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Møte: Helse- og sosialkomite 

 

 

Møtested: Bydelsadministrasjonen. Ekebergveien 243 
Møtetid: Mandag 31. august 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)- kom kl.20.00 
Steinar Andersen (A) 
 
 

 

   
Forfall: Lise Tostrup Setek (A)  
   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Tove Guldhav  
 
Åpen halvtime 
 
Informasjon : 

• Helse- og sosial komiteen ønsker å bli orientert om brev fra Håkon Lie på neste møte 
 
Eventuelt: 
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Sak 49 /09  Innkalling og sakskart til møte 31.08.2009 - Helse- og 
sosial komité 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til 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: 
Innkalling og sakskart godkjennes til møte 31.08.2009 
 
 
 

 Sak 50 /09  Protokoll til godkjenning fra møte 08.06.2009 - Helse- og 
sosialkomiteen 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møte 08.06.2009 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 08.06.2009 godkjennes 
 
 

 Sak 51 /09  Avviksrapport mai 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 mai 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 52 /09  Avviksrapport juli 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 juli 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt    
 
 
 

 Sak 53 /09  Strategisk plan 2010 - 2012 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Ungdomsrådet 
Komitè for helse- og sosial 
Komitè for byutvikling, miljø og samferdsel 
Komitè for barn, ungdom og kultur 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Saken anbefales vedtatt av bydelsutvalget 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Saken anbefales vedtatt av bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget:  
Strategisk plan for Bydel Nordstrand 2010 – 2012 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 til bydelsutvalget anbefales vedtatt    
 
 



 

 

 Sak 54 /09  Bevillingssøknad fra AS Vinmonopolet - Vinmonopolet 
Lambertseter senter, Cecilie Thoresens vei 11-17 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget ser positivt på at det kommer et polutsalg i det nye senteret på Lambertseter, 
Cecilie Thoresens vei 11-17 
 
Til komiteer og råd:  
Helse- og sosialkomiteen tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak 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: 
Helse- og sosialkomiteen tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering 
 
 
 

 Sak 55 /09  Nordstrand eldresenter - Regnskap og årsrapport 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til  vedtak i bydelsutvalget taes til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsrapport og regnskap 2008 -  Nordstrand eldresenter taes til orientering. 
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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 taes til orientering. 
 
 
 

 Sak 56 /09  Uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet – 19.03.2009 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandlng i:  
Eldrerådet 
Rådet og funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 19.03.2009 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 overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 
 
 



  

Sak 57 /09  Tilsynsrapport etter anmeldt tilsyn ved Lambertseter 
alders- og sykehjem 12.05.2009 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Eldrerådet 
Rådet for Funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten til orientering 
2. Bydelsutvalget synes ikke Sykehjemsetaten har utvist tilstrekkelig oppfølging av 

negative påpekte forhold og ber om ytterligere kommentarer til tilsynsrapporten 
3. Tilsynsutvalget bes også ved senere tilsyn å følge opp forhold påpekt i 

tilsynsrapporten  
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen hadde følgende merknader: 

• Komiteen ber om en tilbakemelding fra sykehjemsetaten angående kostholdfaglig 
kvalitetskrav ved Lambertseter sykehjem 

 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med merknader 
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Sak 58 /09  Rapport fra anmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 
13.05.2009 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 13.05.2009 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 overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 

 Sak 59 /09  Tilsynsrapport etter uanmeldt tilsyn på 
Midtåsenhjemmet - 02.06.2009 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i :  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 02.06.2009 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 overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 

 Sak 60 /09  Tilsynsrapporter - rapport Lambertseter alders- og 
sykehjem - uanmeldt besøk 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem 
02.06.2009 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 overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 

 

 Sak 61 /09  Rapport fra anmeldt tilsyn ved Marmorberget dag- og 
aktivitetssenter 11.06.2009 
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BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
  
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Marmorberget dag- og aktivitetssenter 
11.06.2009 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 overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 

 Sak 62 /09  Tilsynsrapporter Nordseterhjemmet - rapport fra 
anmeldt tilsyn 22.06.09 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 22.06.2009 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 overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
  
 
Oslo, 02.09.2009 
 
 
 
Mona Verdich (H) 
leder av helse- og sosialkomiteen 
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