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Sak 1/10      Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 25.01.10 - 
helse - og sosial komiteen  

 
Arkivsak: 201000035 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 25.01.10 1/10  
 
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE 25.01.10 - HELSE - 
OG SOSIAL KOMITEEN  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møte 25.01.10 godkjennes 
 
 
 
 
 
Oslo, 19.01.10 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 2/10      Godkjenning av protokoll fra møte 07.12.09 -  helse- og 
sosial komiteen  

 
Arkivsak: 201000034 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 25.01.10 2/10  
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 07.12.09 -  HELSE- OG SOSIAL 
KOMITEEN  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 07.12.09 godkjennes 
 
 
 
 
 
Oslo, 19.01.10 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 3/10      Avviksrapport  november 2009 for Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 200900829 
Arkivkode: 121.9 
Saksbehandler: Inge Olav Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.01.10 3/10  
Eldrerådet 25.01.10 3/10  
Arbeidsmiljøutvalg 25.01.10 6/10  
Medbestemmelsesutvalg 25.01.10 5/10  
Rådet for funksjonshemmede 25.01.10 3/10  
Ungdomsrådet 25.01.10 3/10  
Helse- og sosialkomite 25.01.10 3/10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 26.01.10 3/10  
Barn, ungdom og kultur komite 26.01.10 3/10  
Bydelsutvalget 04.02.10  
 
 
AVVIKSRAPPORT  NOVEMBER 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 november 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Avviksrapport november 2009 for Bydel Nordstrand  
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
I henhold til økonomireglementet har bydelsdirektøren ansvar for å holde Bydelsutvalget 
orientert om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i 
forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksette 
nødvendige tiltak. 
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TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsdirektøren fremmer månedlige avviksrapporter overfor Bydelsutvalget.  I forkant av 
saksfremleggelse sendes de rutinemessig som informasjon pr e-post innen den 25. påfølgende 
måned etter avviksmåneden. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Avviksrapport for gjeldende måned er basert på bydelens avviksprosedyre.  Det gjennomgås og 
rapporteres med regnskapskorreksjoner, passiv og aktiv prognose av budsjettansvarlige pr 
koststed og pr artsgruppe. Enhetsleder gjennomgår og rapporterer deretter for sin enhet. 
Lederteamet gjennomgår en samlet avviksrapport og bidrar til at bydelsdirektøren kan straks 
iverksette tiltak slik økonomireglementet krever. 
 
Sammendrag  
Avviksrapporten fremkommer i vedlegget.  Første del fremkommer som økonomiavvik med 
kommentarer pr enhet i henhold til bydelens organisering og deretter pr kostrafunksjon. Andre 
del fremkommer i oppstilling med oppfølging av relevante aktivitetstall i bydelsutvalgets 
vedtatte budsjett.       
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser vurderes rutinemessig tilknyttet de aktive tiltak man 
iverksetter.  Dersom det fremkommer arbeidsmiljømessige konsekvenser av nevneverdig 
karakter benevnes dette særskilt i den vedlagte avviksrapporten. 
 
Ytterligere vurdering 
Det vises til vedlagte avviksrapport. 
 
 
 
 
 
Oslo, 08.01.2010 
 
 
Per Johannessen/s/                                                                     Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør                                                                             økonomisjef 
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Sak 4/10      Informasjon om ny samhandlings- og 
organisasjonsmodell for hjelpemiddelformidling  

 
Arkivsak: 200800153 
Arkivkode: 228 
Saksbehandler: Nina Kristine Lyng 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.01.10 7/10  
Eldrerådet 25.01.10 6/10  
Rådet for funksjonshemmede 25.01.10 6/10  
Helse- og sosialkomite 25.01.10 4/10  
Bydelsutvalget 04.02.10  
Arbeidsmiljøutvalg 25.01.10 5/10  
Medbestemmelsesutvalg 25.01.10 4/10  
 
 
INFORMASJON OM NY SAMHANDLINGS- OG ORGANISASJONSMODELL FOR 
HJELPEMIDDELFORMIDLING  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i : 
Bydelsutvalget 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosial komite 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering. 
 
Til komiteer og råd:  
Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget: 
Saken tas til orientering 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
1.  Brev fra Oslo Kommune av 01.12.2009 med vedlegg. 
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BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Byrådet behandlet 11.09.08, sak 168/08 ”Ny samhandlings- og organisasjonsmodell for 
hjelpemiddelformidling i Oslo og Akershus.” Vedtaket omhandler etablering av en ny og bedre 
modell for hjelpmiddelformidling. Modellen innebærer å flytte ansvaret for den 
hjelpmiddeltekniske tjeneste/altmuligmannstjenesten fra bydelene til en byomfattende 
hjelpemiddelteknisk pool. Oslo kommune og NAV hjelpemiddelsentral vil omorganisere 
formidlingen av trygdefinansierte hjelpemidler gjennom samhandlingen. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Ingen 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Ny modell for  hjelpmiddelformidling vil tre i kreft 01.01.2010. Dette innebærer at en flytter 
ansvaret for  den hjelpmiddeltekniske tjenesten/altmuligmannstjenesten fra bydelene  til en 
byomfattende hjelpemiddelteknisk tjeneste i Bjerke bydel. Modellen innebærer innføring av en 
frontdesktjeneste for hjelpemiddelformidling. Frontdesken skal fungere som et sentralbord for 
henvendelser knyttet til hjelpemidler og skal sette brukere i kontakt med riktig instans både i 
NAV og i Oslo Kommune. Frontdesken skal ligge under NAV hjelpemiddelsentral Oslo og 
Akershus. 
Brukerne skal oppleve frontdesken som en enhet hvor stat og kommune tar felles ansvar for at 
brukerne kommer i kontakt med de nødvendige hjelpemiddeltjenester.  
Det er en forutsetning at bydelen har en betjent  telefon (hjelpemiddeltelefon) for mottak og 
registreing av de henvendelser som skal settes over til bydelen/kommunen. Disse telefonene 
skal være betjent hver dag mellom kl. 09.00 og kl. 15.00. av fagkyndige personer.  
Alle henvendelser om nye hjelpemidler skal som før henvises til bydelens fysio- og 
ergoterapeuter for vurdering og bestilling. Repprasjoner, vedlikehold, service, montering og 
levering og kondemnering vil bli administrert via teknisk ordrekontor i bydel Bjerke. 
Fordelen for brukerne vil bant annet være: 

- Det blir primært et kontaktpunkt for alle som har behov knyttet til tekniske 
hjelpemidler, og det blir enklere for brukerne å få tilgang til personer med kompetanse 
om hjelpemiddelformidling både i kommune/bydelene og hos NAV. 

- Det legges til rette for raskere utlevering av folketrygdfinansierte hjelpemidler. 
- Det legges opp til en organisering av hjelpmiddeltekniske tjenester som gjør tjenesten 

mindre sårbar, mer effektiv og bedre i stand til å utføre kvalitativt godt arbeid som følge 
av bedre muligheter for å opparbeide kompetanse. 

 
 
Sammendrag  
Byrådet har vedtatt en ny modell  for hjelpemiddelformidling med virkning fra 01.01.2010. 
Nyordningen innebærer ingen  endring i ansvarsforholdet mellom NAV og kommunen, men  
tjenestene samordnes overfor brukerne med en felles frontdesktjeneste. Henvendelser om nye 
hjelpemidler skal som tidligere henvises til bydelens fysio- og ergoterapeuter for vurdering og 
bestilling. Altmuligmannstjenesten overførers fra samme tidspunkt til den sentrale 
hjelpetekniske poolen i Bjerke bydel. 
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Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Nyordningen vil for 2010 medføre en merkostnad for bydel Nordstrand på ca. 1 million 
kroner. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
 
 
Oslo, 18.12.2009 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/                                                                       Nina Kristine Lyng /s/ 
bydelsdirektør                                                                              enhetsleder 
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Sak 5/10      Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede  avklaring av 
ansvar- og myndighetsområde  

 
Arkivsak: 200900770 
Arkivkode: 027.0 
Saksbehandler: Per Johannessen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.01.10 8/10  
Eldrerådet 25.01.10 7/10  
Rådet for funksjonshemmede 25.01.10 7/10  
Helse- og sosialkomite 25.01.10 5/10  
Bydelsutvalget 04.02.10  
 
 
ELDRERÅDET OG RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE ¿ AVKLARING AV 
ANSVAR- OG MYNDIGHETSOMRÅDE  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling til: 
Eldrerådet, 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
Helse- og sosial komite 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede – ansvars- og myndighetsområde: 
 
1) Oppgaver og kompetanse innenfor det rådgivende området 

a) Overfor bydelsutvalg 
i) Generelt 
Rådets kompetanse til å avgi uttalelse gjøres ved vedtak i møte. 
 
ii) Saker til behandling 
Rådet behandler de saker som arbeidsutvalget eller bydelsutvalget beslutter skal 
behandles i rådet. Dette være seg saker som bydelsutvalget har til høring, saker til 
orientering eller saker som skal realitetsbehandles av bydelsutvalget   
 
iii) Type saker 
Budsjett, regnskap, tertialrapporter, avviksrapporter, årsmelding. Årstatistikk, 
kommunale planverk (kommuneplan, kommunedelplan, reguleringsplaner, relevante 
sektorplaner og de utbyggingssaker som arbeidsutvalget finner relevant for rådene. Det 
samme gjelder saker som omhandler tiltak- og planer i helse- og sosialsektoren, idrett- 
og kulturtiltak, samferdelssaker og kommunikasjonsplaner. 
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Hvis saker avgjøres av arbeidsutvalget med hjemmel i delegert myndighet eller 
bydelsutvalget på grunn av frister må fatte vedtak utenom den ordinære møteplan kan 
avvik fra dette behandlingsopplegg skje. Rådene vil i disse tilfeller få sakene til 
orientering.   
 
Ellers framlegges for rådet de saker som direkte angår den befolkningsgruppe som 
rådet representerer.   
 

b) Annet 
Hvis bydeldirektøren finner grunnlag for å konsultere rådet ifm. med administrative 
forhold skal rådet også avgi uttalelse til slike forespørsler. 
 

2) Adgang til å ta saker opp på eget initiativ 
a) Generelt 

Rådet kan ta opp til behandling andre saker enn de som er oversendt ift. den rådgivende 
kompetanse. Dette begrenses for rådet for funksjonshemmede tilsaker hjemlet i lovens § 
5 innenfor området ”Rådet skal likevel stå fritt til å kunne ta opp de saker de ønsker. Så 
sant dette er saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne”. Uten lovhjemling 
gjelder tilsvarende dette på samme måte for eldrerådet.  
 
Saker som er hjemlet i dette pkt. 2a skal sendes bydelsdirektøren til videre behandling. 
Det er sakens innhold sett i forhold til myndighetsfordeling som vil avgjøre den videre 
oppfølging i det enkelte tilfelle. Rådet er ikke bemyndiget til selv å følge opp/effektuere 
slike vedtak. Hvis slike vedtak i sitt innhold går utover å være av orienterende karakter 
følges de opp slik dette punkt beskriver. 
  

b) Representasjon utad. 
Rådet representerer ikke Bydel Nordstrand utad uten at dette er avklart i hvert enkelt 
tilfelle. Slik tillatelse gis av bydelsdirektør eller av arbeidsutvalget hvis 
bydelsdirektøren finner det riktig å framlegge forholdet for dette organ. 

 
3) Sekretariat 

a) Sekretærfunksjon 
i) Bydelsdirektøren har ansvaret for å stille med møtesekretær. Denne bistand 

inneholder i tillegg teknisk bistand ved møteinnkalling og effektuering av vedtak fra 
møtene. 

 
ii) Den person som ivaretar sekretariatsfunksjonen skal ha kontakt med rådets leder i 

forbindelse med utarbeidelse av saksliste. 
 

b) Utredningsoppgaver 
Rådet har ikke fullmakt til å pålegge administrasjonen utredningsoppgaver. 
 

c) Økonomi 
Rådet har ikke anledning til å påføre bydelen utgifter som ikke er hjemlet i budsjett og 
som rådet i tillegg  har disposisjonsrett til. 

  
4) Annet 
Rådet utarbeider årsmelding innen de frister som årlig fastsettes av bydelsdirektøren, slik at 
dette koordineres med bydelens årsmelding. 
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SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
1.  Sosial- og helsedepartementets rundskriv I-42/99 Om rettleiande retningslinjer for 

kommunale og fylkeskommunale råd for funksjonshemmede. 
2. Brev fra eldrerådets leder av 30.7.09 (Leder har  telefonisk 14.01.2010 bekreftet 

overfor bydelsdirektør at brevet ble framlagt i eldrerådets møte 31.8.09,og med 
tilslutning) 

3. Brev av 6.10.09 fra leder i rådet for funksjonshemmede som er en oppsummering av 
behandlingen i møte 5.9.09 

4. Aktuell data fra den utredning som ble sendt rådene til uttalelse (dette for å kunne 
forstå de reaksjoner som rådene har kommet til) 

 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Det har hersket noe usikkerhet omkring rådenes myndighetområde. Eldrerådets leder 
kommenterte dette under åpen halvtime i arbeidsutvalgets møte 5.5.2008. Leder av rådet for 
funksjonshemmede har også tatt opp forhold som kan kategoriseres til det samme. Fra 
arbeidsutvalgets side v/ leder ble administrasjonen anbefalt å samarbeide med rådene om dette.  
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det er ikke etter bydelsreformen 01.01.2004 fattet vedtak som trekker opp retningslinjer for 
disse råds ansvar- myndighetsområde. Denne myndigheten tilligger bydelsutvalget.  
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Sentrale lovbestemmelser for eldrerådet er: 

Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd.                                                                           
Kapittel I. Kommunale eldreråd  

§ 1. (Skiping av kommunale eldreråd)  
      I kvar kommune skal det vere eit eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valperioden.   

 Departementet kan gjere unnatak frå regelen i første leden når kommunen vil ha eldreråd for geografisk avgrensa 
område innan kommunen. I kommunar der oppgåvene som gjeld eldre er overført til kommunedelsutval, skal det 
vere eldreråd i alle kommunedelar. For slike eldreråd ivaretek kommunedelsutvala dei rettar og plikter som etter 
denne lov er lagt til kommunestyret. Eldreråd for geografisk avgrensa område skal ha same arbeidsområde som 
omhandla i § 3. I slike høve skal det og veljast eit sentralt eldreråd.  
 § 3. (Oppgåvene for kommunale eldreråd)  
  Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen. Alle saksdokumenta skal leggjast fram for   rådet i god tid 
før kommunestyret handsamar sakene.  
 Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre.  
 Eldrerådet kan sjølv ta opp saker som vedkjem eldre i kommunen. Protokollen frå rådsmøtet skal      fylgje 
saksdokumenta til dei kommunale organ som tek endeleg avgjerd i saka.  
§ 4. (Andre føresegner for kommunale eldreråd)  Kommunen skal skipa høveleg sekretariathjelp for rådet.  
Eldrerådet har rett til å uttale seg før kommunestyret skipar sekretariat, vedtek budsjett for rådet, og gjev 
utfyllande reglar for saksførehavinga i rådet.  
Reglane i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner gjeld tilsvarande for  verksemda i 
eldrerådet så langt ikkje anna går fram av denne lova.  
Eldrerådet skal kvart år utarbeide ei melding om verksemda si. Meldinga skal leggjast fram for kommunestyret.  
 
Sentrale lovbestemmelser for rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne er: 
Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett 
funksjonsevne m.m.  
§ 1. Kommunane og fylkeskommunane skal sørgje for at menneske med nedsett funksjonsevne blir sikra open, brei 
og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med saker som er særleg viktige for menneske med nedsett funksjonsevne. 
Dette gjeld mellom anna tilkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsett funksjonsevne og tenester for 
menneske med nedsett funksjonsevne.  
§ 2. Kommunane skal for det formålet som er nemnt i § 1, opprette råd eller anna representasjonsordning for 
menneske med nedsett funksjonsevne.  
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I kommunar der viktige oppgåver for menneske med nedsett funksjonsevne er lagde til kommunedelsutval, gjeld 
føresegnene i denne lova tilsvarande for desse.  
§ 5. Der det blir oppretta råd som nemnt i §§ 2 til 4, skal saker som er nemnde i § 1, leggjast fram for rådet i god 
tid før dei skal avgjerast. Rådet kan også sjølv ta opp saker.  
Fråsegna frå rådet skal liggje ved saksdokumenta til det kommunale organet som endeleg avgjer saka.  
      Første ledd gjeld tilsvarande for andre representasjonsordningar så langt det høver.  
§ 6. Kommunestyra vedtek mandat for og samansetjing av råda.  ……… 
§ 7. Kommunane skal sørgje for at dei administrative funksjonane for råda blir tekne vare på. Rådet har rett til å 
uttale seg før kommunestyret opprettar sekretariat, vedtek budsjett og gir utfyllande reglar for saksbehandlinga i 
rådet. Reglane om utval i kommunelova gjeld tilsvarande så langt ikkje anna går fram av denne lova. Rådet skal 
kvart år leggje fram ei melding om verksemda si. Meldinga skal leggjast fram for kommunestyret. Tilsvarande 
gjeld for eventuelle andre representasjonsordningar.  
 
Bydelsreglementets § 2-7 Råd og brukerutvalg 
1.Lokalt eldreråd 
I hver bydel skal det være et lokalt eldreråd som rådgivende for bydelsutvalget. 
 
2.Lokalt råd for funksjonshemmede 
I hver bydel skal det være et lokalt råd for funksjonshemmede, som rådgivende organ for bydelsutvalget ( 
Merknadene til dette punkt heter: Bydelsvise råd for funksjonshemmede bør arbeide etter statens retningslinjer; 
Rundskriv I-42/99 om rettleiande retningslinjer for kommunale og fylkeskommunale råd for funksjonshemma, fra 
Sosial og helsedepartementet. 
 
Sammendrag  
For å ha klare regler for eldrerådet og rådet for funksjonshemmede sitt funksjonsområde 
fremmes det i denne sak et regelverk om dette. 
 
Saken har vært til både eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til en første 
vurdering/mulighet for innspill. 
 
Etter bydelsdirektørens syn er alle innspill imøtekommet. Det er imidlertid presisert at rådene 
ikke har noen oppgave med hensyn til effektuering av sine vedtak. Det ville være og gå lenger 
for disse rådene enn det en har gjort overfor komiteene.  
 
Det legges opp til de samme regler for begge rådene; eldrerådet og rådet for 
funksjonshemmede. 
 
Ut fra dette har bydelsdirektøren satt opp slike regler: 
  
Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede – ansvars- og myndighetsområde: 
 
1) Oppgaver og kompetanse innenfor det rådgivende området 

a) Overfor bydelsutvalg 
i) Generelt 
Rådets kompetanse til å avgi uttalelse gjøres ved vedtak i møte. 
 
ii) Saker til behandling 
Rådet behandler de saker som arbeidsutvalget eller bydelsutvalget beslutter skal 
behandles i rådet. Dette være seg saker som bydelsutvalget har til høring, saker til 
orientering eller saker som skal realitetsbehandles av bydelsutvalget   
iii) Type saker 
Budsjett, regnskap, tertialrapporter, avviksrapporter, årsmelding. Årstatistikk, 
kommunale planverk (kommuneplan, kommunedelplan, reguleringsplaner, relevante 
sektorplaner og de utbyggingssaker som arbeidsutvalget finner relevant for rådene. Det 
samme gjelder saker som omhandler tiltak- og planer i helse- og sosialsektoren, idrett- 
og kulturtiltak, samferdelssaker og kommunikasjonsplaner. 
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Hvis saker avgjøres av arbeidsutvalget med hjemmel i delegert myndighet eller 
bydelsutvalget på grunn av frister må fatte vedtak utenom den ordinære møteplan kan 
avvik fra dette behandlingsopplegg skje. Rådene vil i disse tilfeller få sakene til 
orientering.   
 
Ellers framlegges for rådet de saker som direkte angår den befolkningsgruppe som rådet 
representerer.   
 

b) Annet 
Hvis bydeldirektøren finner grunnlag for å konsultere rådet ifm. med administrative 
forhold skal rådet også avgi uttalelse til slike forespørsler. 
 

2) Adgang til å ta saker opp på eget initiativ 
a) Generelt 

Rådet kan ta opp til behandling andre saker enn de som er oversendt ift. den rådgivende 
kompetanse. Dette begrenses for rådet for funksjonshemmede tilsaker hjemlet i lovens § 
5 innenfor området ”Rådet skal likevel stå fritt til å kunne ta opp de saker de ønsker. Så 
sant dette er saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne”. Uten lovhjemling 
gjelder tilsvarende dette på samme måte for eldrerådet.  
 
Saker som er hjemlet i dette pkt. 2a skal sendes bydelsdirektøren til videre behandling. 
Det er sakens innhold sett i forhold til myndighetsfordeling som vil avgjøre den videre 
oppfølging i det enkelte tilfelle. Rådet er ikke bemyndiget til selv å følge opp/effektuere 
slike vedtak. Hvis slike vedtak i sitt innhold går utover å være av orienterende karakter 
følges de opp slik dette punkt beskriver. 
  

b) Representasjon utad. 
Rådet representerer ikke Bydel Nordstrand utad uten at dette er avklart i hvert enkelt 
tilfelle. Slik tillatelse gis av bydelsdirektør eller av arbeidsutvalget hvis 
bydelsdirektøren finner det riktig å framlegge forholdet for dette organ. 

 
3) Sekretariat 

a) Sekretærfunksjon 
i) Bydelsdirektøren har ansvaret for å stille med møtesekretær. Denne bistand 

inneholder i tillegg teknisk bistand ved møteinnkalling og effektuering av vedtak fra 
møtene. 

 
ii) Den person som ivaretar sekretariatsfunksjonen skal ha kontakt med rådets leder i 

forbindelse med utarbeidelse av saksliste. 
 

b) Utredningsoppgaver 
Rådet har ikke fullmakt til å pålegge administrasjonen utredningsoppgaver. 
 

c) Økonomi 
Rådet har ikke anledning til å påføre bydelen utgifter som ikke er hjemlet i budsjett og 
som rådet i tillegg  har disposisjonsrett til. 

  
 
 
4) Annet 
Rådet utarbeider årsmelding innen de frister som årlig fastsettes av bydelsdirektøren, slik at 
dette koordineres med bydelens årsmelding. 
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Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen utover allerede kjente, slik som møtegodtgjørelse og sekretærbistand, med unntak av ev. 
økte papir og portoutgifter. Dette anses som marginalt. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen spesielle utover hva en kjenner til i dag, da sekretariatsbistand allerede gis. 
 
Ytterligere vurdering 
Det foreligger fra sentralt hold noe mer skrevet jf. vedlagte rundskriv, for rådet for 
funksjonshemmede, enn hva det gjør for eldrerådet. Dette bør ikke gi seg utslag i forskjellig 
ansvarsområde for disse to rådene. Bydelsdirektøren er derfor av den formening at begge 
rådene behandles likt. 
 
Begge organene er forankret i lov. Lovens bestemmelser er førende. Oslo Bystyre har gjennom 
bydelsreglementet besluttet at disse organene skal være rådgivende organ for bydelsutvalget. I 
dette kan innfortolkes en noe innskrenkende kompetanse. På den annen side viser også bystyret 
til de vedlagte retningslinjer hva angår rådet for funksjonshemmede. Det blir i dette 
krysningspunktet bestemmelsene for rådenes virksomhet bør defineres på bydelsnivå av 
bydelsutvalget. 
 
Sakens hovedpunkter er: 
1) Oppgaver og kompetanse innenfor det rådgivende området 
2) Adgang til å ta saker opp på eget initiativ 
3) Sekretariat 
4) Annet 
 
Punktene behandles mer detaljer nedenfor: 
Eldrerådet pg rådet for funksjonshemmede – ansvars- og myndighetsområde. 
1) Oppgaver og kompetanse innenfor det rådgivende området 

a) Overfor bydelsutvalg 
i) Generelt 
Rådets kompetanse til å avgi uttalelse gjøres ved vedtak i møte. 
 
ii) Saker til behandling 
Rådet behandler de saker som arbeidsutvalget eller bydelsutvalget beslutter skal 
behandles i rådet. Dette være seg saker som bydelsutvalget har til høring, saker til 
orientering eller saker som skal realitetsbehandles av bydelsutvalget   
 
iii) Type saker 
Budsjett, regnskap, tertialrapporter, avviksrapporter, årsmelding. Årstatistikk, 
kommunale planverk (kommuneplan, kommunedelplan, reguleringsplaner, relevante 
sektorplaner og de utbyggingssaker som arbeidsutvalget finner relevant for rådene. Det 
samme gjelder saker som omhandler tiltak- og planer i helse- og sosialsektoren, idrett- 
og kulturtiltak, samferdelssaker og kommunikasjonsplaner. 
Hvis saker avgjøres av arbeidsutvalget med hjemmel i delegert myndighet eller 
bydelsutvalget på grunn av frister må fatte vedtak utenom den ordinære møteplan kan 
avvik fra dette behandlingsopplegg skje. Rådene vil i disse tilfeller få sakene til 
orientering.   
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Ellers framlegges for rådet de saker som direkte angår den befolkningsgruppe som rådet 
representerer.   
 
 

b) Annet 
Hvis bydeldirektøren finner grunnlag for å konsultere rådet ifm. med administrative 
forhold skal rådet også avgi uttalelse til slike forespørsler. 
 

2) Adgang til å ta saker opp på eget initiativ 
a) Generelt 

Rådet kan ta opp til behandling andre saker enn de som er oversendt ift. den rådgivende 
kompetanse. Dette begrenses for rådet for funksjonshemmede tilsaker hjemlet i lovens § 
5 innenfor området ”Rådet skal likevel stå fritt til å kunne ta opp de saker de ønsker. Så 
sant dette er saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne”. Uten lovhjemling 
gjelder tilsvarende dette på samme måte for eldrerådet.  
 
Saker som er hjemlet i dette pkt. 2a skal sendes bydelsdirektøren til videre behandling. 
Det er sakens innhold sett i forhold til myndighetsfordeling som vil avgjøre den videre 
oppfølging i det enkelte tilfelle. Rådet er ikke bemyndiget til selv å følge opp/effektuere 
slike vedtak. Hvis slike vedtak i sitt innhold går utover å være av orienterende karakter 
følges de opp slik dette punkt beskriver. 
  

b) Representasjon utad. 
Rådet representerer ikke Bydel Nordstrand utad uten at dette er avklart i hvert enkelt 
tilfelle. Slik tillatelse gis av bydelsdirektør eller av arbeidsutvalget hvis 
bydelsdirektøren finner det riktig å framlegge forholdet for dette organ. 

 
3) Sekretariat 

a) Sekretærfunksjon 
i) Bydelsdirektøren har ansvaret for å stille med møtesekretær. Denne bistand 

inneholder i tillegg teknisk bistand ved møteinnkalling og effektuering av vedtak fra 
møtene. 

 
ii) Den person som ivaretar sekretariatsfunksjonen skal ha kontakt med rådets leder i 

forbindelse med utarbeidelse av saksliste. 
 

b) Utredningsoppgaver 
Rådet har ikke fullmakt til å pålegge administrasjonen utredningsoppgaver. 
 

c) Økonomi 
Rådet har ikke anledning til å påføre bydelen utgifter som ikke er hjemlet i budsjett og 
som rådet i tillegg  har disposisjonsrett til. 

  
4) Annet 
Rådet utarbeider årsmelding innen de frister som årlig fastsettes av bydelsdirektøren, slik at 
dette koordineres med bydelens årsmelding. 
 
 
Kommentarer til rådenes innspill/uttalelse 
Eldrerådet: 
Eldrerådet fremhever behov for også å kunne uttale seg i saker som omhandler: 

o Tiltak- og planer i helse- og sosialsektoren 
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o Idrett- og kulturtiltak 
o Samferdelssaker og kommunikasjonsplaner 

Disse sakstyper er innarbeidet i de foreslåtte regler 
 
 
 
Rådet for funksjonshemmede 
Med de saker som anbefales lagt fram for rådet for funksjonshemmede er en av den formening 
at lovens § 1, formålsparagrafen er imøtekommet, og det på en liberal måte. Det påpekes fra 
rådets side at rådet selv kan ta opp saker. Dette er nedfelt i lovens § 5.1.ledd. Det er allikevel 
bydelsutvalget som er gitt kompetanse til å fastsette mandat til rådet (§6), og fastsetter 
utfyllende regler for saksbehandlingen i rådet (§ 7). Når rådet kan ta opp saker på eget initiativ 
er dette begrenset til saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne.  
 
Bydelsdirektøren oppfatter imidlertid at eventuell videre ekstern oppfølging og kommunisering 
av slike saker/vedtak ikke tilligger rådet. I de tilfeller saker tas opp på eget initiativ bør slike 
vedtak gå til administrasjonen for ev. ytterligere saksbehandling til politisk nivå eller 
behandling på annen måte avhengig av vedtakets innhold.     
 
Rådet har i sin uttalelse til pkt. 1,iii siste ledd ”Ellets fremlegges for rådet de saker som direkte 
angår  den befolkningsgruppa som rådet representerer” at denne bestemmelse ikke må fortolkes  
innskrenkende. Fra bydelsdirektørens side er denne bestemmelse medtatt nærmest som en 
sikringsbestemmelse; ” at ikke noen saker skal falle mellom to stoler”, ut fra at rådet ift. de 
foreslåtte bestemmelser gis anledning til uttalelse til langt flere saker enn i hvert fall en noe 
streng fortolkning av lovens bestemmelser anviser. Bydelsdirektøren oppfatter på dette punkt  
at det ikke er noen divergens mellom den foreslåtte bestemmelse og rådets uttalelse i brevet av 
6.okotber 2009. 
 
I rådets uttalelse framføres at rådets mulighet til selv å ta opp saker synes begrenset. Dette er 
endret i tråd med lov/retningslinjer og innspill fra rådet. Bydelsdirektøren har imidlertid ikke 
gått så langt at oppfølgingsansvar for vedtak er tillagt rådet. Dette ville være å gå lenger enn det 
bydelsutvalget har gjort overfor politiske (saksforberedende) komiteer, noe som etter 
bydelsdirektørens  syn ikke synes riktig.  Denne begrensning synes også relevant ift. det 
administrative områder. Bydelsdirektøren har altså her gjort tilpasninger ift. hva som var ute på 
høring. 
  

  
 
Oslo, 18.januar 2010 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør  
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	3. Brev av 6.10.09 fra leder i rådet for funksjonshemmede som er en oppsummering av behandlingen i møte 5.9.09
	4. Aktuell data fra den utredning som ble sendt rådene til uttalelse (dette for å kunne forstå de reaksjoner som rådene har kommet til)
	BEGRUNNELSE FOR SAKEN
	Det har hersket noe usikkerhet omkring rådenes myndighetområde. Eldrerådets leder kommenterte dette under åpen halvtime i arbeidsutvalgets møte 5.5.2008. Leder av rådet for funksjonshemmede har også tatt opp forhold som kan kategoriseres til det samme. Fra arbeidsutvalgets side v/ leder ble administrasjonen anbefalt å samarbeide med rådene om dette. 
	TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER
	Det er ikke etter bydelsreformen 01.01.2004 fattet vedtak som trekker opp retningslinjer for disse råds ansvar- myndighetsområde. Denne myndigheten tilligger bydelsutvalget. 
	BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER
	Faktaopplysninger
	Sentrale lovbestemmelser for eldrerådet er:
	§ 1. (Skiping av kommunale eldreråd) 
	      I kvar kommune skal det vere eit eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valperioden.  
	 Departementet kan gjere unnatak frå regelen i første leden når kommunen vil ha eldreråd for geografisk avgrensa område innan kommunen. I kommunar der oppgåvene som gjeld eldre er overført til kommunedelsutval, skal det vere eldreråd i alle kommunedelar. For slike eldreråd ivaretek kommunedelsutvala dei rettar og plikter som etter denne lov er lagt til kommunestyret. Eldreråd for geografisk avgrensa område skal ha same arbeidsområde som omhandla i § 3. I slike høve skal det og veljast eit sentralt eldreråd. 
	 § 3. (Oppgåvene for kommunale eldreråd) 
	  Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen. Alle saksdokumenta skal leggjast fram for   rådet i god tid før kommunestyret handsamar sakene. 
	 Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre. 
	 Eldrerådet kan sjølv ta opp saker som vedkjem eldre i kommunen. Protokollen frå rådsmøtet skal      fylgje saksdokumenta til dei kommunale organ som tek endeleg avgjerd i saka. 
	§ 4. (Andre føresegner for kommunale eldreråd)  Kommunen skal skipa høveleg sekretariathjelp for rådet. 
	Eldrerådet har rett til å uttale seg før kommunestyret skipar sekretariat, vedtek budsjett for rådet, og gjev utfyllande reglar for saksførehavinga i rådet. 
	Reglane i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner gjeld tilsvarande for  verksemda i eldrerådet så langt ikkje anna går fram av denne lova. 
	Eldrerådet skal kvart år utarbeide ei melding om verksemda si. Meldinga skal leggjast fram for kommunestyret. 
	Sentrale lovbestemmelser for rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne er:
	Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. 
	§ 1. Kommunane og fylkeskommunane skal sørgje for at menneske med nedsett funksjonsevne blir sikra open, brei og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med saker som er særleg viktige for menneske med nedsett funksjonsevne. Dette gjeld mellom anna tilkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsett funksjonsevne og tenester for menneske med nedsett funksjonsevne. 
	§ 2. Kommunane skal for det formålet som er nemnt i § 1, opprette råd eller anna representasjonsordning for menneske med nedsett funksjonsevne. 
	I kommunar der viktige oppgåver for menneske med nedsett funksjonsevne er lagde til kommunedelsutval, gjeld føresegnene i denne lova tilsvarande for desse. 
	§ 5. Der det blir oppretta råd som nemnt i §§ 2 til 4, skal saker som er nemnde i § 1, leggjast fram for rådet i god tid før dei skal avgjerast. Rådet kan også sjølv ta opp saker. 
	Fråsegna frå rådet skal liggje ved saksdokumenta til det kommunale organet som endeleg avgjer saka. 
	      Første ledd gjeld tilsvarande for andre representasjonsordningar så langt det høver. 
	§ 6. Kommunestyra vedtek mandat for og samansetjing av råda.  ………
	§ 7. Kommunane skal sørgje for at dei administrative funksjonane for råda blir tekne vare på. Rådet har rett til å uttale seg før kommunestyret opprettar sekretariat, vedtek budsjett og gir utfyllande reglar for saksbehandlinga i rådet. Reglane om utval i kommunelova gjeld tilsvarande så langt ikkje anna går fram av denne lova. Rådet skal kvart år leggje fram ei melding om verksemda si. Meldinga skal leggjast fram for kommunestyret. Tilsvarande gjeld for eventuelle andre representasjonsordningar. 
	Bydelsreglementets § 2-7 Råd og brukerutvalg
	1.Lokalt eldreråd
	I hver bydel skal det være et lokalt eldreråd som rådgivende for bydelsutvalget.
	2.Lokalt råd for funksjonshemmede
	I hver bydel skal det være et lokalt råd for funksjonshemmede, som rådgivende organ for bydelsutvalget ( Merknadene til dette punkt heter: Bydelsvise råd for funksjonshemmede bør arbeide etter statens retningslinjer; Rundskriv I-42/99 om rettleiande retningslinjer for kommunale og fylkeskommunale råd for funksjonshemma, fra Sosial og helsedepartementet.
	Sammendrag 
	For å ha klare regler for eldrerådet og rådet for funksjonshemmede sitt funksjonsområde fremmes det i denne sak et regelverk om dette.
	Saken har vært til både eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til en første vurdering/mulighet for innspill.
	Etter bydelsdirektørens syn er alle innspill imøtekommet. Det er imidlertid presisert at rådene ikke har noen oppgave med hensyn til effektuering av sine vedtak. Det ville være og gå lenger for disse rådene enn det en har gjort overfor komiteene. 
	Det legges opp til de samme regler for begge rådene; eldrerådet og rådet for funksjonshemmede.
	Ut fra dette har bydelsdirektøren satt opp slike regler:
	Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede – ansvars- og myndighetsområde:
	1) Oppgaver og kompetanse innenfor det rådgivende området
	a) Overfor bydelsutvalg
	i) Generelt
	Rådets kompetanse til å avgi uttalelse gjøres ved vedtak i møte.
	ii) Saker til behandling
	Rådet behandler de saker som arbeidsutvalget eller bydelsutvalget beslutter skal behandles i rådet. Dette være seg saker som bydelsutvalget har til høring, saker til orientering eller saker som skal realitetsbehandles av bydelsutvalget  
	iii) Type saker
	Budsjett, regnskap, tertialrapporter, avviksrapporter, årsmelding. Årstatistikk, kommunale planverk (kommuneplan, kommunedelplan, reguleringsplaner, relevante sektorplaner og de utbyggingssaker som arbeidsutvalget finner relevant for rådene. Det samme gjelder saker som omhandler tiltak- og planer i helse- og sosialsektoren, idrett- og kulturtiltak, samferdelssaker og kommunikasjonsplaner.
	Hvis saker avgjøres av arbeidsutvalget med hjemmel i delegert myndighet eller bydelsutvalget på grunn av frister må fatte vedtak utenom den ordinære møteplan kan avvik fra dette behandlingsopplegg skje. Rådene vil i disse tilfeller få sakene til orientering.  
	Ellers framlegges for rådet de saker som direkte angår den befolkningsgruppe som rådet representerer.  
	b) Annet
	Hvis bydeldirektøren finner grunnlag for å konsultere rådet ifm. med administrative forhold skal rådet også avgi uttalelse til slike forespørsler.
	2) Adgang til å ta saker opp på eget initiativ
	a) Generelt
	Rådet kan ta opp til behandling andre saker enn de som er oversendt ift. den rådgivende kompetanse. Dette begrenses for rådet for funksjonshemmede tilsaker hjemlet i lovens § 5 innenfor området ”Rådet skal likevel stå fritt til å kunne ta opp de saker de ønsker. Så sant dette er saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne”. Uten lovhjemling gjelder tilsvarende dette på samme måte for eldrerådet. 
	Saker som er hjemlet i dette pkt. 2a skal sendes bydelsdirektøren til videre behandling. Det er sakens innhold sett i forhold til myndighetsfordeling som vil avgjøre den videre oppfølging i det enkelte tilfelle. Rådet er ikke bemyndiget til selv å følge opp/effektuere slike vedtak. Hvis slike vedtak i sitt innhold går utover å være av orienterende karakter følges de opp slik dette punkt beskriver.
	b) Representasjon utad.
	Rådet representerer ikke Bydel Nordstrand utad uten at dette er avklart i hvert enkelt tilfelle. Slik tillatelse gis av bydelsdirektør eller av arbeidsutvalget hvis bydelsdirektøren finner det riktig å framlegge forholdet for dette organ.
	3) Sekretariat
	a) Sekretærfunksjon
	i) Bydelsdirektøren har ansvaret for å stille med møtesekretær. Denne bistand inneholder i tillegg teknisk bistand ved møteinnkalling og effektuering av vedtak fra møtene.
	ii) Den person som ivaretar sekretariatsfunksjonen skal ha kontakt med rådets leder i forbindelse med utarbeidelse av saksliste.
	b) Utredningsoppgaver
	Rådet har ikke fullmakt til å pålegge administrasjonen utredningsoppgaver.
	c) Økonomi
	Rådet har ikke anledning til å påføre bydelen utgifter som ikke er hjemlet i budsjett og som rådet i tillegg  har disposisjonsrett til.
	4) Annet
	Rådet utarbeider årsmelding innen de frister som årlig fastsettes av bydelsdirektøren, slik at dette koordineres med bydelens årsmelding.
	Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre
	 Ingen utover allerede kjente, slik som møtegodtgjørelse og sekretærbistand, med unntak av ev. økte papir og portoutgifter. Dette anses som marginalt.
	Arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Ingen spesielle utover hva en kjenner til i dag, da sekretariatsbistand allerede gis.
	Ytterligere vurdering
	Det foreligger fra sentralt hold noe mer skrevet jf. vedlagte rundskriv, for rådet for funksjonshemmede, enn hva det gjør for eldrerådet. Dette bør ikke gi seg utslag i forskjellig ansvarsområde for disse to rådene. Bydelsdirektøren er derfor av den formening at begge rådene behandles likt.
	Begge organene er forankret i lov. Lovens bestemmelser er førende. Oslo Bystyre har gjennom bydelsreglementet besluttet at disse organene skal være rådgivende organ for bydelsutvalget. I dette kan innfortolkes en noe innskrenkende kompetanse. På den annen side viser også bystyret til de vedlagte retningslinjer hva angår rådet for funksjonshemmede. Det blir i dette krysningspunktet bestemmelsene for rådenes virksomhet bør defineres på bydelsnivå av bydelsutvalget.
	Sakens hovedpunkter er:
	1) Oppgaver og kompetanse innenfor det rådgivende området
	2) Adgang til å ta saker opp på eget initiativ
	3) Sekretariat
	4) Annet
	Punktene behandles mer detaljer nedenfor:
	Eldrerådet pg rådet for funksjonshemmede – ansvars- og myndighetsområde.
	1) Oppgaver og kompetanse innenfor det rådgivende området
	a) Overfor bydelsutvalg
	i) Generelt
	Rådets kompetanse til å avgi uttalelse gjøres ved vedtak i møte.
	ii) Saker til behandling
	Rådet behandler de saker som arbeidsutvalget eller bydelsutvalget beslutter skal behandles i rådet. Dette være seg saker som bydelsutvalget har til høring, saker til orientering eller saker som skal realitetsbehandles av bydelsutvalget  
	iii) Type saker
	Budsjett, regnskap, tertialrapporter, avviksrapporter, årsmelding. Årstatistikk, kommunale planverk (kommuneplan, kommunedelplan, reguleringsplaner, relevante sektorplaner og de utbyggingssaker som arbeidsutvalget finner relevant for rådene. Det samme gjelder saker som omhandler tiltak- og planer i helse- og sosialsektoren, idrett- og kulturtiltak, samferdelssaker og kommunikasjonsplaner.
	Hvis saker avgjøres av arbeidsutvalget med hjemmel i delegert myndighet eller bydelsutvalget på grunn av frister må fatte vedtak utenom den ordinære møteplan kan avvik fra dette behandlingsopplegg skje. Rådene vil i disse tilfeller få sakene til orientering.  
	Ellers framlegges for rådet de saker som direkte angår den befolkningsgruppe som rådet representerer.  
	b) Annet
	Hvis bydeldirektøren finner grunnlag for å konsultere rådet ifm. med administrative forhold skal rådet også avgi uttalelse til slike forespørsler.
	2) Adgang til å ta saker opp på eget initiativ
	a) Generelt
	Rådet kan ta opp til behandling andre saker enn de som er oversendt ift. den rådgivende kompetanse. Dette begrenses for rådet for funksjonshemmede tilsaker hjemlet i lovens § 5 innenfor området ”Rådet skal likevel stå fritt til å kunne ta opp de saker de ønsker. Så sant dette er saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne”. Uten lovhjemling gjelder tilsvarende dette på samme måte for eldrerådet. 
	Saker som er hjemlet i dette pkt. 2a skal sendes bydelsdirektøren til videre behandling. Det er sakens innhold sett i forhold til myndighetsfordeling som vil avgjøre den videre oppfølging i det enkelte tilfelle. Rådet er ikke bemyndiget til selv å følge opp/effektuere slike vedtak. Hvis slike vedtak i sitt innhold går utover å være av orienterende karakter følges de opp slik dette punkt beskriver.
	b) Representasjon utad.
	Rådet representerer ikke Bydel Nordstrand utad uten at dette er avklart i hvert enkelt tilfelle. Slik tillatelse gis av bydelsdirektør eller av arbeidsutvalget hvis bydelsdirektøren finner det riktig å framlegge forholdet for dette organ.
	3) Sekretariat
	a) Sekretærfunksjon
	i) Bydelsdirektøren har ansvaret for å stille med møtesekretær. Denne bistand inneholder i tillegg teknisk bistand ved møteinnkalling og effektuering av vedtak fra møtene.
	ii) Den person som ivaretar sekretariatsfunksjonen skal ha kontakt med rådets leder i forbindelse med utarbeidelse av saksliste.
	b) Utredningsoppgaver
	Rådet har ikke fullmakt til å pålegge administrasjonen utredningsoppgaver.
	c) Økonomi
	Rådet har ikke anledning til å påføre bydelen utgifter som ikke er hjemlet i budsjett og som rådet i tillegg  har disposisjonsrett til.
	4) Annet
	Rådet utarbeider årsmelding innen de frister som årlig fastsettes av bydelsdirektøren, slik at dette koordineres med bydelens årsmelding.
	Eldrerådet:
	Eldrerådet fremhever behov for også å kunne uttale seg i saker som omhandler:
	o Tiltak- og planer i helse- og sosialsektoren
	o Idrett- og kulturtiltak
	o Samferdelssaker og kommunikasjonsplaner
	Disse sakstyper er innarbeidet i de foreslåtte regler
	Rådet for funksjonshemmede
	Med de saker som anbefales lagt fram for rådet for funksjonshemmede er en av den formening at lovens § 1, formålsparagrafen er imøtekommet, og det på en liberal måte. Det påpekes fra rådets side at rådet selv kan ta opp saker. Dette er nedfelt i lovens § 5.1.ledd. Det er allikevel bydelsutvalget som er gitt kompetanse til å fastsette mandat til rådet (§6), og fastsetter utfyllende regler for saksbehandlingen i rådet (§ 7). Når rådet kan ta opp saker på eget initiativ er dette begrenset til saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
	Bydelsdirektøren oppfatter imidlertid at eventuell videre ekstern oppfølging og kommunisering av slike saker/vedtak ikke tilligger rådet. I de tilfeller saker tas opp på eget initiativ bør slike vedtak gå til administrasjonen for ev. ytterligere saksbehandling til politisk nivå eller behandling på annen måte avhengig av vedtakets innhold.    
	Rådet har i sin uttalelse til pkt. 1,iii siste ledd ”Ellets fremlegges for rådet de saker som direkte angår  den befolkningsgruppa som rådet representerer” at denne bestemmelse ikke må fortolkes  innskrenkende. Fra bydelsdirektørens side er denne bestemmelse medtatt nærmest som en sikringsbestemmelse; ” at ikke noen saker skal falle mellom to stoler”, ut fra at rådet ift. de foreslåtte bestemmelser gis anledning til uttalelse til langt flere saker enn i hvert fall en noe streng fortolkning av lovens bestemmelser anviser. Bydelsdirektøren oppfatter på dette punkt  at det ikke er noen divergens mellom den foreslåtte bestemmelse og rådets uttalelse i brevet av 6.okotber 2009.
	I rådets uttalelse framføres at rådets mulighet til selv å ta opp saker synes begrenset. Dette er endret i tråd med lov/retningslinjer og innspill fra rådet. Bydelsdirektøren har imidlertid ikke gått så langt at oppfølgingsansvar for vedtak er tillagt rådet. Dette ville være å gå lenger enn det bydelsutvalget har gjort overfor politiske (saksforberedende) komiteer, noe som etter bydelsdirektørens  syn ikke synes riktig.  Denne begrensning synes også relevant ift. det administrative områder. Bydelsdirektøren har altså her gjort tilpasninger ift. hva som var ute på høring.
	Oslo, 18.januar 2010
	Per Johannessen/s/
	bydelsdirektør 
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Protokoll 7/09 
 
 
Møte: Helse- og sosialkomite 


 


 


Møtested: Bydelsadministrasjonen. Ekebergveien 243 
Møtetid: Mandag 07. desember 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: Frode Woldsund (KrF) 


Lise Tostrup Setek (A) 
 


   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Marie Anbjørg Joten  
 
Åpen halvtime 
 
Informasjon : 
 Evalueringsrapport - Kompass ble fremlagt av komitéleder.  
 Helse – og sosialkomiteen ber om en evaluering av Kompass med kostnadseffekter og    
organisatoriske konsekvenser i neste Helse – og sosialkomite møte. 
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Sak 70 /09  Innkalling og sakskart til møte 07.12.2009 - Helse- og 
sosialkomiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart godkjennes  til møte 07.12.2009  
 
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 07.12.2009 godkjent med anmerkning om feil årstall på 
sakslisten. Sak 70/09. Sto 2008, skal stå 2009 
 


 


Sak 71 /09  Protokoll til godkjenning fra møte 05.10.2009 - Helse- og 
sosialkomiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møte 05.10.2009 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Protokoll fra møte 05.10.2009 godkjennes 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak:  
Protokoll fra møte 05.10.2009 godkjennes 


  


Sak 72 /09  Avviksrapport for september 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 september 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Protokoll fra møte 05.10.2009 godkjennes 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 


 Sak 73 /09  Avviksrapport Oktober 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 oktober 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen hadde følgende merknader: 
Komiteen ber om at Bydelsutvalget får en oversikt over forbruk av antall sykehjemsplasser i 
november 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt med merknader 
 
 


 Sak 74 /09  Budsjett  2010. Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken om forslag til budsjett 2010 – Bydel Nordstrand sendes 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 innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
På nåværende tidspunkt mener AMU at bydelsdirektørens forslag til budsjett 2010 for Bydel 
Nordstrand innehar positive virkninger for arbeidsmiljøet. 
Når det gjelder enkelttiltak i budsjettforslaget forutsetter AMU at  involvering skjer i tråd med 
arbeidsmiljølovens bestemmelser 
 
Til bydelsutvalget:  
1. Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2010 for Bydel Nordstrand vedtas med følgende 
tallstørrelser: 
 
a) Brutto utgifter er 1 474 135 000 kroner, brutto inntekter er 564 170 000 kroner og netto 
utgifter er 909 965 000 kroner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







b) Brutto utgift, inntekt og netto utgift pr kostrafunksjon  
Bydelens budsjett 2010 - pr. kostra-funksjon Regnskap DOK 3 
(tall i hele tusen) 2008 2009 Budsjettforslag 2010 
Funksjon/navn Netto Netto Brutto Inntekter Netto
100 Politisk styring 1 133 922 1 397 0 1 397
120 Administrasjon 32 490 24 685 25 475 -800 24 675
130 Administrasjonslokaler 3 759 5 025 5 052 0 5 052
180 Diverse fellesutgifter 5 514 8 683 9 489 0 9 489
190 Interne serviceenheter 0 43 222 59 552 0 59 552
241 Diagnose, behandling, re/habilitering 11 100 11 748 15 371 -4 021 11 350
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 20 604 19 297 27 071 -1 322 25 749
243 Tilbud til personer med rusproblemer 2 648 2 676 4 792 -1 621 3 171
265 Kommunalt disponerte boliger 4 013 4 819 7 901 -3 956 3 945
275 Introduksjonsordningen 3 669 1 595 4 389 -4 570 -181
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av bolig 1 532 1 691 1 783 -30 1 753
335 Rekreasjon i tettsted -1 159 159 0 159
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til kulturbygg 60 120 200 0 200
201 Førskole 67 564 90 667 359 082 -306 785 52 297
211 Styrket tilbud til førskolebarn 10 420 8 604 19 523 -9 824 9 699
215 Skolefritidstilbud 4 541 0 0 0 0
221 Førskolelokaler og skyss 22 012 -4 295 33 191 0 33 191
222 Skolelokaer og skyss 4 044 0 0 0 0
231 Aktivitetstilbud barn og unge 3 819 3 399 3 493 -70 3 423


232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 15 265 15 289 17 643 -1 746 15 897
233 Forebyggende arbeid, helse og sosial 417 0 0 0 0
244 Barneverntjeneste 11 489 12 765 14 266 -150 14 116
251 Barneverntiltak i familien 9 580 10 947 6 547 0 6 547
252 Barneverntiltak utenfor familien 40 035 31 504 35 230 -16 35 214
261 Institusjonslokaler 328 0 0 0 0
234 Aktivisering eldre og funksjonsh. 30 374 37 384 41 496 -2 024 39 472
253 Pleie, omsorg, hjelp til re/habilitering i institusjon 300 747 311 784 379 633 -78 044 301 589
254 Kjernetjenester pleie og omsorg hjemmeboende 187 312 186 405 349 763 -141 591 208 172
733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede 15 986 11 900 14 090 0 14 090
281 Økonomisk sosialhjelp 29 436 27 493 37 547 -7 600 29 947


SUM 839 890 868 488 1 474 135 -564 170 909 965
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c) Bydelsdirektørens budsjettforslag 2010 pr artsgruppe  på funksjonsområdenivå 
Bydelens budsjett 2010 - pr. funksjonsområde (i hele tusen) 
  DOK 3 DOK 3 


Funksjon/navn 2009 2010 
10.      Lønn og sosiale utgifter 68 975 72 677
11-12. Kjøp som inngår i produksjon 56 114 78 184
13.      Kjøp som ikke inngår i produksjon 12 782 11 741
14.     Overføringsutgifter 440 0
15.     Finanskostnader 0 30
SUM KOSTNADER 138 311 162 632
16.     Salgs og leieinntekter -3 972 -5 106
17.     Refusjoner -6 105 -5 148
18.     Overføringsinntekter -3 592 -6 065
19.     Finansinntekter 0 0
SUM INNTEKTER -13 669 -16 319
FO 1   Helse, sosial og nærmiljø, samlet 124 642 147 223
10.      Lønn og sosiale utgifter 172 377 214 642
11-12. Kjøp som inngår i produksjon 12 432 15 579
13.      Kjøp som ikke inngår i produksjon 57 418 71 276
14.     Overføringsutgifter 105 300 110 300
15.     Finanskostnader 0 0
SUM KOSTNADER 347 527 411 797
16.    Salgs og leieinntekter -34 943 -43 018
17.    Refusjoner -112 208 -138 717
18.    Overføringsinntekter -105 400 -134 875
19.    Finansinntekter 0 0
SUM INNTEKTER -252 551 -316 610
FO 2A Barnehager, samlet 94 976 95 187
10.     Lønn og sosiale utgifter 36 161 34 032
11-12. Kjøp som inngår i produksjon 21 220 20 610
13.     Kjøp som ikke inngår i produksjon 12 929 15 643
14.    Overføringsutgifter 5 575 6 894
15.    Finanskostnader 0 0
SUM KOSTNADER 75 885 77 179
16.    Salgs og leieinntekter -1 002 -1 032
17.    Refusjoner -979 -950
18.    Overføringsinntekter 0 0
19.    Finansinntekter 0 0
SUM INNTEKTER -1 981 -1 982
FO 2B Oppvekst, samlet 73 904 75 197
10.     Lønn og sosiale utgifter 192 817 202 173
11-12. Kjøp som inngår i produksjon 460 388 473 659
13.     Kjøp som ikke inngår i produksjon 92 409 109 149
14.    Overføringsutgifter 0 0
15.    Finanskostnader 0 0
SUM KOSTNADER 745 614 784 981
16.   Salgs og leieinntekter -72 637 -84 835
17.   Refusjoner -99 685 -108 567
18.   Overføringsinntekter -25 819 -28 258
19.   Finansinntekter 0 0
SUM INNTEKTER -198 141 -221 660
FO 3   Pleie og omsorg, samlet 547 473 562 411







Bydelens budsjett 2010 - pr. funksjonsområde (i hele tusen) 
  DOK 3 DOK 3 


Funksjon/navn 2009 2010 
10.      Lønn og sosiale utgifter 0 0
11-12. Kjøp som inngår i produksjon 0 0
13.     Kjøp som ikke inngår i produksjon 0 0
14.    Overføringsutgifter 32 393 36 566
15.    Finanskostnader 0 981
SUM KOSTNADER 32 393 37 547
16.    Salgs og leieinntekter 0 0
17.    Refusjoner -3 200 -5 050
18.   Overføringsinntekter -1 400 -2 300
19.   Finansinntekter -300 -250
SUM INNTEKTER 27 793 30 197
FO 4   Økonomisk sosialhjelp, samlet 27 493 29 947


SUM 868 488 909 965
 
d) Bydelsdirektørens budsjettforslag 2010  på funksjonsområdenivå 
Bydelens budsjett 2010 - pr. funksjonsområde (tall i hele 
tusen)   
  Regnskap DOK 3 DOK 3 
Funksjon/navn 2008 2009 2010 
FO 1   Helse, sosial og nærmiljø 86 936 124 642 146 313
FO 2A Barnehager 100 436 94 976 95 187
FO 2B Oppvekst 88 772 73 904 75 197
FO 3   Pleie og omsorg 534 310 547 473 563 321
FO 4   Økonomisk sosialhjelp 29 436 27 493 29 947
SUM 839 890 868 488 909 965
 
e) Bydelsdirektørens budsjettforslag brutto og netto 2010  på resultatenhetsnivå 
Bydelens budsjett 2010 - pr. Enhetsnivå (tall i hele tusen)     
  DOK 3 DOK 3 DOK 3 
Enhet Brutto utg Inntekter Netto 
  1. Bestiller 734 920 219 169 515 751 
  2. Service- og forvaltning 32 676 1 634 31 042 
  3. Forebyggende arbeid 65 266 15 852 49 414 
  4. Bo - og dagtilbud 75 856 10 652 65 204 
  5. Barnehager 1 Nord 130 197 106 588 23 609 
  6. Barnehager 2 Sør 114 200 89 935 24 265 
  7. Hjemmesykepleie 77 882 77 882 0 
  8. Praktisk bistand 22 323 22 323 0 
  9. Veiledning og støtteordninger for voksne 88 900 18 463 70 437 
10. Barnevern 60 396 215 60 181 
11. Økonomi - plan og budsjett 60 066 153 59 913 
12. Personal og organisasjonsutvikling 4 430 268 4 162 
13. Samfunn og helse 3 321 936 2 385 
14. Bydelsdirektør 3 702 100 3 602 
SUM 1 474 135 564 170 909 965 
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2. Aktivitetsnivå og måltall i bydelsdirektørens forslag til ”Budsjett 2010 for Bydel 
Nordstrand” godkjennes. 


 
3. Tiltak og deltiltak i bydelsdirektørens forslag til ”Budsjett 2010 for Bydel 


Nordstrand” tas til orientering.  De tiltak og deltiltak som representerer 
nivåendringer i tjenestevolum omtalt i samme vedlegg godkjennes. 


 
4. Endringer i årsverk i bydelsdirektørens forslag til ”Budsjett 2010 for Bydel 


Nordstrand” godkjennes.   
 


5. Bydelutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av 
økonomireglementet for Oslo kommune 2010 , pkt 4 budsjettfullmakt delegert til 
bydelsutvalgene, pkt 4.3 Rammer for videredelegering a, b og c.  I dette menes også at 
bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom 
organisatoriske enheter innenfor bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområdenivå. 


 
6. Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas å være uendret, priser for plasser ved 


Bokollektivet Øst settes til selvkost inkludert korreksjon for 2009 og egenandel fotpleie 
økes med 3,1% i samsvar med Byrådets budsjettforslag for 2010. 


 
7. Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2010 for Bydel Nordstrand er bygget på tildelt 


ramme i sak 1 2010 samt tilleggsinnstillingen til denne. Det foreslås at eventuelle 
endringsbeløp som følge av bydelens budsjettramme ved budsjettforlik avsettes som 
bydelens reserve for evt senere omdisponeringer. 


 
8. I budsjettforslaget er det avsatt 14 000 000 kroner til å dekke merforbruk 2009.  Evt 


avvik mellom reelt regnskapstall for 2009 og avsetning i budsjettforslaget justeres til 
bydelens reserve for evt senere omdisponeringer. 


 
 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen hadde følgende merknader: 
Komiteen slutter seg til bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget med et 
tilleggspunkt 9, fremmet av Steinar Andersen(A): 
Punkt 9: Det foreslås å øke helsesøstertjenesten i bydelen med et årsverk på skolene og et 
årsverk på helsestasjonene. 
 
Votering: 
Steinar Andersens (A) forslag til vedtak ble vedtatt med 3 stemmer (1H, 1 V, 1 A) 
2 stemte i mot (1 FrP, 1 H) 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknad: 
 Det foreslås å øke helsesøstertjenesten i bydelen med et årsverk på skolene og et årsverk på 
helsestasjonene. 







  


Sak 75 /09  Evaluering av ordning med hjemme pc- for folkevalgte i 
Bydel Nordstrand  


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


Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn, ungdom og kultur komite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tas til orientering. 
  
Til bydelsutvalget:  
1. Ordning med hjemme-pc for folkevalgte i bydel Nordstrand videreføres uten endringer. 
 
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 tas til orientering. 
 
 
 


 Sak 76 /09  Tilsynsrapport Bekkelagshjemmet - uanmeldt tilsyn  
19.03.2009 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til: 
Elderådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 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 77 /09  Tilsynsrapport Bekkelagshjemmet - anmeldt tilsyn 
23.06.2009 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i :  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten ved Bekkelagshjemmet fra  23.06.2009 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 78 /09  Tilsynsrapport Midtåsenhjemmet - anmeldt tilsyn 
29.09.2009 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
  
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 29.09.2009 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 79 /09  Tilsynsrapport - Lambertseter alders - og sykehjem - 
anmeldt tilsyn 01.10.2009 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Lambertseter alders – og sykehjem 
01.10.2009 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, 08.12.2009 
 
 
 
Mona Verdich (H) 
leder av helse- og sosialkomiteen 
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		0

		1 397

		120

		Administrasjon

		32 490

		24 685

		25 475

		-800

		24 675

		130

		Administrasjonslokaler

		3 759

		5 025

		5 052

		0

		5 052

		180

		Diverse fellesutgifter

		5 514

		8 683

		9 489

		0

		9 489

		190

		Interne serviceenheter

		0

		43 222

		59 552

		0

		59 552

		241

		Diagnose, behandling, re/habilitering

		11 100

		11 748

		15 371

		-4 021

		11 350

		242

		Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid

		20 604

		19 297

		27 071

		-1 322

		25 749

		243

		Tilbud til personer med rusproblemer

		2 648

		2 676

		4 792

		-1 621

		3 171

		265

		Kommunalt disponerte boliger

		4 013

		4 819

		7 901

		-3 956

		3 945

		275

		Introduksjonsordningen

		3 669

		1 595

		4 389

		-4 570

		-181

		283

		Bistand til etablering og opprettholdelse av bolig

		1 532

		1 691

		1 783

		-30

		1 753

		335

		Rekreasjon i tettsted

		-1

		159

		159

		0

		159

		385

		Andre kulturaktiviteter og tilskudd til kulturbygg

		60

		120

		200

		0

		200

		201

		Førskole

		67 564

		90 667

		359 082

		-306 785

		52 297

		211

		Styrket tilbud til førskolebarn

		10 420

		8 604

		19 523

		-9 824

		9 699

		215

		Skolefritidstilbud

		4 541

		0

		0

		0

		0

		221

		Førskolelokaler og skyss

		22 012

		-4 295

		33 191

		0

		33 191

		222

		Skolelokaer og skyss

		4 044

		0

		0

		0

		0

		231

		Aktivitetstilbud barn og unge

		3 819

		3 399

		3 493

		-70

		3 423

		232

		Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste

		15 265

		15 289

		17 643

		-1 746

		15 897

		233

		Forebyggende arbeid, helse og sosial

		417

		0

		0

		0

		0

		244

		Barneverntjeneste

		11 489

		12 765

		14 266

		-150

		14 116

		251

		Barneverntiltak i familien

		9 580

		10 947

		6 547

		0

		6 547

		252

		Barneverntiltak utenfor familien

		40 035

		31 504

		35 230

		-16

		35 214

		261

		Institusjonslokaler

		328

		0

		0

		0

		0

		234

		Aktivisering eldre og funksjonsh.

		30 374

		37 384

		41 496

		-2 024

		39 472

		253

		Pleie, omsorg, hjelp til re/habilitering i institusjon

		300 747

		311 784

		379 633

		-78 044

		301 589

		254

		Kjernetjenester pleie og omsorg hjemmeboende

		187 312

		186 405

		349 763

		-141 591

		208 172

		733

		Transport (ordninger) for funksjonshemmede

		15 986

		11 900

		14 090

		0

		14 090

		281

		Økonomisk sosialhjelp

		29 436

		27 493

		37 547

		-7 600

		29 947

		839 890

		868 488

		1 474 135

		-564 170

		909 965

		c) Bydelsdirektørens budsjettforslag 2010 pr artsgruppe  på funksjonsområdenivå

		Bydelens budsjett 2010 - pr. funksjonsområde (i hele tusen)

		 

		DOK 3

		DOK 3

		Funksjon/navn

		2009

		2010

		10.      Lønn og sosiale utgifter

		68 975

		72 677

		11-12. Kjøp som inngår i produksjon

		56 114

		78 184

		13.      Kjøp som ikke inngår i produksjon

		12 782

		11 741

		14.     Overføringsutgifter

		440

		0

		15.     Finanskostnader

		0

		30

		SUM KOSTNADER

		138 311

		162 632

		16.     Salgs og leieinntekter

		-3 972

		-5 106

		17.     Refusjoner

		-6 105

		-5 148

		18.     Overføringsinntekter

		-3 592

		-6 065

		19.     Finansinntekter

		0

		0

		SUM INNTEKTER

		-13 669

		-16 319

		FO 1   Helse, sosial og nærmiljø, samlet

		124 642

		147 223

		10.      Lønn og sosiale utgifter

		172 377

		214 642

		11-12. Kjøp som inngår i produksjon

		12 432

		15 579

		13.      Kjøp som ikke inngår i produksjon

		57 418

		71 276

		14.     Overføringsutgifter

		105 300

		110 300

		15.     Finanskostnader

		0

		0

		SUM KOSTNADER

		347 527

		411 797

		16.    Salgs og leieinntekter

		-34 943

		-43 018

		17.    Refusjoner

		-112 208

		-138 717

		18.    Overføringsinntekter

		-105 400

		-134 875

		19.    Finansinntekter

		0

		0

		SUM INNTEKTER

		-252 551

		-316 610

		FO 2A Barnehager, samlet

		94 976

		95 187

		10.     Lønn og sosiale utgifter

		36 161

		34 032

		11-12. Kjøp som inngår i produksjon

		21 220

		20 610

		13.     Kjøp som ikke inngår i produksjon

		12 929

		15 643

		14.    Overføringsutgifter

		5 575

		6 894

		15.    Finanskostnader

		0

		0

		SUM KOSTNADER

		75 885

		77 179

		16.    Salgs og leieinntekter

		-1 002

		-1 032

		17.    Refusjoner

		-979

		-950

		18.    Overføringsinntekter

		0

		0

		19.    Finansinntekter

		0

		0

		SUM INNTEKTER

		-1 981

		-1 982

		FO 2B Oppvekst, samlet

		73 904

		75 197

		10.     Lønn og sosiale utgifter

		192 817

		202 173

		11-12. Kjøp som inngår i produksjon

		460 388

		473 659

		13.     Kjøp som ikke inngår i produksjon

		92 409

		109 149

		14.    Overføringsutgifter

		0

		0

		15.    Finanskostnader

		0

		0

		SUM KOSTNADER

		745 614

		784 981

		16.   Salgs og leieinntekter

		-72 637

		-84 835

		17.   Refusjoner

		-99 685

		-108 567

		18.   Overføringsinntekter

		-25 819

		-28 258

		19.   Finansinntekter

		0

		0

		-198 141

		-221 660

		FO 3   Pleie og omsorg, samlet

		547 473

		562 411

		10.      Lønn og sosiale utgifter

		0

		0

		11-12. Kjøp som inngår i produksjon

		0

		0

		13.     Kjøp som ikke inngår i produksjon

		0

		0

		14.    Overføringsutgifter

		32 393

		36 566

		15.    Finanskostnader

		0

		981

		SUM KOSTNADER

		32 393

		37 547

		16.    Salgs og leieinntekter

		0

		0

		17.    Refusjoner

		-3 200

		-5 050

		18.   Overføringsinntekter

		-1 400

		-2 300

		19.   Finansinntekter

		-300

		-250

		SUM INNTEKTER

		27 793

		30 197

		FO 4   Økonomisk sosialhjelp, samlet

		27 493

		29 947

		SUM

		868 488

		909 965

		d) Bydelsdirektørens budsjettforslag 2010  på funksjonsområdenivå

		Bydelens budsjett 2010 - pr. funksjonsområde (tall i hele tusen)

		 

		 

		Regnskap

		DOK 3

		DOK 3

		Funksjon/navn

		2008

		2009

		2010

		FO 1   Helse, sosial og nærmiljø

		86 936

		124 642

		146 313

		FO 2A Barnehager

		100 436

		94 976

		95 187

		FO 2B Oppvekst

		88 772

		73 904

		75 197

		FO 3   Pleie og omsorg

		534 310

		547 473

		563 321

		FO 4   Økonomisk sosialhjelp

		29 436

		27 493

		29 947

		SUM

		839 890

		868 488

		909 965

		e) Bydelsdirektørens budsjettforslag brutto og netto 2010  på resultatenhetsnivå

		Bydelens budsjett 2010 - pr. Enhetsnivå (tall i hele tusen)

		 

		 

		 

		DOK 3

		DOK 3

		DOK 3

		Enhet

		Brutto utg

		Inntekter

		Netto

		  1. Bestiller

		734 920

		219 169

		515 751

		  2. Service- og forvaltning

		32 676

		1 634

		31 042

		  3. Forebyggende arbeid

		65 266

		15 852

		49 414

		  4. Bo - og dagtilbud

		75 856

		10 652

		65 204

		  5. Barnehager 1 Nord

		130 197

		106 588

		23 609

		  6. Barnehager 2 Sør

		114 200

		89 935

		24 265

		  7. Hjemmesykepleie

		77 882

		77 882

		0

		  8. Praktisk bistand

		22 323

		22 323

		0

		  9. Veiledning og støtteordninger for voksne

		88 900

		18 463

		70 437

		10. Barnevern

		60 396

		215

		60 181

		11. Økonomi - plan og budsjett

		60 066

		153

		59 913

		12. Personal og organisasjonsutvikling

		4 430

		268

		4 162

		13. Samfunn og helse

		3 321

		936

		2 385

		14. Bydelsdirektør

		3 702

		100

		3 602

		SUM

		1 474 135

		564 170

		909 965

		2. Aktivitetsnivå og måltall i bydelsdirektørens forslag til ”Budsjett 2010 for Bydel Nordstrand” godkjennes.

		3. Tiltak og deltiltak i bydelsdirektørens forslag til ”Budsjett 2010 for Bydel Nordstrand” tas til orientering.  De tiltak og deltiltak som representerer nivåendringer i tjenestevolum omtalt i samme vedlegg godkjennes.

		5. Bydelutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av økonomireglementet for Oslo kommune 2010 , pkt 4 budsjettfullmakt delegert til bydelsutvalgene, pkt 4.3 Rammer for videredelegering a, b og c.  I dette menes også at bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom organisatoriske enheter innenfor bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområdenivå.

		6. Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas å være uendret, priser for plasser ved Bokollektivet Øst settes til selvkost inkludert korreksjon for 2009 og egenandel fotpleie økes med 3,1% i samsvar med Byrådets budsjettforslag for 2010.

		7. Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2010 for Bydel Nordstrand er bygget på tildelt ramme i sak 1 2010 samt tilleggsinnstillingen til denne. Det foreslås at eventuelle endringsbeløp som følge av bydelens budsjettramme ved budsjettforlik avsettes som bydelens reserve for evt senere omdisponeringer.

		8. I budsjettforslaget er det avsatt 14 000 000 kroner til å dekke merforbruk 2009.  Evt avvik mellom reelt regnskapstall for 2009 og avsetning i budsjettforslaget justeres til bydelens reserve for evt senere omdisponeringer.

		Helse- og sosialkomiteens behandling:

		Komiteen slutter seg til bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget med et tilleggspunkt 9, fremmet av Steinar Andersen(A):

		Punkt 9: Det foreslås å øke helsesøstertjenesten i bydelen med et årsverk på skolene og et årsverk på helsestasjonene.

		Votering:

		Steinar Andersens (A) forslag til vedtak ble vedtatt med 3 stemmer (1H, 1 V, 1 A)

		2 stemte i mot (1 FrP, 1 H)

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknad:

		 Det foreslås å øke helsesøstertjenesten i bydelen med et årsverk på skolene og et årsverk på helsestasjonene.

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget: 

		Saken sendes til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Barn, ungdom og kultur komite

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd: 

		Til bydelsutvalget: 

		1. Ordning med hjemme-pc for folkevalgte i bydel Nordstrand videreføres uten endringer.

		Helse- og sosialkomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget: 

		Saken sendes til:

		Elderådet

		Helse- og sosialkomite

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd: 

		Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt

		Til bydelsutvalget: 

		Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 19.03.2009 til orientering. 

		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

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget: 

		Saken sendes til behandling i : 

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Helse- og sosialkomite

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd: 

		Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt

		Til bydelsutvalget: 

		Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten ved Bekkelagshjemmet fra  23.06.2009 til orientering

		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

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget: 

		Saken sendes til:

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd: 

		Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt.

		Til bydelsutvalget: 

		Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 29.09.2009 til orientering. 

		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

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget: 

		Saken sendes til:

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd: 

		Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt

		Til bydelsutvalget: 

		Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Lambertseter alders – og sykehjem 01.10.2009 til orientering

		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, 08.12.2009

		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

		Utskriftsdato

























































































































































































