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Sak 39 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart - helse- og 
sosialkomiteen 01.09.2008 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møtet 01.09.2008 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 01.09.2008 godkjennes 
 
 

 Sak 40 /08  Godkjenning av protokoll 09.06.2008 - helse- og 
sosialkomiteen 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møtet 09.06.2008  godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Steinar Andersen (A) viste til sak 33/08 – Avviksrapportering pr. 30.04.2008 og fremmet 
forslag om omformulering i helse- og sosialkomiteens bemerkninger i protokollen: 
 
(Steinar Andersens (A) endringsforslag er understreket): 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak 09.06.2008: 
”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 totalforbruket av hjemmetjenester holder seg innenfor budsjettet.” 
 
 



I  vedtaket sak 35/08 ble det bemerket en skrivefeil som endres – bekymret endres til 
bekymring: 
”….Man ser med bekymring på de store risikomomentene i budsjettet….” 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med bemerkninger til sakene 33 og 
35/08. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Protokoll fra møtet 09.06.2008  godkjennes med bemerkninger 
 
 
 

 Sak 41 /08  Avviksrapportering pr. 31.05.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering pr. 31.05.2008 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. 31.05. 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 31.05..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 
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 Sak 42 /08  Avviksrapportering pr. 31.07.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering pr. 31.07.2008 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. 31.07. 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 31.07.2008 til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ulf Stigen (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 2: 
 
Komiteen bemerker at prognostisert merforbruk øker fra måned til måned. Komiteen ber om å 
ta initiativ til en budsjettjustering så snart som mulig. 
 
Votering: 
Ulf Stigens (FrP) tilleggsforslag fikk 3 stemmer (1 FrP, 2 H) og falt. 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 4 stemmer (2 A, 1 V, 1 KrF)  
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
 
 

 
 
 
 



Sak 43 /08  Oppnevning av politisk representant - observatør -  
Rådet for funksjonshemmede 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til Helse- og sosialkomiteen: 

1. Følgende politisk representant – observatør – velges i Rådet for funksjonshemmede: 
       
              …………………………….. 
        
Til bydelsutvalget: 
1. Bydelsutvalget tar Helse- og sosialkomiteens oppnevning av politisk representant –            
observatør – i Rådet for funksjonshemmede til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Leder av helse- og sosialkomiteen, f.t. Mona Verdich, ble foreslått som politisk representant i 
Rådet for funksjonshemmede. 
 
Votering: 
Leder av helse- og sosialkomiteen, f.t. Mona Verdich (H) ble enstemmig valgt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 

1. Følgende politisk representant – observatør – velges i Rådet for funksjonshemmede: 
Leder av helse og sosialkomiteen, f.t. Mona Verdich (H) 

 
 

 Sak 44 /08  Evaluering av TT-ordningen - forlengelse av høringsfrist 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender saken til forberedende behandling i:  
Helse og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Råd og komiteer anbefaler bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget: 

1. Bydelsutvalget tar evaluering av TT-ordningen til etterretning 
2. Bydelutvalget ser på ordningen med dør til dør transport som svært interessant og 

mener ordningen bør prøves ut i et geografisk område av kommunen. 
3. Bydelsutvalget mener Oslo kommune bør gå for alternativ A de dette alternativet gir 

et best mulig tilbud for dagens TT- brukere  
 
 

 4



 

 5

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Steinar Andersen (A) fremmet følgende bemerkning til punkt 3 - bydelsdirektørens forslag til 
vedtak i bydelsutvalget: 
 
”Helse- og sosialkomiteen ber om et notat før møtet i BU som skisserer hvilke besparing de 
ulike alternativene har.” 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med bemerkning 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen anbefaler bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget med 
bemerkning 
 
 

 Sak 45 /08  Hovedstadsprosessen - høring 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til behandling i : 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget  
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
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 46 /08  Oslo kommunes strategiske plan for universell 
utforming - høring   

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til: 
Komiteer, råd og utvalg 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer, råd og utvalg 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 

1. Bydelsdirektørens  kommentarer til høringsdokumentet tiltres. 
2. Det videre arbeid med oppfølging av Oslo kommunes strategiske plan for 

universell utforming blir fulgt opp i bydelens egen strategiplan. 
 

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 47 /08  Regnskap for 2007 Nordstrand Eldresenter 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
 
Arbeidsutvalget sender sak om regnskap for 2007 ved Nordstrand eldresenter til behandling i:  
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til råd og komiteer: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget: 
Regnskap for 2007 – Nordstrand eldresenter – tas til orientering. 
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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 tas til orientering. 
 
 

 Sak 48 /08  Årsmelding for 2007 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender årsberetning 2007 for Simensbråten- Ekeberg seniorsenter til 
behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Årsberetning 2007 for Simensbråten- Ekeberg seniorsenter tas til etterretning. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Det ble bemerket at sakens tittel bør endres slik at overskriften viser at det er årsmelding og 
regnskap for Simensbråten og Ekeberg seniorsenter dette gjelder. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
  
 
Oslo, 04.09.2008 
 
 
 
Mona Verdich (H) 
leder av helse og sosialkomiteen 
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