
 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen

 

 
 

Protokoll 9/08 
 
 
Møte: Helse- og sosialkomite 

 

 

Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 
Møtetid: Mandag 08. desember 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) 
Frode Woldsund  (KrF) 

 

   
Forfall: Ingen  
   
Som vara møtte: 

 

 
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Tove Guldhav  
 
Åpen halvtime:       Ingen frammøtte 
 
Informasjon:          Leder av barnevernet, Gerd Lindstad, informerte om barnevernet. 
 
Eventuelt: 

• Helse- og sosialkomiteen ønsker at det på første møte etter nyttår blir gitt informasjon 
om brukerundersøkelse psykiatri. 

• Tom Lium (H) informerte om at han var på varslet tilsyn på Nordseterhjemmet 
03.12.2008 hvor tilsynsutvalget opplevde at det ikke noe var forberedt. Det var ingen 
ansvarlig til å ta imot  tilsynsutvalget. 
Det er ønskelig at Liv Lønnum tar kontakt med møtesekretær for å undersøke om 
tilsynsbesøket var varslet. 
Helse- og sosialkomiteen skriver brev til institusjonssjef og sykehjemsetaten hvor det 
bes om svar.  
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Sak 66 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart 08.12.2008 - 
helse- og sosialkomiteen 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møte 08.12.2008 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 08.12.2008 godkjennes 
 
 

  

Sak 67 /08  Godkjenning av protokoll  10.11.2008- helse- og 
sosialkomiteen 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møtet 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: 
Protokoll fra møtet 10.11.2008 godkjennes 
 
 

 
 



 Sak 68 /08  Avviksrapportering pr. 31.10.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
  
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 
31.10.2008 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. 31.10. 2008 
til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.10.2008 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 69 /08  Forslag til budsjett 2009 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken om forslag til budsjett 2009 – Bydel Nordstrand sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
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Til komiteer og rådene: 
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor 
bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor 
bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 

1. På nåværende tidspunkt mener AMU at bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for 
Bydel Nordstrand innehar positive virkninger for arbeidsmiljøet.  

2. Når det gjelder enkelttiltak i budsjettforslaget forutsetter AMU at  involvering skjer i 
tråd med Arbeidsmiljølovens bestemmelser.   

 
Til bydelsutvalget: 

1. Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand vedtas med følgende 
tallstørrelser: 

 
1.A Brutto utgifter er 1 336 413 000 kroner, brutto inntekter er 471 242 000 kroner og 
netto utgifter er 865 171 000 kroner. 

 
1.B Budsjett spesifisert på artsgrupper er (i tusen kr): 

Artsgruppe  Forslag til 
budsjett 2009 

10 Lønn og sosiale utgifter         470 330  
11-12 Kjøp som inngår i  produksjon         547 266  

13 Kjøp som ikke inngår i  prod.         175 549  
14 Overføringsutgifter         143 268  
15 Finanskostnader                 -    

BRUTTO DRIFTSKOSTNADER      1 336 413  
16 Salgs- og leieinntekter        -112 554  
17 Refusjoner        -222 177  
18 Overføringsinntekter        -136 211  
19 Finansinntekter              -300  

DRIFTSINNTEKTER        -471 242  

NETTO DRIFTSUTGIFTER     865 171  

 
1.C Brutto utgifter og brutto inntekter og netto utgifter pr funksjonsområde  
Funksjonsområde Brutto 

utgifter 
Brutto 
inntekter 

Netto 
utgifter 

Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø 130 112 -13 653 116 459 
Funksjonsområde 2A Barnehager 349 113 -252 551 96 562 
Funksjonsområde 2B Oppvekst 77 189 -1 997 75 192 
Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg 747 166 -198 141 549 025 
Sum Driftsbudsjett 1 303 580 -466 342 837 238 
Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp 32 833 -4 900 27 933 
Bydelen totalt 1 336 413 -471 242 865 171 

 
1.D Spesifikasjon pr kostrafunksjon 



Pr kostrafunksjon Dok 3 2009 Justering 
Budsjett  
2009 

100 Politisk styring og kontrollorganer 922 000 0 922 000 
120 Administrasjon 20 414 000 0 20 414 000 
130 Administrasjonslokaler 5 025 000 0 5 025 000 
180 Diverse fellesutgifter 8 682 000 0 8 682 000 
190 Interne serviceenheter 40 305 000 0 40 305 000 
233 Foreb. arbeid, helse og sosial 474 000 0 474 000 
241 Diagnose, behandling, rehab. 11 748 000 0 11 748 000 
242 Råd, veil. og sosial foreb. arbeid 19 960 000 0 19 960 000 
243 Tilbud til pers. med rusproblemer 2 236 000 440 000 2 676 000 
265 Kommunalt disponerte boliger 4 819 000 0 4 819 000 
275 Introduksjonsordningen 1 595 000 0 1 595 000 
283 Bistand etablering oppretthold egen bolig 0 0 0 
335 Rekreasjon i tettsted 159 000 0 159 000 
385 Andre kulturaktiviteter 120 000 0 120 000 
Funksjonsområde 1  116 459 000 440 000 116 899 000 
201 Førskole 62 260 000 0 62 260 000 
211 Styrket tilbud til førskolebarn 8 604 000 0 8 604 000 
221 Førskolelokaler og skyss 25 698 000 0 25 698 000 
Funksjonsområde 2A  96 562 000 0 96 562 000 
215 Skolefritids tilbud 0 0 0 
222 Skolelokaler og skyss 0 0 0 
231 Aktivitetstilbud barn og unge 3 973 000 0 3 973 000 
232 Foreb. - skole- og helsestasjonstj. 16 003 000 0 16 003 000 
244 Barneverntjeneste 12 765 000 0 12 765 000 
251 Barneverntiltak i familien 10 947 000 0 10 947 000 
252 Barneverntiltak utenfor familien 31 504 000 0 31 504 000 
Funksjonsområde 2B  75 192 000 0 75 192 000 
234 Aktivisering eldre og funksjonsh. 34 860 000 0 34 860 000 
253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 311 784 000 0 311 784 000 
254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 190 481 000 0 190 481 000 
261 Institusjonslokaler 0 0 0 
733 Transport for funksjonshemmede 11 900 000 0 11 900 000 
Funksjonsområde 3  549 025 000 0 549 025 000 
281 Økonomisk sosialhjelp 27 933 000 -440 000 27 493 000 
Funksjonsområde 4  27 933 000 -440 000 27 493 000 
Sum Bydel Nordstrand 865 171 000 0 865 171 000 

 
2. Aktivitetsnivå og måltall i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel 

Nordstrand” godkjennes.  
 
3. Tiltak og deltiltak i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel 

Nordstrand” (side 105-132) tas til etterretning. De tiltak og deltiltak som 
representerer nivåendringer i tjenestevolum omtalt i samme vedlegg godkjennes. 

 
4. Endringer i årsverk i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel 

Nordstrand” (side 140-141) godkjennes. 
 

5. Det omdisponeres kr 440 000 fra Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp til 
Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø.  Midlene skal benyttes til rusomsorg, 
dvs aktive tiltak som bidrar til å redusere utbetalingene av økonomisk sosialhjelp. 
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6. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av 

økonomireglementet for Oslo kommune 2009, pkt 4 budsjettfullmakt delegert til 
bydelsutvalgene, pkt 4.3 Rammer for videredelegering a, b og c.  I dette menes også at 
bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom 
organisatoriske enheter innenfor bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområdenivå. 

 
7. Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas å være uendret og egenandel fotpleie 

økes med 4,3% i samsvar med ”budsjettekniske merknader” i Byrådets budsjettforslag 
for 2009. 

 
8. Bydelsdirektørens forslag til budsjett er bygget på tildelt budsjettramme fra Byrådets 

forslag til budsjett for 2009, samt tilleggsinnstilling til denne. Det foreslås at 
eventuelle endringsbeløp av bydelens budsjettramme ved budsjettforlik avsettes på 
følgende måte: 

 
• Prisreduksjon på sykehjemsplasser går uavkortet til økte sykehjemsplasser 
• Økning i budsjettrammen vedtas på kostrafunksjon 180 Diverse fellesutgifter – 

og fordeles i egen budsjettjusteringssak innen 1. tertial 2009. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 

• Steinar Andersen (A) bemerket at AP kommer til å be om 2 faste stillinger i praktisk 
bistand. I henhold til budsjettforslaget brukes det for mye penger på vikarer. 
Timeantallet er ca 11 000, som tilsvarer  5 – 6 faste stillinger. 

 
• Side 52 i budsjettforslaget: 

Hele avsnittet om fysioterapi og avtalehjemler må spesifiseres. Det bes om at hele 
avsnittet formuleres på nytt. 

 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor 
bydelsutvalget tiltrees med merknader. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 Sak 70 /08  Rapport fra uanmeldt tilsyn på Nordseterhjemmet 
02.09.2008 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Nordseterhjemmet 
02.09.08 til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Nordseterhjemmet 02.09.08 
til etterretning. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Mona Verdich (H) stilte følgende spørsmål: 

• Hva menes med ”brannslukning” i rapportens side 2? 
 
Ulf Stigen (FrP) stilte følgende spørsmål: 

• Skal ansatte uttale seg? Dette gjelder generelt i tilsynsrapportene. 
 
Lise Tostrup Setek (A) stilte følgende spørsmål: 

• I rapporten står det at tilsynsutvalget hadde samtale med avdelingsleder post 3.  Skal 
denne personen navngis? Dette gjelder generelt i tilsynsrapportene. 

 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader. 
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 Sak 71 /08  Rapport fra uanmeldt tilsyn på Bekkelagshjemmet den 
02.09.2008 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Bekkelagshjemmet 
02.09.08 til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 02.09.08 
til etterretning. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Komiteen etterspør svar fra sykehjemsetaten fra tilsynet ved Bekkelagshjemmet 02.29.2008 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med denne merknaden 
  
 
 
 
Oslo, 10.12.2008 
 
 
Mona Verdich (H) 
leder av helse- og sosialkomiteen 
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	34 860 000
	0
	34 860 000
	253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon
	311 784 000
	0
	311 784 000
	254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet
	190 481 000
	0
	190 481 000
	261 Institusjonslokaler
	0
	0
	0
	733 Transport for funksjonshemmede
	11 900 000
	0
	11 900 000
	Funksjonsområde 3 
	549 025 000
	0
	549 025 000
	281 Økonomisk sosialhjelp
	27 933 000
	-440 000
	27 493 000
	Funksjonsområde 4 
	27 933 000
	-440 000
	27 493 000
	Sum Bydel Nordstrand
	865 171 000
	0
	865 171 000
	2. Aktivitetsnivå og måltall i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand” godkjennes. 
	3. Tiltak og deltiltak i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand” (side 105-132) tas til etterretning. De tiltak og deltiltak som representerer nivåendringer i tjenestevolum omtalt i samme vedlegg godkjennes.
	4. Endringer i årsverk i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand” (side 140-141) godkjennes.
	5. Det omdisponeres kr 440 000 fra Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp til Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø.  Midlene skal benyttes til rusomsorg, dvs aktive tiltak som bidrar til å redusere utbetalingene av økonomisk sosialhjelp.
	6. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av økonomireglementet for Oslo kommune 2009, pkt 4 budsjettfullmakt delegert til bydelsutvalgene, pkt 4.3 Rammer for videredelegering a, b og c.  I dette menes også at bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom organisatoriske enheter innenfor bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområdenivå.
	7. Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas å være uendret og egenandel fotpleie økes med 4,3% i samsvar med ”budsjettekniske merknader” i Byrådets budsjettforslag for 2009.
	8. Bydelsdirektørens forslag til budsjett er bygget på tildelt budsjettramme fra Byrådets forslag til budsjett for 2009, samt tilleggsinnstilling til denne. Det foreslås at eventuelle endringsbeløp av bydelens budsjettramme ved budsjettforlik avsettes på følgende måte:
	 Prisreduksjon på sykehjemsplasser går uavkortet til økte sykehjemsplasser
	 Økning i budsjettrammen vedtas på kostrafunksjon 180 Diverse fellesutgifter – og fordeles i egen budsjettjusteringssak innen 1. tertial 2009.
	Helse- og sosialkomiteens behandling:
	 Steinar Andersen (A) bemerket at AP kommer til å be om 2 faste stillinger i praktisk bistand. I henhold til budsjettforslaget brukes det for mye penger på vikarer. Timeantallet er ca 11 000, som tilsvarer  5 – 6 faste stillinger.
	 Side 52 i budsjettforslaget:
	Hele avsnittet om fysioterapi og avtalehjemler må spesifiseres. Det bes om at hele avsnittet formuleres på nytt.
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader
	Helse- og sosialkomiteens vedtak:
	Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor bydelsutvalget tiltrees med merknader.
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:
	Til arbeidsutvalget:
	Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Nordseterhjemmet 02.09.08 til behandling i:
	Eldrerådet
	Rådet for funksjonshemmede
	Bydelsutvalget
	Til komiteer og råd:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees.
	Til bydelsutvalget:
	Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Nordseterhjemmet 02.09.08 til etterretning.
	Helse- og sosialkomiteens behandling:
	Mona Verdich (H) stilte følgende spørsmål:
	 Hva menes med ”brannslukning” i rapportens side 2?
	Ulf Stigen (FrP) stilte følgende spørsmål:
	 Skal ansatte uttale seg? Dette gjelder generelt i tilsynsrapportene.
	Lise Tostrup Setek (A) stilte følgende spørsmål:
	 I rapporten står det at tilsynsutvalget hadde samtale med avdelingsleder post 3.  Skal denne personen navngis? Dette gjelder generelt i tilsynsrapportene.
	Votering:
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	Helse- og sosialkomiteens vedtak:
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