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Protokoll 8/08 
 
 
Møte: Helse- og sosialkomite 

 

 

Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 
Møtetid: Mandag 10. november 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 Setek (A) 
Gunnar Kvalvaag  (KrF) 
 

 

Forfall: Frode Woldsund (KrF)  
   
Som vara møtte: Gunnar Kvalvaag (KrF)  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Marie Anbjørg Joten  
 
Åpen halvtime 
 
Informasjon  
 
Eventuelt 

- Helse- og sosial komiteen ønsker informasjon fra seksjonsleder i hjemmetjenesten 
Karin Gabrielsen. De ønsker tiltak på hvordan det skal unngås  å få for mange 
forskjellige ansatte fra hjemmetjenesten på  besøk. 

 
Saker behandlet under møte 
Sak 59 /08   Godkjenning av innkalling og sakskart  10.11.2008 - helse- og sosialkomiteen... 1 
Sak 60 /08   Godkjenning av protokoll 06.10.2008 - helse- og sosialkomiteen......................... 1 
Sak 61 /08  Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 30.09.2008............................................ 1 
Sak 62 /08  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøk på Midtåsen sykehjem 3.april 2008 .................. 2 
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Sak 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 
 
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 10.11.2008  godkjennes 
 
 

 

 Sak 60 /08   Godkjenning av protokoll 06.10.2008 - helse- og 
sosialkomiteen 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møtet 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: 
Protokoll fra møtet 06.10.2008 godkjennes 
 

 
 
 
 
 



Sak 61 /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 
 
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 tiltrees 

 

Sak 62 /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 
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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. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen hadde følgende bemerkninger: 
 

- Tilsynsrapporten bør skrives raskt fra tilsynsutvalget. Bydelsutvalget/ Helse- og 
sosialkomiteen bør få tilsynsrapportene raskere etter tilsynene  slik at tiltak kan 
iverksettes der det er avvik 

 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader 

 

Sak 63 /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. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen hadde følgende bemerkninger: 
 

- Helse og sosialkomiteen bes om en orientering om hvor tilsynsrapporten har vært 
mellom 04.07. og  09.10.2008 da den ble registrert inn i bydelen.  



Helse- og sosialkomiteen fastsetter at tilsynutvalget skriver rapport fra tilsynsbesøket 
umiddelbart etter tilsynet. 

 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader 
 

Sak 64 /08  Tilsynsrapport fra Bekkelagshjemmet 
 
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. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forsalg fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 

 

Sak 65 /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 
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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. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen hadde følgende bemerkninger: 
 

- Helse- og sosialkomiteen ber bydelsdirektøren om å kontakte sykehjemsetaten for å få 
en orientering om hvilke plan sykehjemsetaten har ift. vedlikehold ved 
Nordseterhjemmet.  

- Helse- og sosialkomiteen ber også sykehjemsetaten om tilbakemelding på de mangler / 
avvik som er påpekt i tilsynsrapporten fra Nordseterhjemmet. 

 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader 
  
 
 
Møte hevet kl. 21.00 
 
 
Oslo, 12.11.2008 
 
 
Mona Verdich 
leder av Helse- og sosialkomiteen 
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