader: 
Komiteen ser med bekymring på hvilke tilbud utskrivningsklare pasienter gis i 
sommermånedene. De understreker at pasientene skal ha et like godt tilbud hjemme. 
Utskrivningspraksisen fra sykehusene gir store utfordringer både for pasienter, pårørende og 
ansatte. Komiteen uttrykker videre bekymring for det store antall utskrivningsklare pasienter 
relatert til den vedtatte nedtrappingen av sykehjemsplasser i Bydel Nordstrand. I tillegg er 
komiteen klar over at den avsluttede streiken har skapt mye merarbeid og forsinkelser i 
systemet. 
Komiteen uttrykker bekymring for det økende merforbruket  innen PUH-tjenestene. 
Komiteen bemerker det store merforbruket på private leverandører av hjemmetjenester og 
forventer at dette vil gi reduksjon i utgiftene til de kommunale leverandørene. 
 
 
 
 

 2



 

 3

 Sak 34/08  Tertialstatistikk for bydelene pr. 1. tertial 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Tertialstatistikk for bydelene pr. 1. tertial 2008  til behandling 
i: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Tertialstatistikk for bydelene pr. 1. tertial 2008  til 
orientering 
 
Til bydelsutvalget: 

2. Bydelsutvalget tar sak om Tertialstatistikk for bydelene pr. 1. tertial 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: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
 
 

 Sak 35/08  Tertialrapport Bydel Nordstrand - besvarelse i henhold 
til Rundskriv 13/2008 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Tertialrapport Bydel Nordstrand – besvarelse i henhold til 
Rundskriv 13/2008 - til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 



Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Tertialrapport Bydel Nordstrand – besvarelse i henhold 
til Rundskriv 13/2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 

3. Bydelsutvalget tar sak om Tertialrapport Bydel Nordstrand – besvarelse i henhold til 
Rundskriv 13/2008 til etterretning 

 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Komiteen hadde følgende bemerkning: 
Man ser med bekymret på de store risikomomentene i budsjettet. Komiteen spør videre om 
det er byråkratiske hinder som gjør at de korrigerende tiltak ikke virker like fort som 
intendert. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
Man ser med bekymret på de store risikomomentene i budsjettet. Komiteen spør videre om det 
er byråkratiske hinder som gjør at de korrigerende tiltak ikke virker like fort som intendert. 
 
 

 Sak 36/08  Møteplan 2. halvår 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Komiteene 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteene: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget godkjenner ny møteplan for 2. halvår 2008 
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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: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
 

 Sak 37/08  Samlokalisering av bydelsvise tjenester og lokalisering 
av NAV Nordstrand. Inngåelse av leieavtale 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Arbeideutvalget vedtar å sende saken om ” Samlokalisering av bydelsvise tjenester og 
lokalisering av NAV-Nordstrand. Inngåelse av leieavtale”, til: 
Komiteene 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteene, ungdomsrådet , rådet for funksjonshemmede og eldrerådet  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget tiltrees. 
   
Til arbeidsmiljøutvalget 
1. Arbeidsmiljøutvalget uttrykker tilfredshet, og har sterk tro på at samlokalisering som 

foreslått overfor bydelsutvalget vil representere et godt bidrag for å påvirke de  
arbeidsmiljø faktorer positivt.  

2. Arbeidsutvalget registrer med tilfredshet den prosessdeltakelse som framgår av 
bydelsdirektørens utredning. 

  
Til medbestemmelsesutvalget 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget tiltrees. 
 
  
Til bydelsutvalget 
1. Bydelsutvalget godkjenner med dette kontraktsmessige bestemmelser tilknyttet etablering 

av NAV-Nordstrand, for den kommunale delenes vedkommende, slik denne foreligger i 
vedlagte kontraktsutkast med Cecilie Thoresensvei 15 eiendom as, og anbefaler denne 
vedtatt av Oslo bystyre. 

 
2. Bydelsdirektøren er i bydelsutvalgets møte 6.mars gitt myndighet til å foreta denne 

anskaffelse, jf. pkt. 1. Tilknyttet denne myndighet har  bydelsutvalget forståelse for ev. 
mindre justeringer som den videre prosess måtte utløse. 

 



3. Bydelsutvalget godkjenner med dette kontrakt for samlokalisering av bydelstjenester/deler 
av bydelens organisering, slik det framkommer i bydelsdirektørens saksutredning/ slik 
denne foreligger i vedlagte kontraktsutkast  med Cecilie Thoresensvei 15 eiendom as, og 
anbefaler denne vedtatt av Oslo bystyre. 

 
4. Kontraktstidspunk/tidspunkt for å ta lokalene i brukt settes til 01.04.2010. Dette skal ikke 

gi bydelen høyere husleie enn hva en ville hatt om kontraktene for Ekebergveien 243 og 
Cecilie Thoresen svei 7 (Lambertseter helsestasjon) hadde blitt utnyttet leietiden ut. Slike 
kostnader kommer til fratrekk i den avtalte leiesum med Cecilie Thoresensvei 15 eiendom 
as.  

   
5. Bydelsdirektøren bemyndiges til å gjennomføre/sluttføre denne anskaffelse med 

utgangspunkt i de føringer som ligger i saken. Tilknyttet denne myndighet har  
bydelsutvalget forståelse for ev. mindre justeringer som den videre prosess måtte utløse. 

 
6. Bydelsutvalget ser meget positivt på de sekundære løsninger som er skissert for 

eiendommer som blir ledigstilt (Marmorberget, hjemmetjenestens lokaler og 
Ekebergveien 243-  herunder utrede/avklare Oslo kommunes stilling til avtalemessig 
kjøpsopsjon til Ekebergveien 243 ). Bydelsdirektøren anmodes om effektivt å arbeide 
videre ut fra de skisserte muligheter. 

 
7. Som følge av at  utbygging på eiendommen Cecilie Thoresens vei 15 ikke er forankret i 

stadfestet reguleringsplan for området, henstiller bydelsutvalget på det sterkeste overfor 
plan- og bygningsetaten at Cecilie Thoresensvei 15 eiendom as  sin tidligere innsendt 
byggesak behandles raskt, og at det gis dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan slik at 
oppstart ikke forsinkes.. I denne sammenheng vises spesielt til innrulleringstidspunkt for 
NAV-Nordstrand 01.11.2009. Hvis det skulle vise seg å være behov for å koble inn andre 
kommunale instanser/nivå for å ivareta tidsaspektet bes bydelsdirektøren følge opp dette 
forhold på en hensiktsmessig måte.   

 
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: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget tiltrees. 
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 Sak 38/08  Bydel Nordstrands høringsuttalelse vedrørende 
fremtidens eldreomsorg i Oslo, sykehjemsbehovsplan 
og sosiale boligvirkemidler 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til Bydelsutvalget: 
1. Bystyremelding om fremtidens eldreomsorg i Oslo  
Bydelsutvalget vurderer saksutredningen som grundig på de fleste områder. Både medisinske, 
pleie- og omsorgsfaglige og demografiske spørsmål er belyst og analysert på en 
hensiktsmessig måte.  
 
Fremtidens personellsituasjon og behov for kompetanse er et kritisk område som kunne vært 
bredere belyst i meldingen. Det er vanskelig å rekruttere fagpersonell i eldreomsorgen og 
søkningen til utdanningene er synkende. Hvis ikke denne trenden snur vil Oslo i løpet av få år 
stå overfor en svært alvorlig personellkrise i eldreomsorgen.  
 
2. Bystyremelding nr 2/2008 Sykehjemsbehovsplanen – rammeplan for sykehjem i Oslo  
Bystyremeldingen gir en analyse av demografisk utvikling og behov for sykehjemsplasser i 
fremtiden. Meldingen er grundig i beskrivelsen av fremtidens faglige utfordringer.  
Bydelsdirektøren vil peke på tre områder som noe mangelfulle i utredningen:  
• Bydelenes rolle i framtidig planlegging av sykehjem  
• Forholdet mellom 1 og 2 linjen, og betydningen av utviklingen i utskrivningspraksis for 
kompetansebehovet og personelltettheten i sykehjemmene.  
• Fremtidens rekrutterings og personellsituasjon  
 
Bydelsutvalget viser til at eldrebefolkningen i Bydel Nordstrand øker. Bydelsutvalget ser på 
utbygging av Omsorg + som et viktig virkemiddel slik at eldre kan bli boende i eget hjem så 
lenge de ønsker og kan det. Bydelsutvalget mener at antall korttidsplasser, 
rehabiliteringsplasser og andre særskilte plasser som plasser for mentalt klare pasienter med 
store fysiske funksjonshemminger, flere plasser for mennesker med psykiske lidelser, 
intermediærplasser (plasser i samarbeid med sykehusene)  og egne plasser i palliativ enhet 
bør vektlegges og økes.  
 
3. Bystyremelding nr. 2 – Sosiale boligvirkemidler i Oslo kommune  
Meldingen om sosiale boligvirkemidler er grundig og gir en god analyse av de ulike sosiale 
boligvirkemidlene. Bydelsdirektøren ser positivt på at målet med å skape større spreding av 
den kommunale boligmassen intensiveres, og at fremforhandlinger av leieavtaler for bolig til 
vanskeligstilte sentraliseres og profesjonaliseres.  
 
Til Helse- og sosialkomiteen: 
Helse og sosialkomiteen slutter seg til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Komiteen hadde følgende merknad: 
Komiteen etterspør plan for ivaretakelse av demente i Bydel Nordstrand. 
 
 



Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Helse og sosialkomiteen slutter seg til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget med 
følgende merknad: 
Komiteen etterspør plan for ivaretakelse av demente i Bydel Nordstrand. 
 
 
Eventuelt: 

• Lise T. Setek viste til notis i ”Aften” 04.06.2008. Fylkesmannen har foretatt tilsyn i de 
samlokaliserte boligene i Peder Holters vei, Glimmerveien og Birger Olivers vei. 
Bydelen fikk to avvik. Komiteen ønsker kopi av Fylkesmannens gjennomgang. 

 
 
 
 
Oslo, 11.06.2008 
 
 
 
Mona Verdich 
leder av helse- og sosialkomiteen 
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	1. Arbeidsmiljøutvalget uttrykker tilfredshet, og har sterk tro på at samlokalisering som foreslått overfor bydelsutvalget vil representere et godt bidrag for å påvirke de  arbeidsmiljø faktorer positivt. 
	2. Arbeidsutvalget registrer med tilfredshet den prosessdeltakelse som framgår av bydelsdirektørens utredning.
	Til medbestemmelsesutvalget
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget tiltrees.
	Til bydelsutvalget
	1. Bydelsutvalget godkjenner med dette kontraktsmessige bestemmelser tilknyttet etablering av NAV-Nordstrand, for den kommunale delenes vedkommende, slik denne foreligger i vedlagte kontraktsutkast med Cecilie Thoresensvei 15 eiendom as, og anbefaler denne vedtatt av Oslo bystyre.
	2. Bydelsdirektøren er i bydelsutvalgets møte 6.mars gitt myndighet til å foreta denne anskaffelse, jf. pkt. 1. Tilknyttet denne myndighet har  bydelsutvalget forståelse for ev. mindre justeringer som den videre prosess måtte utløse.
	3. Bydelsutvalget godkjenner med dette kontrakt for samlokalisering av bydelstjenester/deler av bydelens organisering, slik det framkommer i bydelsdirektørens saksutredning/ slik denne foreligger i vedlagte kontraktsutkast  med Cecilie Thoresensvei 15 eiendom as, og anbefaler denne vedtatt av Oslo bystyre.
	4. Kontraktstidspunk/tidspunkt for å ta lokalene i brukt settes til 01.04.2010. Dette skal ikke gi bydelen høyere husleie enn hva en ville hatt om kontraktene for Ekebergveien 243 og Cecilie Thoresen svei 7 (Lambertseter helsestasjon) hadde blitt utnyttet leietiden ut. Slike kostnader kommer til fratrekk i den avtalte leiesum med Cecilie Thoresensvei 15 eiendom as. 
	5. Bydelsdirektøren bemyndiges til å gjennomføre/sluttføre denne anskaffelse med utgangspunkt i de føringer som ligger i saken. Tilknyttet denne myndighet har  bydelsutvalget forståelse for ev. mindre justeringer som den videre prosess måtte utløse.
	6. Bydelsutvalget ser meget positivt på de sekundære løsninger som er skissert for eiendommer som blir ledigstilt (Marmorberget, hjemmetjenestens lokaler og Ekebergveien 243-  herunder utrede/avklare Oslo kommunes stilling til avtalemessig kjøpsopsjon til Ekebergveien 243 ). Bydelsdirektøren anmodes om effektivt å arbeide videre ut fra de skisserte muligheter.
	7. Som følge av at  utbygging på eiendommen Cecilie Thoresens vei 15 ikke er forankret i stadfestet reguleringsplan for området, henstiller bydelsutvalget på det sterkeste overfor plan- og bygningsetaten at Cecilie Thoresensvei 15 eiendom as  sin tidligere innsendt byggesak behandles raskt, og at det gis dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan slik at oppstart ikke forsinkes.. I denne sammenheng vises spesielt til innrulleringstidspunkt for NAV-Nordstrand 01.11.2009. Hvis det skulle vise seg å være behov for å koble inn andre kommunale instanser/nivå for å ivareta tidsaspektet bes bydelsdirektøren følge opp dette forhold på en hensiktsmessig måte.  
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	1. Bystyremelding om fremtidens eldreomsorg i Oslo 
	Bydelsutvalget vurderer saksutredningen som grundig på de fleste områder. Både medisinske, pleie- og omsorgsfaglige og demografiske spørsmål er belyst og analysert på en hensiktsmessig måte. 
	Fremtidens personellsituasjon og behov for kompetanse er et kritisk område som kunne vært bredere belyst i meldingen. Det er vanskelig å rekruttere fagpersonell i eldreomsorgen og søkningen til utdanningene er synkende. Hvis ikke denne trenden snur vil Oslo i løpet av få år stå overfor en svært alvorlig personellkrise i eldreomsorgen. 
	2. Bystyremelding nr 2/2008 Sykehjemsbehovsplanen – rammeplan for sykehjem i Oslo 
	Bystyremeldingen gir en analyse av demografisk utvikling og behov for sykehjemsplasser i fremtiden. Meldingen er grundig i beskrivelsen av fremtidens faglige utfordringer. 
	Bydelsdirektøren vil peke på tre områder som noe mangelfulle i utredningen: 
	• Bydelenes rolle i framtidig planlegging av sykehjem 
	• Forholdet mellom 1 og 2 linjen, og betydningen av utviklingen i utskrivningspraksis for kompetansebehovet og personelltettheten i sykehjemmene. 
	• Fremtidens rekrutterings og personellsituasjon 
	Bydelsutvalget viser til at eldrebefolkningen i Bydel Nordstrand øker. Bydelsutvalget ser på utbygging av Omsorg + som et viktig virkemiddel slik at eldre kan bli boende i eget hjem så lenge de ønsker og kan det. Bydelsutvalget mener at antall korttidsplasser, rehabiliteringsplasser og andre særskilte plasser som plasser for mentalt klare pasienter med store fysiske funksjonshemminger, flere plasser for mennesker med psykiske lidelser, intermediærplasser (plasser i samarbeid med sykehusene)  og egne plasser i palliativ enhet bør vektlegges og økes. 
	3. Bystyremelding nr. 2 – Sosiale boligvirkemidler i Oslo kommune 
	Meldingen om sosiale boligvirkemidler er grundig og gir en god analyse av de ulike sosiale boligvirkemidlene. Bydelsdirektøren ser positivt på at målet med å skape større spreding av den kommunale boligmassen intensiveres, og at fremforhandlinger av leieavtaler for bolig til vanskeligstilte sentraliseres og profesjonaliseres. 
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	Eventuelt:
	 Lise T. Setek viste til notis i ”Aften” 04.06.2008. Fylkesmannen har foretatt tilsyn i de samlokaliserte boligene i Peder Holters vei, Glimmerveien og Birger Olivers vei. Bydelen fikk to avvik. Komiteen ønsker kopi av Fylkesmannens gjennomgang.
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