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Protokoll 3/09 
 
 
Møte: Helse- og sosialkomite 

 

 

Møtested: Bydelsadministrasjonen. Ekebergveien 243 
Møtetid: Mandag 04. mai 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: 

• Jan Liland, leder seksjon psykisk helse og Elisabeth Beck, fagkonsulent psykiatri ved 
Bestillerkontoret, informerte om psykiatriens brukerundersøkelse:” Bruker spør 
bruker” samt generell informasjon tilknyttet psykiatritilbudet i bydelen og 
utfordringen vi står ovenfor. 

• Helse- og sosialkomiteen ber om statistikk/dokumentasjon ift. bruken av dagsenteret 
Gnisten. 
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Sak 22 /09  Innkalling og sakskart - helse- og sosialkomiteen 
04.05.2009 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
 Innkalling og sakskart til møte 04.05.2009 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen vedtok at sak 28/09 – Revidert plan for barnehagebehov i Bydel 
Nordstrand – ikke behandles da den ikke er relevant for komiteen 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med endring 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Innkalling og sakskart godkjennes til møtet 04.05.2009 med følgende endring: 
Sak 28/09 behandles ikke av komiteen 
 
 
 

 Sak 23 /09  Protokoll til godkjenning - helse- og sosialkomiteen 
23.03.2009 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra 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: 
Protokoll fra møtet 23.03.2009 godkjennes  
 
 
 
 
 
 



 

 Sak 24 /09  Avviksrapport november 2008 for Bydel Nordstrand 
 
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 anbefales vedtatt.    
 
Til medbestemmelsesutvalget:   
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt.     
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport november 2008 for Bydel Nordstrand tas 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 til bydelsutvalget tas til orientering. 
 
 

 

 Sak 25 /09  Avviksrapport februar 2009 for Bydel Nordstrand 
 
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 anbefales vedtatt.    
 
Til medbestemmelsesutvalget:   
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt.    
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport februar 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering.     
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
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Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget tas til orientering. 
 

 

 Sak 26 /09  Avviksrapport mars 2009 for Bydel Nordstrand 
 
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 anbefales vedtatt.    
 
Til medbestemmelsesutvalget:   
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt.    
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport februar 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering.     
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende forslag til tilleggspunkt 2: 
1.   Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt.    
2.   Helse- og sosialkomiteen synes at administrasjonen dokumenterer god kontroll av  

situasjonen ut i fra eksterne og interne forutsetninger og de korrektive  tiltak er 
gjennomtenkt og logiske. 

 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
1.   Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt.    
2.   Helse- og sosialkomiteen synes at administrasjonen dokumenterer god kontroll av  

situasjonen ut i fra eksterne og interne forutsetninger og de korrektive  tiltak er 
gjennomtenkt og logiske. 

 
 

Sak 27 /09  Årsregnskap 2008 for Bydel Nordstrand 
 
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 anbefales vedtatt.   
 
Til medbestemmelsesutvalget:   
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt.  
 
Til bydelsutvalget:  
1. Årsregnskap 2008 for Bydel Nordstrand godkjennes.  
2. Kommunerevisjonens rapport vedrørende årsregnskap 2008 tas til orientering. 
3. Tiltak og deltiltak 2008 med konsekvenser tas 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 i bydelsutvalget anbefales vedtatt                        
    
 
 

 Sak 28 /09  Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:   
Arbeidsutvalget sender sak om Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand til 
behandling i :                        

Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kultur komite 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdsel komite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt.                         
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt.    
Til arbeidsmiljøutvalget:  

1. Arbeidsmiljøutvalget anser ikke at Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 
umiddelbart vil medføre arbeidsmessige konsekvenser.  

2. Ombygging, nybygging, større endringer og omstillingsprosjekter som følge av planen, blir 
behandlet på ordinær måte i Arbeidsmiljøutvalg/ Medbestemmelsesutvalg. 

 
Til bydelsutvalget:      
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1. Bydelsutvalget vedtar Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 2009 – 
2015. 

2. Gjennomføring av Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 2009 – 2015 
delegeres til bydelsdirektør. 

 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Saken ble vedtatt ikke behandlet i Helse- og sosialkomiteen 
 
Votering: 
Komiteen vedtok enstemmig at saken ble ikke behandles i helse- og sosialkomiteen 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Saken ble ikke behandlet i helse- og sosialkomiteen 
 
 

 Sak 29 /09  Forholdene knyttet til framtidige legekontorer på 
Lambertseter 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK   
 
Til arbeidsutvalget:                            
Saken sendes til behandling til: 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
  
Til komiteer og råd   
AU legger saken fram til råd og komiteer uten bydelsdirektørens innstilling til vedtak  
  
Til bydelsutvalget:       
AU legger saken fram til råd og komiteer uten bydelsdirektørens innstilling til vedtak  
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende forslag til vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen ber administrasjonen sende skriftlig henvendelse til Obos med 
følgende tekst:  
Bydelsutvalget ser på med bekymring at legedekningen på Lambertseter kan bli mangelfull 
når det nye Lambertseter senter ferdigstilles. Bydelsutvalget henstiller til Obos om å finne 
plass til to legesentre på den gamle delen av senteret. 
 
Votering: 
Helse og sosialkomiteens vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen ber administrasjonen sende skriftlig henvendelse til Obos med 
følgende tekst:  



Bydelsutvalget ser på med bekymring at legedekningen på Lambertseter kan bli mangelfull 
når det nye Lambertseter senter ferdigstilles. Bydelsutvalget henstiller til Obos om å finne 
plass til to legesentre på den gamle delen av senteret. 
 

 

 Sak 30 /09  Evaluering av transporttjenesten i bydelen 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender evaluering av transporttjenesten i bydelen til behandling i : 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Evaluering av transporttjenesten i bydelen tas 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 i bydelsutvalget anbefales vedtatt                        
 
 
 
 

  
 
 

Sak 31 /09  Tilbud om deltagelse i prosjekt innen TT- ordning 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
      
Til arbeidsutvalget:                           
Saken om tilbud om deltagelse i prosjekt innen TT ordningen sendes til behandling i: 
Helse og sosial komité 
Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Bydelsutvalget 
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Til komiteer og råd:    
Bydelsdirektørens forslag om deltagelse i prøveprosjektet knyttet til samordning og bestilling 
av TT-fritidsreiser fremmet overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til medbestemmelsesutvalget:            
Bydelsdirektørens forslag om deltagelse i prøveprosjektet knyttet til samordning og bestilling 
av TT-fritidsreiser fremmet overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:      
Bydelsutvalget tiltrer bydelsdirektørens forslag om deltagelse  i prøveprosjektet knyttet til samordning 
og bestilling av TT-fritidsreiser. 
 
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 om deltagelse i prøveprosjektet knyttet til samordning og bestilling 
av TT-fritidsreiser fremmet overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
 
 

Sak 32 /09  Brukerundersøkelse i hjemmetjeneste 2008 - 
Handlingsplan 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
      
Til arbeidsutvalget:                           
Saken sendes til behandling i: 
Helse og sosial komité 
Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Bydelsutvalget 
 
 
Til komiteer og råd:    
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:            
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:      
Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens handlingsplan av brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten – 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 innstilling i bydelsutvalget anbefales vedtatt                        
 
 
 

 Sak 33 /09  Brukernes vurdering av sosialtjenesten 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget: 
 Arbeidsutvalget sender brukernes vurdering av sosialtjenesten 2008 til behandling i :  
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til helse- og sosialkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt.  
 
Til bydelsutvalget:  
Brukernes vurdering av sosialtjenesten2008 tas til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen hadde følgende merknader: 
Helse- og sosialkomiteen er bekymret over lav svarprosent for å treffe relevante tiltak 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling i bydelsutvalget tas til orientering med følgende merknader : 
Helse- og sosialkomiteen er bekymret over lav svarprosent for å treffe relevante tiltak 
 

Sak 34 /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 til: 
Helse og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteene: 
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
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 innstilling i bydelsutvalget anbefales vedtatt                        
 

 

Sak 35 /09  Lambertseter frivillighetssentral - beretning for perioden 
27.03.08- 01.04.2009 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender Årsberetning for27.03.08-01-04-2009 fra Lambertseter 
Frivillighetssentral til behandling i : 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Helse – og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 
 
 
Til komiteer og råd: 
Årsberetning for 27.03.2008-01.04.2009 fra Lambertseter Frivillighetssentral anbefales 
vedtatt  
 
Til bydelsutvalget: 
Årsberetning for 27.03.2008-01.04.2009 fra Lambertseter Frivillighetssentral 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                        
 

 

Sak 36 /09  Simensbråten - Ekeberg Seniorsenter - Årsmelding 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet, 
Helse-sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas 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: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 

 

 Sak 37 /09  Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 
2008 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Ekeberg – Bekkelaget Frivillighetssentral 2008 til 
behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Helse – og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
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Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 2008 anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget: 
Årsrapport fra Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 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: 
Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 2008 anbefales vedtatt                       
 
 
 

 Sak 38 /09  Rapport fra tilsyn på Nordseterhjemmet den 3.12.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra anmeldt besøk på Nordseterhjemmet 03.12.2008 til 
behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse – og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 
 
Til komiteer og råd: 
Rapport fra anmeldt besøk på Nordseterhjemmet 03.12.2008 tas til orientering  
 
Til bydelsutvalget: 
Rapport fra anmeldt besøk på Nordseterhjemmet 03.12.2008 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: 
Rapport fra anmeldt besøk på Nordseterhjemmet 03.12.2008 tas til orientering  
 
 



 

 Sak 39 /09  Rapport fra tilsyn på Bekkelagshjemmet den 8.12.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra anmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 08.12.2008 til 
behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse – og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Rapport fra anmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 08.12.2008 tas til orientering  
 
Til bydelsutvalget: 
Rapport fra anmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 08.12.2008 tas 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: 
Rapport fra anmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 08.12.2008 tas til orientering 
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Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Rapport fra uanmeldt tilsyn på Ryenhjemmet 16.12.2008 tas til orientering  
 
 
 
 
Oslo, 05.05.2009 
 
 
 
Mona Verdich (H) 
leder av helse og sosialkomiteen 
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