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Protokoll 2/09 
 
 
Møte: Helse- og sosialkomite 

 

 

Møtested: Bydelsadministrasjonen,  Ekebergveien 243 
Møtetid: Mandag 23. mars 2009 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Mona Verdich (H)  
   
Tilstede: Mona Verdich (H) 

Frode Woldsund (KrF) 
Tom Lium (H) 
Ulf Stigen (FrP) 
Gidske Spiten (V) 
Steinar Andersen (A) 
Lise Tostrup Setek (A) 
 

 

   
Forfall: Ingen  
   
Som vara møtte: 

 

 
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Tove Guldhav  
 
Åpen halvtime 
 
Informasjon  
 
Eventuelt: 
•   Helse- og sosialkomiteen ønsker at en representant kommer på neste møte i komiteen 
     og informerer om  psykiatriens brukerundersøkelse – ”bruker spør bruker”  
•   Helse- og sosialkomiteen ønsker oppfølgingsmøte i forhold til ”Kompass” 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 15 /09   Godkjenning av innkalling og sakskart - 23.03.2009 helse- og sosialkomiteen.... 1 
Sak 16 /09   Godkjenning av protokoll  23.02.2009- helse- og sosialkomiteen......................... 1 
Sak 17 /09   Startmøte - budsjettoppfølging 2009 - orientering................................................. 2 



Sak 18 /09  Brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten - 2008 - Oppsummering og tiltak........... 2 
Sak 19 /09  Søknad om fritak fra verv i tilsynsutvalg - Sigbjørn Odden ................................... 3 
Sak 20 /09  Årsrapport 2008 fra tilsynsutvalget Bekkelagshjemmet og Nordseterhjemmet ..... 4 
Sak 21 /09  Årsrapporter 2008 fra Tilsynsutvalg 3 - Storåsveien bokollektiv og Ryenhjemmet
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Sak 15/09  Godkjenning av innkalling og sakskart - 23.03.2009 
helse- og sosialkomiteen 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møte 23.03.2009 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 23.03.2009 godkjennes 
 
 
 
 

 Sak 16/09   Godkjenning av protokoll  23.02.2009- helse- og 
sosialkomiteen 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møtet 23.02.2009 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 23.02.2009 godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sak 17/09  Startmøte - budsjettoppfølging 2009 - orientering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:                         
Arbeidsutvalget sender saken  til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget  
 
Til komiteer og råd:                
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Saken tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:    
Bydelsutvalget tar referatet og underretning om fortsatt forsterket økonomisk oppfølging 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 innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 

 Sak 18/09  Brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten - 2008 - 
Oppsummering og tiltak 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
      
Til arbeidsutvalget:                           
Saken om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2008 – Bydel Nordstrand sendes til 
behandling i: 
Helse og sosial komité 
Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Bydelsutvalget 
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Til komiteer og råd:    
Bydelsdirektørens oppsummering av brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2008 – Bydel 
Nordstrand fremmet overfor bydelsutvalget tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget:            
Bydelsdirektørens oppsummering av brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2008 – Bydel 
Nordstrand, fremmet overfor bydelsutvalget, tiltres. 
 
Til bydelsutvalget:      
Bydelsutvalget tiltrer bydelsdirektørens oppsummering av brukerundersøkelsen i 
hjemmetjenesten - 2008 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen kom med følgende bemerkninger og spørsmål: 
      -    Resultatene ønskes splittet på kommunal og privat utøver/leverandør 

- På grunn av lav svarprosent stilles det spørsmål om metoden. Det gir lite nytteverdi i 
forhold til å anvende dette som et arbeidsverktøy 

- Hva er kostnadene i forhold til nytteverdien? 
- Helse og sosialkomiteen ser fram til å motta handlingsplan på neste komitèmøte 

 
Votering: 
Med disse merknadene og spørsmålene ble bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig 
vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens oppsummering av brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2008 – Bydel 
Nordstrand, fremmet overfor bydelsutvalget, tiltres med disse merknadene 
 
 
 

 Sak 19/09  Søknad om fritak fra verv i tilsynsutvalg - Sigbjørn 
Odden 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK   
 
Til arbeidsutvalget:                            
Saken sendes til behandling til: 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
  
Til helse- og sosialkomiteen   
Helse- og sosialkomiteen foreslår:  
1.    Søknaden …………………  
2.  Som nytt medlem av tilsynsutvalg 2 oppnevnes for inneværende valgperiode:……………… 
       Som nytt medlem av tilsynsutvalg 4 oppnevnes for inneværende valgperiode:  ………….… 
 
 
 



Til bydelsutvalget:  
1.   Søknaden …………………      
2. Som nytt medlem av tilsynsutvalg 2 oppnevnes for inneværende valgperiode:……………… 
     Som nytt medlem av tilsynsutvalg 4 oppnevnes for inneværende valgperiode:……………….  
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen anbefalte Sigbjørn Oddens (H) søknad innvilget 
Som nytt medlem av Tilsynsutvalg 2 ble Arve Edvardsen (H) foreslått 
Som nytt medlem av Tilsynsutvalg 4 ble John Tore Norenberg foreslått 
 
Votering: 
Helse- og sosialkomiteens innstilling i punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen foreslår:  
1.    Søknaden anbefales innvilget 
2.  Som nytt medlem av tilsynsutvalg 2 oppnevnes for inneværende valgperiode:  
        Arve Edvardsen (H) 

          Som nytt medlem av tilsynsutvalg 4 oppnevnes for inneværende valgperiode:  John Tore    
Norenberg 

 

  

Sak 20/09   Årsrapport 2008 fra tilsynsutvalget Bekkelagshjemmet 
og Nordseterhjemmet 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender årsrapporter 2008 fra Tilsynsutvalg 1- Bekkelagshjemmet og 
Nordseterhjemmet til behandling i:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse – og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
                          
Til komiteer og råd:   
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt                        
 
Til bydelsutvalget:      
Årsrapporter 2008  fra Tilsynsutvalg 1- Bekkelagshjemmet og Nordseterhjemmet godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Gidske Spiten (V) fremmet følgende forslag til merknader: 
Helse- og sosialkomiteen mener at Sykehjemsetatens oppfølging av årsrapporten fra 
Tilsynsutvalg 1, ledet av Liv Lønnum (FrP), er mangelfull pga. manglende oppfølging i 
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forhold til kontrollpunktene: krav om en plan med ”målsetting, opplegg og tidsplan for den 
enkelte bruker” og kravet om tilfredsstillende ”oppbevaring og beboernes midler dersom 
tjenestestedene er gitt ansvar for dette”. Disse punktene ser ikke ut til å være fulgt opp, 
verken overfor Nordseterhjemmet eller Bekkelagshjemmet i løpet av 2008. Komiteen 
henstiller til at dette blir rettet opp snarest. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med disse merknadene 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt med merknad                       

 

Sak 21/09  Årsrapporter 2008 fra Tilsynsutvalg 3 - Storåsveien 
bokollektiv og Ryenhjemmet 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender årsrapporter 2008 fra Tilsynsutvalg 3 til behandling i:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse – og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
                          
Til komiteer og råd:   
Bydelsdirektørens innstilling i bydelsutvalget anbefales vedtatt                        
 
Til bydelsutvalget:      
Årsrapporter fra Tilsynsutvalg 3 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: 
Bydelsdirektørens innstilling i bydelsutvalget anbefales vedtatt                        
 
 
Oslo, 25.03.2009 
 
 
Mona Verdich (H) 
leder av helse og sosialkomiteen 


	Møte:
	Helse- og sosialkomite
	Møtested:
	Bydelsadministrasjonen,  Ekebergveien 243
	Møtetid:
	Mandag 23. mars 2009 kl. 19.00   
	Sekretariat:
	02 180
	Møteleder:
	Mona Verdich (H)
	Tilstede:
	Mona Verdich (H)
	Frode Woldsund (KrF)
	Tom Lium (H)
	Ulf Stigen (FrP)
	Gidske Spiten (V)
	Steinar Andersen (A)
	Lise Tostrup Setek (A)
	Forfall:
	Ingen
	Som vara møtte:
	I tillegg møtte:
	Møtesekretær:
	Åpen halvtime
	Eventuelt:
	(   Helse- og sosialkomiteen ønsker at en representant kommer på neste møte i komiteen
	     og informerer om  psykiatriens brukerundersøkelse – ”bruker spør bruker” 
	(   Helse- og sosialkomiteen ønsker oppfølgingsmøte i forhold til ”Kompass”
	Saker behandlet under møte
	Sak 15 /09   Godkjenning av innkalling og sakskart - 23.03.2009 helse- og sosialkomiteen 1
	Sak 16 /09   Godkjenning av protokoll  23.02.2009- helse- og sosialkomiteen 1
	Sak 17 /09   Startmøte - budsjettoppfølging 2009 - orientering 2
	Sak 18 /09  Brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten - 2008 - Oppsummering og tiltak 2
	Sak 19 /09  Søknad om fritak fra verv i tilsynsutvalg - Sigbjørn Odden 3
	Sak 20 /09  Årsrapport 2008 fra tilsynsutvalget Bekkelagshjemmet og Nordseterhjemmet 4
	Sak 21 /09  Årsrapporter 2008 fra Tilsynsutvalg 3 - Storåsveien bokollektiv og Ryenhjemmet 5
	Innkalling og sakskart til møte 23.03.2009 godkjennes
	Helse- og sosialkomiteens behandling:
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	Helse- og sosialkomiteens vedtak:
	Innkalling og sakskart til møte 23.03.2009 godkjennes
	Protokoll fra møtet 23.02.2009 godkjennes
	Helse- og sosialkomiteens behandling:
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	Helse- og sosialkomiteens vedtak:
	Protokoll fra møtet 23.02.2009 godkjennes
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
	Til arbeidsutvalget:                        
	Arbeidsutvalget sender saken  til behandling i:
	Eldrerådet
	Rådet for funksjonshemmede
	Ungdomsrådet
	Barn, ungdom og kulturkomiteen
	Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen
	Helse- og sosialkomiteen
	Bydelsutvalget 
	Til komiteer og råd:               
	Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt
	Til medbestemmelsesutvalget: 
	Til bydelsutvalget:   
	Bydelsutvalget tar referatet og underretning om fortsatt forsterket økonomisk oppfølging til orientering
	Helse- og sosialkomiteens behandling:
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	Helse- og sosialkomiteens vedtak:
	Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
	Til arbeidsutvalget:                          
	Rådet for funksjonshemmede
	Eldrerådet
	Til komiteer og råd:   
	Bydelsdirektørens oppsummering av brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2008 – Bydel Nordstrand fremmet overfor bydelsutvalget tiltres.
	Bydelsdirektørens oppsummering av brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2008 – Bydel Nordstrand, fremmet overfor bydelsutvalget, tiltres.
	Til bydelsutvalget:     
	Helse- og sosialkomiteens behandling:
	Helse- og sosialkomiteen kom med følgende bemerkninger og spørsmål:
	      -    Resultatene ønskes splittet på kommunal og privat utøver/leverandør
	- På grunn av lav svarprosent stilles det spørsmål om metoden. Det gir lite nytteverdi i forhold til å anvende dette som et arbeidsverktøy
	- Hva er kostnadene i forhold til nytteverdien?
	- Helse og sosialkomiteen ser fram til å motta handlingsplan på neste komitèmøte
	Votering:
	Med disse merknadene og spørsmålene ble bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt
	Helse- og sosialkomiteens vedtak:
	Bydelsdirektørens oppsummering av brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2008 – Bydel Nordstrand, fremmet overfor bydelsutvalget, tiltres med disse merknadene
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
	Til arbeidsutvalget:                           
	Saken sendes til behandling til:
	Bydelsutvalget
	Til helse- og sosialkomiteen  
	Helse- og sosialkomiteen foreslår: 
	1.    Søknaden ………………… 
	2.  Som nytt medlem av tilsynsutvalg 2 oppnevnes for inneværende valgperiode:………………
	       Som nytt medlem av tilsynsutvalg 4 oppnevnes for inneværende valgperiode:  ………….…
	Til bydelsutvalget: 
	1.   Søknaden …………………     
	2. Som nytt medlem av tilsynsutvalg 2 oppnevnes for inneværende valgperiode:………………
	     Som nytt medlem av tilsynsutvalg 4 oppnevnes for inneværende valgperiode:………………. 
	Helse- og sosialkomiteens behandling:
	Helse- og sosialkomiteen anbefalte Sigbjørn Oddens (H) søknad innvilget
	Som nytt medlem av Tilsynsutvalg 2 ble Arve Edvardsen (H) foreslått
	Som nytt medlem av Tilsynsutvalg 4 ble John Tore Norenberg foreslått
	Votering:
	Helse- og sosialkomiteens innstilling i punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt
	Helse- og sosialkomiteens vedtak:
	Helse- og sosialkomiteen foreslår: 
	1.    Søknaden anbefales innvilget
	2.  Som nytt medlem av tilsynsutvalg 2 oppnevnes for inneværende valgperiode: 
	        Arve Edvardsen (H)
	          Som nytt medlem av tilsynsutvalg 4 oppnevnes for inneværende valgperiode:  John Tore    Norenberg
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
	Til arbeidsutvalget: 
	Til komiteer og råd:  
	Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt                       
	Til bydelsutvalget:     
	Helse- og sosialkomiteens behandling:
	Helse- og sosialkomiteen mener at Sykehjemsetatens oppfølging av årsrapporten fra Tilsynsutvalg 1, ledet av Liv Lønnum (FrP), er mangelfull pga. manglende oppfølging i forhold til kontrollpunktene: krav om en plan med ”målsetting, opplegg og tidsplan for den enkelte bruker” og kravet om tilfredsstillende ”oppbevaring og beboernes midler dersom tjenestestedene er gitt ansvar for dette”. Disse punktene ser ikke ut til å være fulgt opp, verken overfor Nordseterhjemmet eller Bekkelagshjemmet i løpet av 2008. Komiteen henstiller til at dette blir rettet opp snarest.
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med disse merknadene
	Helse- og sosialkomiteens vedtak:
	Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt med merknad                      
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
	Til arbeidsutvalget: 
	Til komiteer og råd:  
	Bydelsdirektørens innstilling i bydelsutvalget anbefales vedtatt                       
	Til bydelsutvalget:     
	Helse- og sosialkomiteens behandling:
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	Helse- og sosialkomiteens vedtak:
	Bydelsdirektørens innstilling i bydelsutvalget anbefales vedtatt                       
	Oslo, 25.03.2009
	Mona Verdich (H)
	leder av helse og sosialkomiteen
	Word-bokmerker
	SakProtokollNr
	Utvalgsnavn
	Gradering
	Møtested
	Uoff
	Møtedato
	Møtetid
	Telefon
	Møtte
	Møtte_ikke
	Møtte_vara
	Innholdsfortegnelse
	Saksliste
	Bk1R1
	Utskriftsdato


