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Protokoll 1/10 
 
 
Møte: Helse- og sosialkomite  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  

Møtetid: Mandag 25. januar 2010 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Mona Verdich (H)  
   
Tilstede: Mona Verdich (H) 

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

 

   
Forfall: Frode Woldsund (KrF) 

 
 

 

   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Tove Guldhav  
 
Åpen halvtime:         Ingen 
Informasjon :  Ingen 
 
Eventuelt: 
Komiteen ønsker i løpet av våren 2010 å få informasjon fra representanter for de forskjellige 
enhetene som er nevnt under på møtene i Helse og sosialkomiteen. 
01.03.10 Hjemmetjenesten  

- Kvaliteten på tjenesten  
- Kompass - kostnadseffekter og organisatoriske konsekvenser 

06.04.10 Bestilleravdelingen  
- Brukervalgordning + 1 representant fra et privat firma. 

07.06.10 Barnevernet  
Helse og sosialkomiteen ønsker også å avholde møtet 10.05.10 på et eldresenter i bydelen. 
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Sak 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 
 
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 25.01.10 godkjennes 
 

  

Sak 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 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen hadde følgende merknader: 
- Helse- og sosialkomiteen ønsker kopi av nye kontrakter på eldresentrene 
- Helse- og sosialkomiteen ønsker at kostnadseffekter og organisatoriske konsekvenser av 
Kompass tas opp som en BU sak. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak:  
Protokoll fra møte 07.12.09 godkjennes med følgende merknader: 
Helse- og sosialkomiteen ønsker kopi av nye kontrakter på eldresentrene 
Helse- og sosialkomiteen ønsker at kostnadseffekter og organisatoriske konsekvenser av 
Kompass tas opp som en BU sak. 
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 Sak 3 /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 
 
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 4 /10    Informasjon om ny samhandlings- og 
organisasjonsmodell for hjelpemiddelformidling 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i : 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering. 
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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 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen hadde følgende merknader: 
Har saken vært på høring tidligere? Andre relevante vedtak i saken? 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak:  
Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering med følgende 
merknad: 
Har saken vært på høring tidligere? Andre relevante vedtak i saken? 
 
 
 
 

Sak 5 /10    Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede avklaring av 
ansvar- og myndighetsområde 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling til: 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
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. 
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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. 
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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. 
 
 BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 
 
 
Oslo, 27.01.2010 
 
 
 
Mona Verdich (H) 
leder av helse- og sosialkomiteen 
 
 
 


