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Åpen halvtime 
 
Informasjon:   
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Mona Verdich /s/ 
leder          



 

Sak 59/08     Godkjenning av innkalling og sakskart  10.11.2008 - 
helse- og sosialkomiteen  

 
Arkivsak: 200800022 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 10.11.08 59/08  
 
 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART  10.11.2008 - HELSE- OG 
SOSIALKOMITEEN  
 
 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møte 10.11.2008  godkjennes 
 
 
 
Oslo, 30.10.2008 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 60/08     Godkjenning av protokoll 06.10.2008 - helse- og 
sosialkomiteen  

 
Arkivsak: 200800023 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 10.11.08 60/08  
 
 GODKJENNING AV PROTOKOLL 06.10.2008 - HELSE- OG SOSIALKOMITEEN  
 
 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møtet 06.10.2008 godkjennes 
 
 
Oslo, 30.10.2008 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 61/08    Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 30.09.2008  
 
Arkivsak: 200700321 
Arkivkode: 120.2 
Saksbehandler: Inge Olav Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 03.11.08 97/08  
Medbestemmelsesutvalg 10.11.08 65/08  
Eldrerådet 10.11.08 61/08  
Rådet for funksjonshemmede 10.11.08 55/08  
Ungdomsrådet 10.11.08 44/08  
Helse- og sosialkomite 10.11.08 61/08  
Barn, ungdom og kultur komite 11.11.08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 11.11.08  
Bydelsutvalget 20.11.08  
 
 
AVVIKSRAPPORTERING BYDEL NORDSTRAND PR. 30.09.2008  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 
30.09.2008 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 tiltrees 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 30.09. 2008 til 
orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 30.09.2008 til orientering 
 
SAKSUTREDNING: 
Vedlegg:  Avviksrapportering pr. 30.09.2008. 
 
Oslo, 30.10.2008 
 
Per Johannessen/s/     Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør      økonomisjef 
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Sak 62/08    Rapport fra anmeldt tilsynsbesøk på Midtåsen sykehjem 
3.april 2008  

 
Arkivsak: 200500432 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Christin Resen-Fellie 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 03.11.08 106/08  
Eldrerådet 10.11.08 62/08  
Helse- og sosialkomite 10.11.08 62/08  
Bydelsutvalget 20.11.08  
 
 
RAPPORT FRA ANMELDT TILSYNSBESØK PÅ MIDTÅSEN SYKEHJEM 3.APRIL 
2008  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets besøk ved Midtåsen Sykehjem 03.04.08 til 
behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Midtåsen Sykehjem 03.04.08 tas til etterretning. 
 
SAKSFREMSTILLING: 
Vedlegg: 
1. Rapport fra tilsynsutvalgets besøk ved Midtåsen Sykehjem 03.04.08 
2. Brev fra Sykehjemsetaten av 09.10.2008-10-27 
 
Tilsynsutvalg 1 har besøkt Midtåsen Sykehjem 03.04.08. Rapporten er oversendt 
Sykehjemsetaten og institusjonen. Sykehjemsetaten takker for en positiv rapport og tar den til 
etterretning. 
 
 
Oslo, 27.10.08 
 
Per Johannessen/s/     Mihriban Rai/s/    
bydelsdirektør      enhetsleder 
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Sak 63/08    Tilsynsrapport Lambertseter sykehjem  
 
Arkivsak: 200801050 
Arkivkode: 0 
Saksbehandler: Christin Resen-Fellie 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 03.11.08 107/08  
Eldrerådet 10.11.08 63/08  
Helse- og sosialkomite 10.11.08 63/08  
Bydelsutvalget 20.11.08  
 
 
 
TILSYNSRAPPORT LAMBERTSETER SYKEHJEM  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets besøk ved Lambertseter Sykehjem og 
Lambertseter sykehjem avd. Marmorberget 15.04.08 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Lambertseter Sykehjem og Lambertseter 
sykehjem avd. Marmorberget 15.04.08 tas til etterretning. 
 
SAKSFREMSTILLING: 
Vedlegg: Rapport fra tilsynsutvalgets besøk ved Lambertseter Sykehjem og Lambertseter 
sykehjem avd. Marmorberget 15.04.08  
 
Tilsynsutvalg 1 har vært på sitt første besøk på Lambertseter sykehjem og Lambertseter 
sykehjem, avd. Marmorberget 15.04.08.   
Rapporten er oversendt Sykehjemsetaten og institusjonen. Institusjonen har ingen kommentarer 
til rapporten. Sykehjemsetaten takker for en positiv rapport og tar den til etterretning. 
 
Oslo, 27.10.08 
 
Per Johannessen/s/      Mihriban Rai/s/  
bydelsdirektør       enhetsleder 
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Sak 64/08    Tilsynsrapport fra Bekkelagshjemmet  
 
Arkivsak: 200501464 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Christin Resen-Fellie 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 03.11.08 108/08  
Eldrerådet 10.11.08 64/08  
Helse- og sosialkomite 10.11.08 64/08  
Bydelsutvalget 20.11.08  
 
 
 
TILSYNSRAPPORT FRA BEKKELAGSHJEMMET  
28.04.08 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets besøk Bekkelagshjemmet 28.04.08 til 
behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 28.04.08 tas til etterretning. 
 
SAKSFREMSTILLING: 
Vedlegg: Rapport fra tilsynsutvalgets besøk Bekkelagshjemmet 28.04.08 
Tilsynsutvalg 1 har vært på sitt første besøk på Bekkelagshjemmet 28.04.08.   
Rapporten er oversendt Sykehjemsetaten og institusjonen. Institusjonen ingen kommentarer til 
rapporten. Sykehjemsetaten tar rapporten til orientering. 
 
 
 
Oslo, 27.10.08 
 
 
Per Johannessen/s/      Mihriban Rai/s/  
bydelsdirektør       enhetsleder 
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Sak 65/08    Tilsynsrapport fra Nordseterhjemmet  
 
Arkivsak: 200501464 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Christin Resen-Fellie 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 03.11.08 109/08  
Eldrerådet 10.11.08 65/08  
Helse- og sosialkomite 10.11.08 65/08  
Bydelsutvalget 20.11.08  
 
 
 
TILSYNSRAPPORT FRA NORDSETERHJEMMET  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk Nordseterhjemmet 29.04.08 
til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Nordseterhjemmet 29.04.08 tas til etterretning. 
 
SAKSFREMSTILLING: 
Vedlegg: Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk Nordseterhjemmet 29.04.08 
 
Tilsynsutvalget har vært på sitt første besøk på Nordseterhjemmet 29.04.08.   
Rapporten er oversendt Sykehjemsetaten og institusjonen. Institusjonen har svart i epost 
17.09.08. De har ingen kommentarer til rapporten. Sykehjemsetaten har følgende kommentarer: 
 
Sykehjemsetaten arbeider med bemanningsplaner i de kommunalt drevne sykehjemmene i Oslo 
med tanke på å gi beboere et likeverdig tilbud. Mange ansatte arbeider deltid og det er 
Sykehjemsetatens mål at antall ansatte i deltidsstillinger blir redusert.  
 
Sykehjemsetaten har stort fokus på redusert sykefravær og deltar bla i prosjekt ”Raskere 
tilbake”. 
 
Sykehjemsetaten samarbeider med Tannhelsetjenesten i Oslo Kommune vedrørende 
tannhelsetilbudet. Hver avdeling har sin tannhelseperm som gir råd når det gjelder god 
tannpleie. Tannhelsetjenesten har egne kontaktpersoner som er tilgjengelig for ansatte for råd 
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og undervisning. Det foretas årlig kartlegging av tannhelsestatus for beboere ved 
sykehjemmene. Resultatene vil bli fulgt opp av avdelingsleder i samarbeid med kontaktperson. 
Informasjon om tannhelsetilbudet vil bli inkludert i informasjonshefte til alle nye beboere. 
 
Bestillerkontoret og Sykehjemsetaten har et tett samarbeid angående bruk av 
sykehjemsplassene 
Slik at tomgang blir så lav som mulig. Tilsynsutvalgets bemerkninger angående større tilgang 
på hjelpemidler, språkkompetanse hos ansatte og vindusvask er områder som hvert enkelt 
sykehjem selv har ansvar for og vil bli fulgt opp av administrasjonen ved Nordseterhjemmet. 
 
Oslo, 27.10.08 
 
Per Johannessen/s/      Mihriban Rai/s/  
bydelsdirektør       enhetsleder 
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 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 7/08 
 
 
Møte: Helse- og sosialkomite 


 


 


Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 
Møtetid: Mandag 06. oktober 2008 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Mona Verdich (H)  
   
Tilstede: Mona Verdich (H) 


Tom Lium (H) 
Ulf Stigen (FrP) 
Gidske Spiten (V) 
Steinar Andersen (A) 
Lise Tostrup Setetk (A) 


 


   
Forfall: Frode Woldsund (KrF)  
   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Marie Anbjørg Joten, ass. bydelsdirektør  
 
Åpen halvtime       Ingen frammøtte 
 
Informasjon: 
• Marie Anbjørg Joten, assisterende bydelsdirektør, orienterte om bruk av 


rehabiliteringsplasser i Altea, Spania  
 
Eventuelt: 
•    Lise Tostrup Setek (A) ba om at hvert dokument må merkes med dato og versjon i saker 


som har blitt endret, slik som ”strategisk plan”. 
• På neste møte 10.11.2008 ønsker helse- og sosialkomiteen muntlig orientering om 


kompetansekartleggingsverktøyet ”KOMPASS”  
 
 
 
 







Saker behandlet under møte: 
Sak 49 /08   Godkjenning av innkalling og sakskart 06.10.2008 - helse- og sosialkomiteen 


2008 ........................................................................................................................ 1 
Sak 50 /08  Godkjenning av protokoll  01.09.2008- helse- og sosialkomiteen 2008................. 1 
Sak 51 /08  Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.08.2008............................................ 2 
Sak 52 /08  Oppfølging av sak om budsjettjustering BU-sak 54/08 .......................................... 2 
Sak 53 /08  Tertialstaistikk for bydelene pr. 2. tertial 2008 ....................................................... 3 
Sak 54 /08  Tertialrapport  Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- besvarelse i henhold til rundskriv 
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Sak 55 /08  Bydel Nordstrand - oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2007.................... 5 
Sak 56 /08  Strategisk plan 2009 - 2011 - Bydel Nordstrand..................................................... 5 
Sak 57 /08  Evaluering av TT-ordning - forlengelse av høringsfrist ......................................... 6 
Sak 58 /08  Midtåsenhjemmet -søknad om serverings- og skjenkebevilling............................. 7 
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Sak 49 /08   Godkjenning av innkalling og sakskart 06.10.2008 - 
helse- og sosialkomiteen 2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møte 06.10.2008 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 møte 06.10.2008 godkjennes. 
 
 
 


 Sak 50 /08  Godkjenning av protokoll  01.09.2008- helse- og 
sosialkomiteen 2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra 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: 
Protokoll fra møtet 01.09.2008 godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Sak 51 /08  Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.08.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 
31.08.2008 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 Bydel Nordstrand pr. 31.08. 2008 
til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.08.2008 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: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.08.2008 til orientering 
 
 


 Sak 52 /08  Oppfølging av sak om budsjettjustering BU-sak 54/08 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om oppfølging av sak om budsjettjustering – BU-sak 54/08 til 
behandling i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
  
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 


 2







 


 3


Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar oppfølgingssak om budsjettjustering- BU-sak 54/08 –  
 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Med utgangspunkt i prognose for august 2008, sett i sammenheng med økonomisk 
utvikling i perioden 2009 og 2010 (jf. vedlegg), finner bydelsutvalget det forsvarlig å 
avvente ytterligere budsjettjustering utover hva som allerede er foretatt. 
Bydelsdirektørens framlagte forutsetninger (makrobildet) synliggjør budsjettbalanse i 
2009. Med et slikt utgangspunkt er det lite ønskelig på nåværende tidspunkt å foreta 
disponeringer som sannsynlig vil medføre reduksjon i tjenestetilbudet, og som en 
raskest mulig ønsker å få på plass igjen.   


 
2. Hvis det oppstår ytterligere negativ utvikling i prognosene inneværende år er det 


bydelsutvalgets intensjon å ivareta dette ved budsjettbehandlingen for 2009. 
 


3. Det er av stor viktighet at bydelsdirektøren fortsetter å ha et sterkt fokus på 
økonomistyringen/økonomioppfølgingen i 3 tertial 2008, uten at dette medfører 
vesentlige endringer av budsjettforutsetningene. 


 
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 53 /08  Tertialstatistikk for bydelene pr. 2. tertial 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om tertialstatistikk for bydelene pr. 2. tertial 2008  til behandling 
i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
  
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar tertialstatistikk for bydelene 2. tertial 2008 til orientering 
  
 







Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar bydelenes tertialstatistikk 2. tertial 2008 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: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
 
 


 Sak 54 /08  Tertialrapport  Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- 
besvarelse i henhold til rundskriv 23/2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- besvarelse i 
henhold til rundskriv 23/2008  til behandling i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
  
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- 
besvarelse i henhold til rundskriv 23/2008  til orientering 
  
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008 - besvarelse i henhold til 
rundskriv 23/2008 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: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
 
 


 4







 


 5


Sak 55 /08  Bydel Nordstrand - oppsummering av 
regnskapsrevisjonen for 2007 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak Bydel Nordstrand – oppsummering av regnskapsrevisjonen for 
2007  til behandling i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
  
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Bydel Nordstrand – oppsummering av 
regnskapsrevisjonen for 2007  til orientering 
  
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar Kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen 2007 for 
Bydel Nordstrand 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: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
 
 


Sak 56 /08  Strategisk plan 2009 - 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Strategisk plan 2009 – 2011 – Bydel Nordstrand til 
behandling i :  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn, ungdom og kultur komite 
Bydelsutvalget 
 







Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Strategisk plan 2009 – 2011 – Bydel Nordstrand til 
orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget vedtar Strategisk plan 2009 – 2011 for Bydel Nordstrand. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Lise Tostrup Setek (A) fremmet følgende forslag til endring under punktet, hovedutfordring 5 
– barn, unge og familier – strategi, 5. avsnitt (endringen er understreket): 
” arbeide aktivt med rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for ungdom. Etterstrebe tett 
kontakt og god dialog mellom barnevern, utekontakt, SALTO-konsulent, helsestasjon, 
barnehage og fritidsklubb. Sørge for et godt samarbeide med andre aktører som private 
barnehager, skoler, skolefritidsordninger, barne- og ungdomspsykiatrien, politiet, Den 
Norske Kirke og andre religionssamfunn” 
 
Tom Lium (H) fremmet følgende forslag til bemerkning i saken: 
” Helse- og sosialkomiteen henstiller administrasjonen og politiske organer til å bruke 
strategiske plan løpende med årlige revisjoner av hovedutfordringer og mål i forbindelse med 
budsjettbehandlingen.” 
 
Votering: 
Lise Tostrup Setek (A) og Tom Lims (H) forslag til bemerkninger ble enstemmig vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med merknader. 
 
 
 


 Sak 57 /08  Evaluering av TT- ordning - forlengelse av høringsfrist 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget: 


1. Arbeidsutvalget tar bydelsdirektørens saksfremstilling til etterretning 
2. Resultatene av prøveprosjektet evalueres etter ett år 
3. Evalueringen sendes til høring i bydelene før ordningen eventuelt iverksettes i hele    
     kommunen. 


 
Til komiteer og råd: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Behandling/vedtak i arbeidsutvalget 29.09.2008:  
Arbeidsutvalgets 4 representanter ( 1 H, 1 FrP, 1 A, 1 KrF)  samlet seg om forslag til følgende 
alternative vedtak, satt opp mot bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydel Nordstrand ønsker å opprettholde dagens TT-ordning 
Votering: 
Arbeidsutvalgets alternative forslag ble enstemmig vedtatt (1 H, 1 Frp, 1 A, 1 KrF) 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1, 2 og 3 falt. 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Bydel Nordstrand ønsker å opprettholde dagens TT- ordning 
 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 
 
 
 


 Sak 58 /08  Midtåsenhjemmet - søknad om serverings- og 
skjenkebevilling 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Bydel Nordstrand anbefaler for inneværende bevillingsperiode søknaden fra Attendo Care AS 
om serverings- og skjenkebevilling,  på samme betingelser som anbefalt av bydelsutvalget  i 
sak 53/07. 
 
Til HOS-komiteen 
Helse- og sosialkomiteen  tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering  
  
Til eldrerådet 
Eldrerådet tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering  
 
Til bydelsutvalget 
Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak 29.09.2008: 
Bydel Nordstrand anbefaler for inneværende bevillingsperiode søknaden fra Attendo Care AS 
om serverings- og skjenkebevilling,  på samme betingelser som anbefalt av bydelsutvalget  i 
sak 53/07. 







 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen  tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering  
 
  
 
 
Oslo, 08.10.2008 
 
 
 
Mona Verdich (H) 
leder av helse- og sosialkomiteen 
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