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Sak 39 /10  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 10.05.10 - 
Helse og sosialkomiteen 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 10.05.10 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 10.05.10 godkjennes 
 
 
 
 

Sak 40 /10  Godkjenning av protokoll fra møte 06.04.10 - Helse og 
sosial komiteen 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 06.04.10 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: 
Protokoll fra møte 06.04.10 godkjennes 
 
 

 Sak 41 /10  Avviksrapport februar 2010 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd og 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 februar 2010 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 42 /10  Avviksrapport mars 2010 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd og utvalg og bydelsutvalg 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 mars 2010 Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen bemerket følgende: 
Helse- og sosialkomiteen ber om et notat der endringen av avsatte midler i budsjettet på 16 
mill. forklares og begrunnes 
 
 

 2



 

 3

Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Helse- og sosialkomiteen ber om et notat der endringen av avsatte midler i budsjettet på 16 
mill. forklares og begrunnes 
 
 

 Sak 43 /10  Omsorg +    - innhold og organisering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
  
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget slutter seg til Byrådssak 243/09 Omsorg+ - Innhold og organisering, men 
finner behov for presisering på følgende:  

1. Husverten må kunne benyttes fleksibelt inn i aktivitetssenteret.  
2. Husverten må kunne benyttes som nattevakt på huset. 

 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen bemerket følgende: 
Helse- og sosialkomiteen ønsker å få en total oversikt over antall ordinære omsorgsboliger og 
tilrettelagte boliger som bydelen disponerer.  
Helse og sosialkomiteen ønsker også å få fremlagt den nye boligplanen så fort den er ferdig. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader: 
Helse- og sosialkomiteen ønsker en total oversikt over antall ordinære omsorgsboliger og 
tilrettelagte boliger som bydelen disponerer.  
Helse og sosialkomiteen ønsker også å få fremlagt den nye boligplanen  så fort den er ferdig. 
 
 
 
 
 
 



 

 Sak 44 /10  Søknad om salgsbevilling - Rema 1000 Brattlikollen 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
 
Bydel Nordstrand går inn for at Thomas Lindsay AS skal få salgsbevilling i tråd med søknad i 
forbindelse med eierskifte ved Rema 1000 på Brattlikollen. 
 
Til komiteer og råd:  
Vedtaket i arbeidsutvalget tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Vedtaket i arbeidsutvalget tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Bydel Nordstrand går inn for at Thomas Lindsay AS skal få salgsbevilling i tråd med søknad i 
forbindelse med eierskifte ved Rema 1000 på Brattlikollen. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Vedtaket i arbeidsutvalget tas til orientering 
 
 

 Sak 45 /10  Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand til 
behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kultur komite 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdsel komite 
Bydelsutvalget  
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Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  

1. Arbeidsmiljøutvalget anser ikke at Revidert plan for barnehagebehov i Bydel 
Nordstrand 2010 – 2015 umiddelbart vil medføre arbeidsmiljømessige konsekvenser. 

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

 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget vedtar Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 2010 – 
2015 og slutter seg til konklusjonen i saken slik den foreligger i 11 punkter. 

2. Gjennomføring av Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 2010 – 2015 
delegeres til bydelsdirektør. 

3.  Den rullerte planen legges hvert år fram til politisk behandling i utvalg, råd, komiteer 
og bydelsutvalg. 

 
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 anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 

 Sak 46 /10  Årsrapport og regnskap for 2009 - Frivillighetssentralen 
Ekeberg - Bekkelaget 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i : 
Eldrerådet 
Helse- sosialkomite 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
 



 
Til bydelsutvalget:  
Årsrapport og regnskap for Frivillighetssentralen Ekeberg-Bekkelaget tas til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Lise Tostrup Setek (A) fremmet forslag om følgende bemerkninger: 
Helse og sosialkomiteen bemerker at det på årsmøtet ikke var noen representanter fra de 
frivillige tilstede. 
Komiteen ønsker å vite mere hvordan de frivillige timene registreres 
Komiteen ønsker standardisert rapportering / registrering for alle frivillighetssentralene 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknadene foreslått av Lise 
Tostrup Setek (A) 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering med følgende 
merknader: 
Helse og sosialkomiteen bemerker at det på årsmøtet ikke var noen representanter fra de 
frivillige tilstede. 
Komiteen ønsker å vite mere hvordan de frivillige timene registreres 
Komiteen ønsker standardisert rapportering / registrering for alle frivillighetssentralene 
 
 
 
  
 
Oslo, 11.05.2010 
 
 
 
Mona Verdich (H) 
leder av helse- og sosialkomiteen 
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