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Protokoll 8/10 
 
 
Møte: Bydelsutvalget  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, 

Ekebergveien 243 
 

Møtetid: Torsdag 18. november 2010 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Sigbjørn Odden (H)  
   
Tilstede: Sigbjørn Odden (H) 

Mona Verdich (H) 
Andreas Bareid (H) 
Nina Ekjord Øyen (H) 
Ulf Stigen (FrP) 
Liv Lønnum (FrP) 
Svein Erik Aldal (FrP) 
Steinar Andersen (A) 
Anne-Marie Donati (A) 
Knut Hedemann (A) 
Thor Granlund (A) 
Erik A. Telnes (SV) 
Karsten Gjefle (V) 
Anne Louise Hübert (KrF) 
Ingeborg Midttun (Uavh.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 stemmeberettigede 
tilstede 

Forfall: Haakon Brænden (KrF)  
   
Som vara møtte: Anne Louise Hübert (KrF)  
   
I tillegg møtte fra 
administrasjonen: 

 
Marie Anbjørg Joten, fungerende bydelsdirektør 
Inge Olav Solli, økonomisjef 
Jan Nordahl, spesialkonsulent 
Irene Borge-Hansen 

 

   
Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  



 
Åpen halvtime:  
• Leder Sigbjørn Odden (H) gratulerte Knut Hedemann (A) med 70 års dagen 10.11.2010 

og overrakte blomster 
• Henning L. Knudsen, viste til BU-sak 123/10 – Trafikkplanen. Han mente gjennom at 

bom i Ljabruveien/ Hauketo vil redusere gjennomkjøringstrafikken sydfra. Han omtalte 
også forsøksordningen med bom i Solveien. Han ga uttrykk for at trafikkplanen generelt 
er en god plan, men defensiv – og ba bydelsutvalget ta hensyn til dette. 

 
Informasjon: 
• Fungerende bydelsdirektør, Marie Anbjørg Joten, omfordelte notat vedrørende 

finansiering av kommunale og private barnehager 2010 som svar på spørsmål stilt i 
arbeidsutvalget 

 
Eventuelt:  Ingen saker 
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Sak 120 /10  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 18.11.10 
- Bydelsutvalget 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 18.11.10 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 18.11.10 godkjennes 
 
 

 Sak 121 /10  Godkjenning av protokoll fra møte 21.10.10 - 
Bydelsutvalget 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 21.10.10 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møte 21.10.10 godkjennes 
 
 
 

 Sak 122 /10  Avviksrapport september 2010 Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalg til behandling 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 



Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
1. Avviksrapport september 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
2. Nærmere presisering av vedtak i BU - sak 105/10 tas opp i saksutredningen 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalg til behandling 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak. 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1. Avviksrapport september 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
2. Nærmere presisering av vedtak i BU - sak 105/10 tas opp i saksutredningen 
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 Sak 123 /10  Trafikkplan for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget slutter seg til den reviderte trafikkplanen, med de merknader som fremkom i  
BU-møtet 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1.  Saken sendes til behandling i: 
     Bydelsutvalget 
2.  Høringsutkastene i saken, som tidligere er sendt til politikerne, sendes også til rådene for 

uttalelse 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Bydelsutvalget fremmet følgende fellesforslag til merknader/endringer i følgende 3 punkter: 
5.3.C, 5.3.D og 5.3.E  
 
Punkt 5.3.C erstattes i sin helhet med følgende tekst: 
Bydelsutvalget opplever at Bydel Nordstrand har betydelige utfordringer knyttet til 
gjennomgangstrafikk. Bydelsutvalget mener at det ikke er nok å sperre Herregårdsveien med 
tidsstyrt bom, slik det er i dag. Det kommer mye trafikk fra Ljabruveien. Bydelsutvalget 
ønsker å stenge Ljabruveien med bom så fort som mulig, og som en del av de helhetlige 
løsningene for Sørkorridoren. 
Pilpunkt: 
→ Bydelsutvalget anbefaler at det settes opp en tidsstyrt bom i Ljabruveien på sydsiden av      

broen over Ljanselva så fort som mulig, og som en del av en helhetlig løsning. 
     Bommen bør dekke hele veibredden og være stengt i tidsrommene 06 – 09 og 15 – 18.   

Bommen bør bare slippe gjennom busser og utrykningskjøretøy 
 
Punkt 5.3.D – siste pilpunkt endres som følger (tilføyelse understreket): 
→ Fartsgrense på lokale samleveier settes i størst mulig grad til 40 km/t, men 30 km/t der  

samleveien går forbi skole 
 
Punkt 5.3.E – pilpunkt endres som følger (tilføyelse understreket): 
→ Bydelsutvalget anbefaler at det gjennomføres et prøveprosjekt på 2 år, der en prøver ut og 

vinner erfaring med regulering av et boligområde. Det anbefales at dette prøves ut i 
området der Solveien og tilsluttende veier går fra Nordstrandveien til Holtet. Basert på 
erfaringer som høstes gjennom prøveperioden, gjøres det nye vurderinger med tanke på 
eventuelle fremtidige løsninger av denne art. 

  Bydelsutvalget ønsker at prøveperioden kommer i gang snarest mulig. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til trafikkplan med bydelsutvalgets fellesforslag til merknader ble 
enstemmig vedtatt 
 
 
 
 



 
Vedtak: 
Bydelsutvalget slutter seg til den reviderte trafikkplanen med følgende merknader: 
 
Punkt 5.3.C: 
Bydelsutvalget opplever at Bydel Nordstrand har betydelige utfordringer knyttet til 
gjennomgangstrafikk. Bydelsutvalget mener at det ikke er nok å sperre Herregårdsveien 
med tidsstyrt bom, slik det er i dag. Det kommer mye trafikk fra Ljabruveien. Bydelsutvalget 
ønsker å stenge Ljabruveien med bom så fort som mulig, og som en del av de helhetlige 
løsningene for Sørkorridoren. 
Pilpunkt: 
→ Bydelsutvalget anbefaler at det settes opp en tidsstyrt bom i Ljabruveien på sydsiden av      

broen over Ljanselva så fort som mulig, og som en del av en helhetlig løsning. 
     Bommen bør dekke hele veibredden og være stengt i tidsrommene 06 – 09 og 15 – 18.     

Bommen bør bare slippe gjennom busser og utrykningskjøretøy. 
 
Punkt 5.3.D – siste pilpunkt: 
→ Fartsgrense på lokale samleveier settes i størst mulig grad til 40 km/t, men 30 km/t der 

samleveien går forbi skole 
 
Punkt 5.3.E - pilpunkt: 
→ Bydelsutvalget anbefaler at det gjennomføres et prøveprosjekt på 2 år, der en prøver ut 

og vinner erfaring med regulering av et boligområde. Det anbefales at dette prøves ut i 
området der Solveien og tilsluttende veier går fra Nordstrandveien til Holtet. Basert på 
erfaringer som høstes gjennom prøveperioden, gjøres det nye vurderinger med tanke på 
eventuelle fremtidige løsninger av denne art. 

    Bydelsutvalget ønsker at prøveperioden kommer i gang snarest mulig. 
 
 
 

 Sak 124 /10  Ekeberg skulptur- og kulturminnepark – planforslag til 
offentlig ettersyn/høring  

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Ungdomsrådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Barn-, ungdom og kulturkomite 
- Bydelsutvalget 

 
Til komiteer og råd:  
 Den innstilling som fremmes for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
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Til bydelsutvalget:  
1. Bydelsutvalget ser planene om skulptur- og kulturminnepark på Ekeberg som positivt 

for bydelen og for byen. 
2. Skulptur- og kulturparken må utvikles som attraksjon med så små inngrep og 

skadevirkninger på naturmiljø og nærområde som overhodet mulig. 
3. Bydelsutvalget synes at planforslaget tar for lettvint på utfordringer knyttet til trafikk 

og parkering. Målsettingen om at besøkende i størst mulig grad skal benytte 
kollektivtransport er ønskelig, men neppe realistisk. Bydelsutvalget viser til uttalelse i 
anledning Ekeberg by- og idrettspark (sak 86/10), der det tas til orde for toplans 
parkeringsløsning på Ekebergsletta. I tillegg må trikketraseen legges om mellom 
Sjømannsskolen og Konows gate, slik at det blir god plass til både gående, syklende 
og parkering av biler og turistbusser.  

4. En urealistisk målsetting om besøkendes bruk av kollektivtransport vil føre til at smale 
og uoversiktlige boligveier i randsonen rundt Ekebergsletta og skulptur- og 
kulturminneparken blir fylt opp av besøkendes biler. Dette vil forringe boligmiljøet for 
de berørte og skape farlige situasjoner, ikke minst for barna. 

 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 

- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Ungdomsrådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Barn-, ungdom og kulturkomite 
- Bydelsutvalget 

 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstilling som fremmes for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader: 
Rff anbefaler bydelsdirektørens forslag til vedtak. 
I tillegg ber Rff, under henvisning til Universell utforming, at stiene i området gis slik 
utforming at de er godt egnet for rullestoler og barnevogner ( a la Hvervenbukta). 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstilling som fremmes for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende merknader: 
Rff anbefaler bydelsdirektørens forslag til vedtak. 
I tillegg ber Rff, under henvisning til Universell utforming, at stiene i området gis slik 
utforming at de er godt egnet for rullestoler og barnevogner ( a la Hvervenbukta). 

Ungdomsrådets behandling/vedtak: 
Ungdomsrådet hadde følgende merknader: 
UR støtter seg til Natur & Ungdoms bekymring for hvorvidt Ekebergskogen tåler antall 
besøkende som det eventuelle parkanlegget vil medføre. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
 



Ungdomsrådets vedtak: 
Den innstilling som fremmes for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende merknader: 
UR støtter seg til Natur & Ungdoms bekymring for hvorvidt Ekebergskogen tåler antall 
besøkende som det eventuelle parkanlegget vil medføre. 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling/vedtak: 
Nils Martin Espegren (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag om tilføyelse til 
bydelsdirektørens forslag punkt 4: 
Dette understreker ytterligere behovet for parkeringsplasser, jfr pkt. 3  
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1,2 og 3, ble enstemmig vedtatt 
Nils Martin Espegrens (KrF) tilleggsforslag om tilføyelse i punkt 4, ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
BMS-komiteens innstilling overfor bydelsutvalget som følger, punkt 4: 
4. En urealistisk målsetting om besøkendes bruk av kollektivtransport vil føre til at smale 

og uoversiktlige boligveier i randsonen rundt Ekebergsletta og skulptur- og 
kulturminneparken blir fylt opp av besøkendes biler. Dette vil forringe boligmiljøet for 
de berørte og skape farlige situasjoner, ikke minst for barna. 

            Dette understreker ytterligere behovet for parkeringsplasser, jfr pkt. 3  
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
Martin Kirkengen (V) fremmet følgende tilleggsforslag, tilføyelse til bydelsdirektørens 
innstilling til punkt 2, som følger: 
Bydelsutvalget ber om at bevaring av Ekebergområdets spesielle artsmangfold tillegges stor 
vekt ved detaljering av planene 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1, 3 og 4, ble enstemmig vedtatt 
Martin Kirkengens (V) tilleggsforslag, tillegg til bydelsdirektørens punkt 2, ble vedtatt med 4 
stemmer ( 1 A, 1 H, 1 V, 1 KrF). 1 stemte i mot (FrP). 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
BUK-komiteens innstilling overfor bydelsutvalget som følger, punkt 2: 

2. Skulptur- og kulturparken må utvikles som attraksjon med så små inngrep og 
skadevirkninger på naturmiljø og nærområde som overhodet mulig. 
Bydelsutvalget ber om at bevaring av Ekebergområdets spesielle artsmangfold 
tillegges stor vekt ved detaljering av planene 

 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Knut Hedemann (A) viste til BUK-komiteens vedtak og fremmet dette som tilleggsforslag til 
bydelsdirektørens forslag, punkt 2, som følger: 
”… Bydelsutvalget ber om at bevaring av Ekebergområdets spesielle artsmangfold tillegges 
stor vekt ved detaljering av planene” 
 
Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende tilleggsforslag, tillegg til bydelsdirektørens forslag til 
vedtak, punkt 2, som følger: 
”…Bydelsutvalget ber om at bevaringen av Ekebergområdets spesielle artsmangfold 
vektlegges ved detaljering av planen.” 
 
Steinar Andersen (A) fremmet følgende tilleggsforslag, 2 nye punkter – 3 og 4, som følger: 
 
Punkt 3: ”Skulpturene bør i størst mulig grad samles ved bygningene i Kongsveien 21 og 23, 
Ekebergrestauranten, ved det foreslåtte vannspeilet og endestasjonen ved gondolbanen” 
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Punkt 4: ” Gondolbanens endestasjon i Ekebergåsen må reduseres som bygningsmasse og 
bare gi plass til nødvendig tekniske rom og sanitæranlegg for besøkende” 
 
Punkt 4: Svein Erik Aldal (FrP) viste til BMS-komiteens vedtak og fremmet dette som 
tilleggsforslag til bydelsdirektørens forslag, punkt 4: 
”Dette understreker ytterligere behovet for parkeringsplasser, jfr pkt. 3”  
 
Karsten Gjefle (V) fremmet følgende tilleggsforslag til Svein Erik Aldals (FrP) forslag – 
tillegg i punkt 4 (tilleggsforslaget understreket): 
”…Dette understreker ytterligere behovet for gode kollektivløsninger og parkeringsplasser,   
jfr. pkt.3” 
 
Votering: 
Punkt 1: Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1, ble enstemmig vedtatt 
Punkt 2: Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 2, ble enstemmig vedtatt  
               Knut Hedemanns (A) tilleggsforslag til bydelsdirektørens forslag til punkt 2, fikk 
               1 stemme (A) og falt 
               Sigbjørn Oddens (H) tilleggsforslag til bydelsdirektørens forslag til punkt 2,  
               ble vedtatt med 14 stemmer (4 H, 3 FrP, 3 A, 1 Uavh., 1 KrF, 1 V, 1 SV).1 stemte  
               i mot (A). 
Punkt 3: Steinar Andersens (A) forslag til nytt punkt 3, ble vedtatt med 11 stemmer 
              (4 H,  4 A, 1 SV, 1 KrF, 1 Uavh.). 4 stemte i mot (1 V, 3 FrP) 
Punkt 4: Steinar Andersens (A) forslag til nytt punkt 4, fikk 6 stemmer (4 A, 1 SV, 1 H)  
                og falt 
 
              Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 3, ble enstemmig vedtatt som 
              punkt 4. 
Punkt 5: Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 4, ble enstemmig vedtatt som punkt 5. 
                Svein Erik Aldals (FrP) tilleggsforslag til bydelsdirektørens forslag punkt 4, ble  

enstemmig vedtatt, tilføyelse til punkt 5 
                 Karsten Gjefles (V) tilleggsforslag til Svein Erik Aldals (FrP) tilleggsforslag, ble  

enstemmig vedtatt, tilføyelse til punkt 5 
 
Vedtak: 

1. Bydelsutvalget ser planene om skulptur- og kulturminnepark på Ekeberg som 
positivt for bydelen og for byen. 

2. Skulptur- og kulturparken må utvikles som attraksjon med så små inngrep og 
skadevirkninger på naturmiljø og nærområde som overhodet mulig. Bydelsutvalget 
ber om at bevaringen av Ekebergområdets spesielle artsmangfold vektlegges ved 
detaljering av planen 

3. Skulpturene bør i størst mulig grad samles ved bygningene i Kongsveien 21 og 23, 
Ekebergrestauranten, ved det foreslåtte vannspeilet og endestasjonen ved 
gondolbanen 

4. Bydelsutvalget synes at planforslaget tar for lettvint på utfordringer knyttet til 
trafikk og parkering. Målsettingen om at besøkende i størst mulig grad skal benytte 
kollektivtransport er ønskelig, men neppe realistisk. Bydelsutvalget viser til uttalelse 
i anledning Ekeberg by- og idrettspark (sak 86/10), der det tas til orde for toplans 
parkeringsløsning på Ekebergsletta. I tillegg må trikketraseen legges om mellom 
Sjømannsskolen og Konows gate, slik at det blir god plass til både gående, syklende 
og parkering av biler og turistbusser.  



5. En urealistisk målsetting om besøkendes bruk av kollektivtransport vil føre til at 
smale og uoversiktlige boligveier i randsonen rundt Ekebergsletta og skulptur- og 
kulturminneparken blir fylt opp av besøkendes biler. Dette vil forringe boligmiljøet 
for de berørte og skape farlige situasjoner, ikke minst for barna. 

           Dette understreker ytterligere behovet for gode kollektivløsninger og 
parkeringsplasser, jfr. pkt. 4. 

 
 
 

 Sak 125 /10  Byggesak - Øvre Ljanskollvei 2B og 4 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
BMS-komiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Saken legges frem uten innstilling fra bydelsdirektørens side 
 
Til bydelsutvalget:  
Saken legges frem uten innstilling fra bydelsdirektørens side 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget fremmet følgende fellesforslag til innstilling ovenfor bydelsutvalget som 
punkt 1: 

1. Etter bydelsutvalgets syn er gjeldende byggesak i all hovedsak i overensstemmelse 
med gjeldende reguleringsplan. Bydelsutvalget mener dette er en akseptabel 
fortetning. Bydelsutvalget har spesielt merket seg at det er lagt opp til flere 
parkeringsplasser enn minstekravet på egen tomt. 

 
Votering: 
Arbeidsutvalgets fellesforslag til innstilling ovenfor bydelsutvalget, punkt 1, ble enstemmig 
vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1, ble enstemmig vedtatt som punkt 2 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler for bydelsutvalget og fatte følgende vedtak: 

1. Etter bydelsutvalgets syn er gjeldende byggesak i all hovedsak i overensstemmelse 
med gjeldende reguleringsplan. Bydelsutvalget mener dette er en akseptabel 
fortetning.  Bydelsutvalget har spesielt merket seg at det er lagt opp til flere 
parkeringsplasser enn minstekravet på egen tomt. 

2.  Saken sendes til behandling i: 
BMS-komiteen 
Bydelsutvalget 
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Arbeidsutvalget fremmet følgende fellesforslag til innstilling ovenfor bydelsutvalget som 
punkt 1: 

1. Etter bydelsutvalgets syn er gjeldende byggesak i all hovedsak i overensstemmelse 
med gjeldende reguleringsplan. Bydelsutvalget mener dette er en akseptabel 
fortetning. Bydelsutvalget har spesielt merket seg at det er lagt opp til flere 
parkeringsplasser enn minstekravet på egen tomt. 

Votering: 
Arbeidsutvalgets fellesforslag til innstilling ovenfor bydelsutvalget, punkt 1, ble enstemmig 
vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1, ble enstemmig vedtatt som punkt 2 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler for bydelsutvalget og fatte følgende vedtak: 

2. Etter bydelsutvalgets syn er gjeldende byggesak i all hovedsak i overensstemmelse 
med gjeldende reguleringsplan. Bydelsutvalget mener dette er en akseptabel 
fortetning.  Bydelsutvalget har spesielt merket seg at det er lagt opp til flere 
parkeringsplasser enn minstekravet på egen tomt. 

2.  Saken sendes til behandling i: 
BMS-komiteen 
Bydelsutvalget 

 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling/vedtak: 
Øystein A. Larsen (H) fremmet følgende alternative forslag til vedtak overfor bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget finner at byggesak Øvre Ljanskollvei 2B og 4 ikke har prinsipielle 
dispensasjoner av en slik art at den bør behandles politisk 
Votering: 
Øystein A. Larsens (H) alternative forslag til vedtak ble satt opp mot arbeidsutvalgets 
anbefaling overfor bydelsutvalget. 
Øystein A. Larsens (H) alternative forslag til vedtak, ble vedtatt med 4 stemmer  
(1 H, 1 V, 1 KrF og 1 SV). 3 stemte i mot (2 FrP, 1 A) 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
BMS-komiteens innstilling til vedtak overfor bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget finner at byggesak Øvre Ljanskollvei 2B og 4 ikke har prinsipielle 
dispensasjoner av en slik art at den bør behandles politisk 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Sigbjørn Odden (H) viste til arbeidsutvalgets vedtak og fremmet dette som forslag til vedtak i 
bydelsutvalget, som følger: 
”Etter bydelsutvalgets syn er gjeldende byggesak i all hovedsak i overensstemmelse med 
gjeldende reguleringsplan. Bydelsutvalget mener dette er en akseptabel fortetning. 
Bydelsutvalget har spesielt merket seg at det er lagt opp til flere parkeringsplasser enn 
minstekravet på egen tomt”. 
 
Svein Erik Aldal (FrP) viste til BMS-komiteens vedtak og fremmet dette som forslag til 
vedtak i bydelsutvalget, som følger: 
”Bydelsutvalget finner at byggesak Øvre Ljanskollvei 2B og 4 ikke har prinsipielle 
dispensasjoner av en slik art at den bør behandles politisk” 
 
 



Votering: 
Ved alternativ votering mellom Sigbjørn Oddens (H) og Svein Erik Aldals (FrP) forslag til 
vedtak, ble Sigbjørn Oddens (H) forslag vedtatt med 14 stemmer (4 H, 3 FrP, 4 A, 1 SV,  
1 KrF, 1 V). 1 stemte i mot (Uavh.) 
 
Vedtak: 

1. Etter bydelsutvalgets syn er gjeldende byggesak i all hovedsak i overensstemmelse 
med gjeldende reguleringsplan. Bydelsutvalget mener dette er en akseptabel 
fortetning. Bydelsutvalget har spesielt merket seg at det er lagt opp til flere 
parkeringsplasser enn minstekravet på egen tomt. 

 
 
 
 

 Sak 126 /10  Bydel Nordstrands handlingsplan for mennesker med 
funksjonsnedsettelser 2010-2012 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i  
Helse- og sosialkomiteen  
Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet   
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:   
Saken anses ikke å ha arbeidsmiljømessige konsekvenser 
 
Til bydelsutvalget:  
Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2010 – 2012 vedtas 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i  
Helse- og sosialkomiteen  
Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet   
Bydelsutvalget 
 
Arbeidsmiljøutvalgets behandling/vedtak: 
Ergoterapiforbundet hadde følgende forslag til endringer i Bydel Nordstrands handlingsplan: 
Punkt 3.1 i situasjonsbeskrivelsen, Rehabilitering og habilitering: følgende setning føyes til i 
første avsnitt: 
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”Kommunen skal sørge for formidling av nødvendige hjelpemidler og for å tilrettelegge 
miljøet rundt den enkelte.” 
Punkt 3.2.11 avsnittet Mål splittes opp i to mål: 
”- gi kommunal fysioterapi innen rimelig tid til de som har behov for dette og som ikke kan 
dra nytte av privat fysioterapi 
 - gi ergoterapi til de som har behov for dette innen rimelig tid.” 
Punkt 5.1 Startlån og boligtilskudd 
Setningen: ”Ergoterapeut i bydelen hjelper søker med utfylling av søknad og innhenting av 
tilbud fra håndverkere” endres til: 
”Ergoterapeut utarbeider en funksjonsvurdering og boligkontoret hjelper søker med utfylling 
av søknad.” 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag ble, med ovenstående kommentarer, enstemmig vedtatt 
Vedtak: 
Saken ansees ikke å ha arbeidsmiljømessige konsekvenser 
 
Medbestemmelsesutvalgets behandling/vedtak: 
Ergoterapiforbundet hadde følgende forslag til endringer til Bydel Nordstrands 
handlingsplan: Punkt 3.1 i situasjonsbeskrivelsen, Rehabilitering og habilitering: følgende 
setning føyes til i første avsnitt:  
”Kommunen skal sørge for formidling av nødvendige hjelpemidler og for å tilrettelegge 
miljøet rundt den enkelte.” 
Punkt 3.2.11: avsnittet MÅL splittes opp i to mål: 
”- gi kommunal fysioterapi innen rimelig tid til de som har behov for dette og som ikke kan 
dra nytte av privat fysioterapi. 
 - gi ergoterapi til de som har behov for dette innen rimelig tid.” 
Punkt 5.1. Startlån og boligtilskudd 
Setningen: ”Ergoterapeut i bydelen hjelper søker med utfylling av søknad og innhenting av 
tilbud fra håndverkere” endres til: 
”Ergoterapeut utarbeider en funksjonsvurdering og boligkontoret hjelper søker med utfylling 
av søknad.” 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt 
Vedtak. 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt med endringer 
 
Eldrerådets behandling/vedtak: 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 
Under punkt 11.0 i Bydel Nordstrands handlingsplan for mennesker med 
funksjonsnedsettelser 2010-2012: 
Frivillighet: Seniorsentrene koordinerer mye frivillig innsats- bør nevnes i dette punktet 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt med følgende merknader: 
Under punkt 11.0 i Bydel Nordstrands handlingsplan for mennesker med 
funksjonsnedsettelser 2010-2012: 
Frivillighet: Seniorsentrene koordinerer mye frivillig innsats- bør nevnes i dette punktet 
 
 
 
 



Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
 Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader: 
 I handlingsplanen skal det fremkomme at mennesker med funksjonsnedsettelser så langt som 
mulig gis likeverdige muligheter til deltagelse innenfor alle samfunnsområder. 
 
For Rådet for funksjonshemmede hadde det vært ønskelig om planen i større grad hadde vært 
mer konkret. 
Det vises f.eks til punkt 3.2.11. Fysio- og ergoterapi der det må konstateres at det ikke bare 
må foretas en kartlegging, men at det trengs øking i bemanningen for å få bort en ventetid på 
behandling, en ventetid som i dag mer bidrar til at en holdes borte fra likeverdig mulighet for 
deltagelse ( tiltak 2 s 13)  og bl.a. at klientene blir stadig dårligere og behandlingen tyngre. 
Forholdene må forbedres med budsjettøking for 2011.   
Det vises også til punkt 4.0 Universell utforming hvor man ikke bare må vurdere nye 
samarbeidsavtaler i forhold til universell utforming, men det må tydeliggjøres at dette også 
må skje en kritisk gjennomgang ved fornyelse av avtaler med eventuell streng frist for 
forbedring (s 17). 
Ad punkt 5 Boliger .... Rff forutsetter at Rådet får den boligpolitiske handlingsplanen for 
bydelen (som skulle være ferdig 01.09.10) til behandling. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt med følgende merknader: 
I handlingsplanen skal det fremkomme at mennesker med funksjonsnedsettelser så langt som 
mulig gis likeverdige muligheter til deltagelse innenfor alle samfunnsområder. 
 
For Rådet for funksjonshemmede hadde det vært ønskelig om planen i større grad hadde vært 
mer konkret. 
Det vises  f.eks til punkt 3.2.11. Fysio- og ergoterapi der det må konstateres at det ikke bare 
må foretas en kartlegging, men at det trengs øking i bemanningen for å få bort en ventetid på 
behandling, en ventetid  som idag mer bidrar til at en holdes borte fra likeverdig mulighet for 
deltagelse ( tiltak 2 s 13)  og bl.a. at klientene blir stadig dårligere og behandlingen tyngre. 
Forholdene må forbedres med budsjettøking for 2011.   
Det vises også til punkt 4.0 Universell utforming hvor man ikke bare må vurdere nye 
samarbeidsavtaler i forhold til universell utforming, men det må tydeliggjøres at dette også 
må skje en kritisk gjennomgang ved fornyelse av avtaler med eventuell streng frist for 
forbedring (s 17). 
Ad punkt 5 Boliger .... Rff forutsetter at Rådet får den boligpolitiske handlingsplanen for 
bydelen (som skulle være ferdig 01.09.10) til behandling. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Mona Verdich (H) viste til Rådet for funksjonshemmedes merknad og fremmet dette som 
forslag til merknad, som følger: 
”I handlingsplanen skal det fremkomme at mennesker med funksjonsnedsettelser så langt som 
mulig gis likeverdige muligheter til deltagelse innenfor alle samfunnsområder. 
 
For Rådet for funksjonshemmede hadde det vært ønskelig om planen i større grad hadde vært 
mer konkret. 
Det vises f.eks til punkt 3.2.11. Fysio- og ergoterapi der det må konstateres at det ikke bare 
må foretas en kartlegging, men at det trengs øking i bemanningen for å få bort en ventetid på 
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behandling, en ventetid  som idag mer bidrar til at en holdes borte fra likeverdig mulighet for 
deltagelse ( tiltak 2 s 13)  og bl.a. at klientene blir stadig dårligere og behandlingen tyngre. 
Forholdene må forbedres med budsjettøking for 2011.   
Det vises også til punkt 4.0 Universell utforming hvor man ikke bare må vurdere nye 
samarbeidsavtaler i forhold til universell utforming, men det må tydeliggjøres at dette også 
må skje en kritisk gjennomgang ved fornyelse av avtaler med eventuell streng frist for 
forbedring (s 17). 
Ad punkt 5 Boliger .... Rff forutsetter at Rådet får den boligpolitiske handlingsplanen for 
bydelen (som skulle være ferdig 01.09.10) til behandling” 
 
Anne Louise Hübert (KrF) fremmet forslag om følgende endring/tillegg, 3 punkter: 
Universell utforming – siste tiltak, side 17: 
1. Endre: Oppsummering i årsmeldingen fra Bydel Nordstrand på hvordan den enkelte 

virksomhet er gjort tilgjengelig i henhold til tilgjengelighetsloven 
 
2. Nytt tiltak: Presse på for at bydelens togstasjoner skal bli tilgjengelig for rullestolbrukere    

og for folk med barnevogn 
Ansvar:    Samfunn og helse ved spesialkonsulent for helse, miljø, plan og samferdsel 
 
3. Nytt tiltak: Søke kommunen om økonomisk støtte fra de budsjettpostene som er satt av til   

universell utforming 
Ansvar:  Samfunn og helse ved spesialkonsulent for helse, miljø, plan og samferdsel 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt  
Bydelsutvalget tok enstemmig merknadene til Rådet for funksjonshemmede til orientering,  
forslag fremmet av Mona Verdich (H).  
 
Anne Louise Hüberts (KrF) endringsforslag (1) fikk 4 stemmer (1 KrF, 1 V, 1 SV,1 H) og 
falt. 
 
Anne Louise Hüberts (KrF) tilleggsforslag (2) fikk 5 stemmer (1 KrF, 1 V, 1 SV, 2 H) og falt 
 
Bydelsutvalget vedtok enstemmig at Anne Louise Hüberts (KrF) tilleggsforslag (3) sendes til 
bydelsadministrasjonen for besvarelse i neste møte i BU 16.12.2010 og fremmet følgende 
forslag til vedtak, punkt 2: 
Bydelsutvalget ber administrasjonen å gjøre rede for om bydelen søker kommunen om 
økonomisk støtte fra de budsjettpostene som er satt av til universell utforming 
 
Vedtak: 
1. Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2010 – 2012 vedtas med 

følgende merknader: 
 

Bydelsutvalget tar følgende innspill fra Rådet for funksjonshemmede til orientering: 
1)  I handlingsplanen skal det fremkomme at mennesker med funksjonsnedsettelser så 
langt som mulig gis likeverdige muligheter til deltagelse innenfor alle samfunnsområder. 
 
For Rådet for funksjonshemmede hadde det vært ønskelig om planen i større grad hadde 
vært mer konkret. 
Det vises f.eks til punkt 3.2.11. Fysio- og ergoterapi der det må konstateres at det ikke bare 
må foretas en kartlegging, men at det trengs øking i bemanningen for å få bort en ventetid 
på behandling, en ventetid  som idag mer bidrar til at en holdes borte fra likeverdig 



mulighet for deltagelse ( tiltak 2 s 13)  og bl.a. at klientene blir stadig dårligere og 
behandlingen tyngre. 
Forholdene må forbedres med budsjettøking for 2011.   
Det vises også til punkt 4.0 Universell utforming hvor man ikke bare må vurdere nye 
samarbeidsavtaler i forhold til universell utforming, men det må tydeliggjøres at dette også 
må skje en kritisk gjennomgang ved fornyelse av avtaler med eventuell streng frist for 
forbedring (s 17). 
Ad punkt 5 Boliger .... RFF forutsetter at Rådet får den boligpolitiske handlingsplanen for 
bydelen (som skulle være ferdig 01.09.10) til behandling 
 
2) Bydelsutvalget ber administrasjonen å gjøre rede for om bydelen søker kommunen om 
økonomisk støtte fra de budsjettpostene som er satt av til universell utforming 
 
 
 
 

 Sak 127 /10  Søknad om bevilling fra Rema 1000 Mellombølgen 141 
- Eierskifte 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 

 
Til bydelsutvalget:  
Rema 1000 Mellombølgen bør gis salgsbevilling i tråd med søknad. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Rema 1000 Mellombølgen bør gis salgsbevilling i tråd med søknad 
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 Sak 128 /10  Driftsstyret i skolene 2011-2012 - innstilling overfor 
Byråden for barn og utdanning 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til barn, ungdom og kulturkomiteen: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen innstiller ovenfor bydelsutvalget medlemmer og 
varamedlemmer til driftsstyret i grunnskolene i Bydel Nordstrand for 2011-2012 slik: 
 
Brannfjell skole: 
Fast rep:………………………………… 
Vararep:………………………………… 
 
Ekeberg skole: 
Vararep:………………………………… 
Vararep:………………………………… 
 
Ljan skole: 
Fast rep:………………………………… 
Vararep:………………………………… 
 
Munkerud skole: 
Fast rep:……………………………………. 
Fast rep:……………………………………. 
Vararep:………………………………… 
Vararep:………………………………… 
Vararep:………………………………… 
Nedre Bekkelaget skole: 
Fast rep:……………………………………. 
Vararep:………………………………… 
Vararep:………………………………… 
 
Nordseter skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Fast rep:……………………………………. 
Vararep:…………………………………… 
Vararep:…………………………………… 
 
Nordstrand skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Vararep:……………………………………. 
Vararep:…………………………………… 
 
Kastellet skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Fast rep:……………………………………. 



Fast rep:……………………………………. 
Vararep:…………………………………… 
Vararep:…………………………………… 
Vararep:…………………………………… 
 
Bekkelaget skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Fast rep:……………………………………. 
Fast rep:……………………………………. 
Vararep:…………………………………… 
Vararep:…………………………………… 
Vararep:…………………………………… 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget innstiller overfor byråden for barn og utdanning følgende representanter og 
vararepresentanter til driftsstyrene ved grunnskolene i Bydel Nordstrand i perioden 
01.01.2011- 31.12.2012: 
 
Brannfjell skole: 
Fast rep:………………………………… 
Vararep:………………………………… 
 
Ekeberg skole: 
Vararep:………………………………… 
Vararep:………………………………… 
 
Ljan skole: 
Fast rep:………………………………… 
Vararep:………………………………… 
 
Munkerud skole: 
Fast rep:……………………………………. 
Fast rep:……………………………………. 
Vararep:………………………………… 
Vararep:………………………………… 
Vararep:………………………………… 
 
Nedre Bekkelaget skole: 
Fast rep:……………………………………. 
Vararep:………………………………… 
Vararep:………………………………… 
 
Nordseter skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Fast rep:……………………………………. 
Vararep:…………………………………… 
Vararep:…………………………………… 
 
Nordstrand skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Vararep:……………………………………. 
Vararep:…………………………………… 
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Kastellet skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Fast rep:……………………………………. 
Fast rep:……………………………………. 
Vararep:…………………………………… 
Vararep:…………………………………… 
Vararep:…………………………………… 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
BUK-komiteen anmoder partiene å legge fram sine innstillinger til medlemmer til 
driftsstyrene i bydelsutvalgets møte 
Votering: 
Barn, ungdom og kulturkomiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
BUK-komiteen anmoder partiene å legge fram sine innstillinger til medlemmer til 
driftsstyrene i bydelsutvalgets møte 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
På grunn av at innstilling til representanter ikke ble fremmet på møtet, bortsett fra 
arbeiderpartiets, fremmet Sigbjørn Odden (H) følgende forslag: 
Saken utsettes og sendes til avsluttende behandling i arbeidsutvalgets møte 29.11.2010 
 
Votering: 
Sigbjørn Oddens (H) forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Saken utsettes og sendes til avsluttende behandling i arbeidsutvalgets møte 29.11.2010 
 

 

 Sak 129 /10  Tilsynsrapport Storåsveien bokollektiv - uanmeldt 
tilsyn 07.06.2010 

 
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 uanmeldt tilsyn ved Storåsveien bokollektiv 07.06.2010 til 
orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Storåsveien bokollektiv 07.06.2010 til 
orientering 
 
 
 
 
 

 Sak 130 /10  Protokoller til orientering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 

Protokoller tas til orientering 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Andreas Bareid (H) bemerket følgende feil i BUK-komiteens protokoll under ”eventuelt” 
” Andreas Bareid (H) - FAU-representant….”  rettes til driftstyrets representant 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad til BUK-protokollen 
 
Vedtak:  
Protokoller tas til orientering med en merknad til BUK-protokollen 
 
 
 
 



Referatsaker 
 
Periode: 21. oktober 2010 - 18. november 

2010 
  

   
Sak nr. Arkivsak Tittel 
   
43/10 200800084-46 Trafikkplan Nordstrand bydel - innspill 
   
44/10 200600301-4 Stimuleringsmdler til videreføring av SLT som tverrfaglig 

samarbeidsmodell - samordning av lokal rus- og 
kriminalitetsforebyggende tiltak 

   
45/10 201000306-10 Forlengelse av trikkelinjen fra Ljabru til Hauketo - 

reguleringsplan med konsekvensrutredning - planprogram 
   
46/10 201001205-1 Turstier - kystisti - gangsti Paddehavet - Nordstrand bad - 

oversendelse av konsekvensvurdering - skisseprosjekt - kyst- 
gang- og sykkelvei Paddehavet - Nordstrand bad 

   
47/10 201001212-1 Søndre Nordstrand krever bedre togtilbud nå 
   
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl 21.25 
 
 
 
 
Oslo, 19.11.2010 
 
 
 
Sigbjørn Odden (H) 
leder av bydelsutvalget 
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