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Sak 1 /09    Godkjenning av innkalling og sakskart - helse- og 
sosialkomiteen 23.02.2009 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart godkjennes til møte 23.02.2009 
 
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 23.02.2009 godkjennes 

 
 

 Sak 2 /09    Protokoll til godkjenning fra møte 08.12.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra 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: 
Protokoll fra møtet 08.12.2008 godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Sak 3 /09    Årsberetning 2008 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:      
 Arbeidsutvalget sender saken om Årsberetning 2008 for Bydel Nordstrand til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
 Årsberetning 2008 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsberetning 2008 for Bydel 
Nordstrand til etterretning. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsberetning 2008 for Bydel Nordstrand tas 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 tiltrees 

 

Sak 4 /09    Årsstatistikk 2008 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:    
Arbeidsutvalget sender sak om Årsstatistikk 2008 for Bydel Nordstrand til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 

 2



 

 3

Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:                          
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Årsstatistikk 2008 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsstatistikk 2008 for Bydel 
Nordstrand til etterretning. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar Årsstatistikk 2008 for Bydel Nordstrand tas 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 tiltrees 

  

Sak 5 /09    Kjøp av sykehjemsplasser - Høring vedrørende ny pris 
og finansieringsmodell 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget : 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget tiltrees     
 
 
 



 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tiltrer bydelsdirektørens svar til Bystyret vedrørende kjøp av sykehjemsplasser 
– Høring vedrørende ny pris og finansieringsmodell.      
 
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 til bydelsutvalget tiltrees   

 

Sak 6 /09    Fremtiden storbylegevakt i Oslo - Høring 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:                           
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og Sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Komiteer og råd slutter seg til bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget                         
 
Til bydelsutvalget:   

1. Bydelsutvalget støtter intensjonen om opprettelse av Fremtidens Storbylegevakt.  
2. Bydel Nordstrand mener at fremtidens Storbylegevakt i Oslo bør lokaliseres og 

dimensjoneres slik at det legges til rette for et nært samarbeid med mottaksavdelingen 
i det akuttsykehuset som skal behandle flertallet av de pasienter som legges inn fra 
Legevakten. Alvorlig syke pasienter må få akutt spesialistbehandling uten forsinkende 
transport til annet behandlingssted. Det må utarbeides hensiktsmessige felles rutiner 
mellom Storbylegevakten og alle sykehusene. 

3. Bydel Nordstrand er uenig med forslaget i rapporten om at legevaktsbasene skal 
legges ned da det er mest hensiktsmessig for bydelens befolkning å benytte 
legevaktsbase i nærheten til bostedet.  

 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Alternativt forslag fremmet i arbeidsutvalgets møte16.02.2009 av Haakon Brænden (KrF) var 
vedlagt sakskartet 
 
Votering: 
Det ble enstemmig vedtatt å støtte KrF’s alternative forslag 
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Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen  støtter forslaget til KrF`s alternative forslag til vedtak 

 

Sak 7 /09    Egenbetaling for trygghetsalarm 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:      
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget                    
 
Til komiteer og råd:    
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Til bydelsutvalget:     
Bydelsutvalget vedtar egenbetaling for trygghetsalarm tilsvarende kr. 185 pr måned for 
brukere i husstander med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag på over 3G tilsvarende 
kr. 210 768. Inntektsgruppene justeres i samsvar med endringer i  folketrygdens grunnbeløp 
pr. mai 2009. 
 
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 8 /09    Bydel Nordstrand mot sosial dumping 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Haakon Brænden (KrF) fremmet forslag om å behandle følgende tilleggssak på dagens  møte: 

- Bydel Nordstrand mot sosial dumping.  
 

Arbeidsutvalget vedtok enstemmig at saken behandles som sak 16/09 på dagens møte. Saken 
sendes til behandling i følgende komiteer, råd og utvalg: 
Helse og sosialkomiteen, eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og bydelsutvalget 
 



 
Haakon Brænden (KrF) fremmet følgende saksinnledning med forslag til vedtak: 
 
Saken gjelder 
ASOR (Active Service Omsorg Rekruttering) er for tiden i søkelyset på bakgrunn av 
påstander om sosial dumping. 
Lørdag 29. november 2008 varslet kommunerevisjonen at den starter full gransking av Oslo 
kommunes bruk av vikarbyrået ASOR.  
Dagsavisen er blitt kontaktet av engstelige filippinere som er redde for å miste jobben i 
ASOR, og i verste fall bli sendt ut av landet 
ASOR er ett av ni firmaer som ifølge en avtale med Oslo kommune er fast leverandør av 
tjenester i hjemmehjelpsordningen gjennom fritt brukervalg. I tillegg har flere bydeler brukt 
firmaet for å skaffe tilkallingsvikarer i hjemmesykepleien.  
Bydel Nordstrand har iflg Dagsavisen brukt drøye sju millioner kroner på ASOR-vikarer i 
løpet av årets ti første måneder i 2008. 
Bydelsdirektør Per Johannessen i bydel Nordstrand bekrefter iflg Dagsavisen at bydelen fra 
midten av september og frem til medio desember har redusert bruken av ASOR i 
hjemmesykepleien.  
Avtalen med ASOR sier at firmaet skal brukes for å skaffe sporadiske vikarer når de firmaene 
bydelen har faste leverandøravtaler med, ikke greier å dekke behovet.  
Kommuneadvokaten vurderer for tiden om avtalen kan og bør brytes. 
Byrådet har forutsatt at det skal innføres fritt brukervalg i hjemmesykepleien fra 1. september 
2009.  De undersøkelser som Price WaterhouseCoopers og Kommunerevisjonen nå 
gjennomfører vil kunne avdekke større svakheter i kommunens avtaler, tilsynsfunksjoner 
m.v., og som kan være viktige å ha på plass av hensyn til den kvalitet leverandører i 
brukervalgsordningen leverer. 
 
KrF’s forslag til vedtak: 
Med bakgrunn i pågående revisjon av Oslo kommunes bruk av private hjemmehjelpstjenester 
og mulig brudd på regelverk mot ”sosial dumping” vil bydelsutvalget oppfordre 
bydelsadministrasjonen til ikke å benytte firmaet. Bydelsutvalget ber om at ”Forskrift om 
sosial dumping”, nedfelt i Oslo kommunes rundskriv om forskriften; rundskriv 20/2008 fra 
byrådsavdeling for finans og utvikling "Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 
kontrakter", utsendt 20.05.2008, legges til grunn for valg av leverandør. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen behandlet KrF’s forslag til vedtak  
 
Votering: 
KrF’s forslag til vedtak fikk 6 stemmer (2 H, 2 A, 1 KrF,1 V) mot 1 stemme (FrP) 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen støtter forslaget til KrF`s forslag til vedtak 

 
 
 
 
 

 6



 

 7

 

Sak 9 /09    Opprettelse av et Serviceråd i bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om opprettelse av et Serviceråd til behandling i: 

Byutvikling, miljø og samferdsel   
Barn, ungdom og kultur komite   
Helse- og sosialkomite   
Eldrerådet   
Rådet for funksjonshemmede   
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget 

  

 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget vedtar bydelsdirektørens forslag om opprettelse av et serviceråd i bydelen, i 
tråd med saksutredningen. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen hadde følgende merknad: 
Helse- og sosialkomiteen er positive til forslaget om opprettelse av serviceråd. Helse- og 
sosialkomiteen etterlyser avklaring av mandat og sammensetning av rådet. Det foreslåes at 
medlem av helse- og sosialkomiteen blir et av medlemmene i rådet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader 

  

Sak 10 /09  Oppnevning og betingelser for politikere og andre som 
deltar i gjøremål som representant for Bydel Nordstrand 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:   
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Helse og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Bydelsutvalget 
 



Til komiteene: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Til bydelsutvalget:  
Det framlagte reglement; Oppnevning og betingelser form politikere og andre som deltar i 
gjøremål som representant for Bydel Nordstrand, vedtas. 
 
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 11 /09  Saksbehandling ny mal - informasjon 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget : 
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling.  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget tiltrees    
 
Til medbestemmelsesutvalget:   
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget tiltrees 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget tiltrees     
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar ny mal for saksbehandling i Bydel Nordstrand til etterretning.    
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen hadde følgende merknad, fremmet av Tom Lium (H): 
Det bør anføres som et eget punkt i malen om saken medfører økonomiske konsekvenser, 
budsjett merkostnad eller økonomisk innsparing. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
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Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget tiltrees med merknader 

  

Sak 12 /09  Tilsyn ved Ryenhjemmet den 25.05.2008 - tilsynsrapport 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Ryenhjemmet 28.05.08 
til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltrees. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Ryenhjemmet 28.05.08 tas 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 tiltrees. 

 

Sak 13 /09  Tilsyn i Storåsveien bokollektiv den 25.06.2008 - 
tilsynsrapport 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Storåsveien Bokollektiv 
25.06.08 til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltrees. 
 



 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Storåsveien Bokollektiv 25.06.08 tas 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 tiltrees. 

 
 

Sak 14 /09  Tilsyn i Storåsveien bokollektiv den 30.10.2008 - 
tilsynsrapport 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Storåsveien Bokollektiv 
30.10.08 til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget                     
 
Til komiteer og råd:                       
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltrees. 
 
Til bydelsutvalget:      
Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Storåsveien Bokollektiv 
30.10.08 til etterretning. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen hadde følgende merknader: 
Rettes til uanmeldt i avsnitt 1 til arbeidsutvalget og i avsnitt 3 til bydelsutvalget 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltrees med merknader 
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Referatsaker 
 
Periode: 26. januar 2009 - 23. februar 2009   
   
Sak nr. Arkivsak Tittel 

  
1/09 200501464-91 Konsekvenser ved omgjøring av dobbeltrom til enkeltrom ved 

Nordseterhjemmet 
   
2/09 200800454-3 Utskriving fra sykehus - kartlegging 
   
 
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 20.30 
 
 
 
Oslo 25.02.2009 
 
 
 
 
Mona Verdich (H) 
leder av helse- og sosialkomiteen 
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