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Protokoll 5/14 
 

 
Møte: Ungdomsrådet  
Møtested: Lambertseter fritidsklubb  

Møtetid: Mandag 01. september 2014 kl. 18.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Geir Bj. Listhaug  
   
Tilstede: Tim Moberg 

Peder Engen  
Cecilie Brakstad  
Astrid Rosander Hagen  
Ylva Fjeldberg 
Asmae Amsalkhir 
 

 

   
Forfall: Vinjard Talsnes, Petter Torgan  
   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Geir Bj. Listhaug  
 
Eventuelt: 
 

1. Sammensetning av Ungdomsrådet: Noen gamle rådsmedlemmer forlater UR pga alder, 
og noen skoler er overrepresentert etter overgang fra ungdomsskole til videregående. 
Derfor ble det vedtatt på møtet at Peder Engen trer ut av rådet, og at man beholder en 
stamme på 5 medlemmer fra før sommeren. De resterende 4 medlemmene skal 
rekrutteres fra Karlsrud og Lambertseter skole, samt to rådsmedlemmer fra 
fritidsklubben og utekontakten. Den nye sammensetningen vil derfor være i tråd med 
de nye retningslinjene for UR som ble vedtatt i BU i februar 2014.  

2. Ungdomskonferanse 2014. Det ble satt dato for konferansen til 7 november 2014. 
Rådet hadde en idémyldring på innhold og form, og det er satt ned en arbeidsgruppe 
bestående av sekretær og Ylva Fjeldberg. De nye medlemmene som skal rekrutteres til 
rådet er tiltenkt en rolle i arbeidsgruppen for å få en fin innføring i 
ungdomsrådsarbeid. 
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3. UKM 2015: Ungdomsrådet har besluttet å være med i en arbeidsgruppe i samarbeid 
med fritidsklubben, utekontakten og ungdomsmiljøet for å påbegynne UKM-arbeidet 
allerede høsten 2014. 
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Sak 26 /14  Godkjenning av innkalling og sakskart t il møte i UR 
1.9.2014 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
Innkalling og sakskart til møte 1.9.2014 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER,  RÅD OG UTVALG 
 
Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
  
Ungdomsrådets vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 1.9.14 godkjennes 
 
 
 

Sak 27 /14   Godkjenning av protokoll fra møte i UR  10.6.2014 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
Protokoll fra møte 10.6.14 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER,  RÅD OG UTVALG 
 
Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
  
Ungdomsrådets vedtak: 
Protokoll fra møte 10.6.14 godkjennes 
 
 

Sak 28 /14  Bydel Nordstrand sin avviksrapport av 3 1.05.2014 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 31.05.2014 godkjennes 
 
Til komiteer og råd:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 31.05.2014 tas til orientering 
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Til medbestemmelsesutvalget:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 31.05.2014 tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 31.05.2014 tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 31.05.2014 tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling og vedtak 21.7.2014  jfr sommerfullmakt: 
Arve Edvardsen (H) fremmet forslag til følgende merknad: 
Bydelsutvalget tar avviksrapporten til orientering med følgende merknader: 

Når det gjelder hjemmesykepleie ser BU med bekymring på at bydelens egen utførerenhet ikke 
synes å kunne produsere tjenestene til prisene i brukervalgmodellen. For å redusere risiko for 
merforbruk ber BU bydelsdirektøren om å sørge for at disse tjenestene i større grad utføres 
av private utførere. 

Selv om resultattaket for økonomisk sosialhjelp er uendret, er prognosene ytterligere forverret 
med 1,750 mill kr. Et antatt merforbruk på 11 mill kr er relativt høyt, og BU ber om at 
bydelsdirektøren legger frem forslag til ytterligere tiltak på neste møte. Det pekes spesielt på 
behovet for gode kontrollordninger. 

 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak med Arve Edvardsens (H) forslag til merknader ble 
vedtatt med 3 stemmer (2 H, 1 FrP). 2 stemte i mot (1 A, 1 V) 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Bydelsutvalget tar avviksrapporten til orientering med følgende merknader: 

Når det gjelder hjemmesykepleie ser BU med bekymring på at bydelens egen utførerenhet ikke 
synes å kunne produsere tjenestene til prisene i brukervalgmodellen. For å redusere risiko for 
merforbruk ber BU bydelsdirektøren om å sørge for at disse tjenestene i større grad utføres 
av private utførere. 

Selv om resultattaket for økonomisk sosialhjelp er uendret, er prognosene ytterligere forverret 
med 1,750 mill kr. Et antatt merforbruk på 11 mill kr er relativt høyt, og BU ber om at 
bydelsdirektøren legger frem forslag til ytterligere tiltak på neste møte. Det pekes spesielt på 
behovet for gode kontrollordninger. 

 
Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
  
Ungdomsrådets vedtak: 
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 31.05.2014 tas til orientering 
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Sak 29 /14  Forvaltningsrevisjon om kommunens organ isering av 
sykehjemstjenester - spørsmål til bydelsutvalgene 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i:  
- Eldrerådet  
- Råd for funksjonshemmede  
- Ungdomsrådet  
- Helse- og sosialkomiteen  
- Bydelsutvalget  
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Nordstrand bydelsutvalg har følgende uttalelser i forhold til Kommunerevisjonens brev datert 
16.05.2014 «Forvaltningsrevisjon om kommunens organisering av sykehjemstjenester – 
spørsmål til bydelsutvalgene».... 

1. Spørsmål : Har bydelsutvalget synspunkter på/erfaringer med eventuelle fordeler og 
ulemper ved dagens organisering av sykehjemstilbudet, for eksempel når det gjelder 
kapasitet, spesialisering, fritt sykehjemsvalg, kvalitet, effektivitet, eventuelt andre 
forhold ? 
Nordstrand bydelsutvalg har følgende uttalelser:…………….  
 

2. Spørsmål: Har det å overdra ansvaret for driften av sykehjem til en sentral etat ført til 
en svekkelse av bydelssystemet og lokaldemokratiet etter bydelsutvalgets syn ? 
Nordstrand bydelsutvalg har følgende uttalelser:……………. 

3. Spørsmål: Har bydelsutvalget synspunkter på hvordan tilsynsrollen med sykehjem 
fungerer innen dagens sykehjemsorganisering ? 
Nordstrand bydelsutvalg har følgende uttalelser:……………. 

 
4. Spørsmål: Har bydelsutvalget synspunkter på andre organisatoriske løsninger for 

sykehjemssektoren som kan gi bedre kvalitet og mer effektiv ressursutnyttelse ?   
Nordstrand bydelsutvalg har følgende uttalelser:……………. 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER,  RÅD OG UTVALG 
 
Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
  
Ungdomsrådets vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 

 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 02.09.2014 
 
 
Geir Bj. Listhaug/s/ 
fung. møteleder 


