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Sak 63 /09  Innkalling og sakskart til møte 05.10.2009 - Helse- og 
sosial komite 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møte 05.10.2009 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 05.10.2009 godkjennes 
 
 
 

 Sak 64 /09  Protokoll til godkjenning fra møte 31.08.2009 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møte 31.08.2009 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 møte 31.08.2009 godkjennes 
 

 

Sak 65 /09  Avviksrapport august 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 arbeidsmiljøutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt     
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport august 2009 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 anbefales vedtatt   
 
 

 Sak 66 /09  Tertialstatistikk Bydel Nordstrand - 2. tertial 2009 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Tertialstatistikk 2.tertial 2009 for Bydel Nordstrand til 
behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn, ungdoms og kulturkomiteen  
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Tertialstatistikk 2009 2. tertial for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Tertialstatistikk 2009 2. tertial for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialstatistikk 2009 2. tertial 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 i bydelsutvalget tas til orientering 
 

  

Sak 67 /09  Tertialrapport pr 2. tertial 2009 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Tertialrapport 2. tertial 2009 for Bydel Nordstrand til 
behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn, ungdoms og kulturkomiteen  
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Tertialrapport 2009 2. tertial for Bydel Nordstrand tas til orientering  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Tertialrapport 2009 2. tertial for Bydel Nordstrand tas til orientering  
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialrapport 2009 2. tertial 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 i bydelsutvalget tas til orientering 

 

Sak 68 /09  Omsorg pluss - forprosjekt ved Ljabrubakken 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Komiteer og råd tar underskrevet prosjektavtale for forprosjekt til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar underskrevet prosjektavtale for forprosjekt 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: 
Komiteer og råd tar underskrevet prosjektavtale for forprosjekt til orientering 
 

  

Sak 69 /09  Avtaler om driftstilskudd til bydelens private senior-
/eldresentre 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  

Arbeidsutvalget 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales overfor bydelsutvalget 



 
Til bydelsutvalget: 

1. Bydelsutvalget godkjenner driftavtalen for Nordstrand eldresenter, Simensbråten-
Ekeberg seniorsenter og  Bekkelaget seniorsenter for perioden 2010 til 2011. 

2. For de to sentrene der avtalen utløp 30.6.09 forlenges denne under samme betingelser 
ut året 2009. 

 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen hadde følgende merknader som ønske tatt inn i avtalen: 

• Brukerregistrering – registrering pr. navn 
• Oppsigelsestid bør være tidsbestemt til for eksempel  1 år 
• Det ekstra årsverk gitt til Nordstrand eldresenter bør konkretiseres til oppgaven 

utkjøring av mat 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales overfor bydelsutvalget med merknader 
 
 
 
 
 
Oslo, 06.10.2009 
 
 
 
 
Mona Verdich (H) 
leder av helse- og sosialkomiteen 
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