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Åpen halvtime:
- Einar Kjosmoen viste til eldrerådets vedtak i sak 134/10, budsjett 2011, angående
sykehjemsplasser
- Njål Hallre, beboer i Mosseveien 175, viste til sak 135/10, Tursti – kyststi – gangsti
Paddehavet – Nordstrand bad. Han la fram sine synspunkter i saken og ba om, på
vegne av alle beboere i området som er berørt, at bydelsutvalget vedtar BMSkomiteens vedtak.
- Kjetil Stålesen, forelder til barn i Treklossen barnehage, har mottatt oppsigelse av
barnehageplassen fra 01.03.2011 på grunn av nedleggelse. Han ba om utsettelse av
nedleggingen til sommerferien.
Informasjon: Ingen
Eventuelt:
- Sigbjørn Odden (H) tok opp sak om parkeringsplassen ved gamle Lambertseter senter
som er stengt. Bydelsutvalget vedtok å sette saken på dagens sakskart, tilleggssak
147/10
- Knut Hedemann (A) etterspurte en høringssak – OBOS` byggeprosjekt ved Solkollen
på Lambertseter. Bydelsdirektøren orienterte at saken kommer til politisk behandling
etter nyttår.
- Mona Verdich (H) orienterte om nabovarslet byggeprosjekt av 5 badehus i
Ormsundveien 29. Hun anmodet om at administrasjonen kontakter Plan- og
bygningsetaten for å får saken til politisk uttalelse.
- Ulf Stigen (FrP) tok opp sak om konkurranseuttetting av bydelens kommunale
barnehager. Bydelsutvalget vedtok å sette saken på dagens sakskart, tilleggssak
148/10.
Saker behandlet under møte:
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Sak 131 /10 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte
16.12.2010 - Bydelsutvalget
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Innkalling og sakskart til møte 16.12.2010 godkjennes

BYDELSUTVALGETS BEHANDLING
Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om å behandle følgende 2 tilleggssaker:
- Søknad om permisjon fra verv i bydelsutvalg og BUK-komiteen, sak 146/10
- Parkeringsplass Lambertseter, sak 147/10
Ulf Stigen (FrP) fremmet forslag om å behandle følgende tilleggssak:
- Konkurranseutsetting av bydelens kommunale barnehager, sak 148/10
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med 3 tilleggssaker, 146, 147 og
148/10
Vedtak:
Innkalling og sakskart til møte 16.12.2010 godkjennes med 3 tilleggssaker, 146, 147 og
148/10

Sak 132 /10 Godkjenning av protokoll fra møte 18.11.2010 Bydelsutvalget
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Protokoll fra møte 18.11.2010 godkjennes

BYDELSUTVALGETS BEHANDLING
Ingen forslag fremmet
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Protokoll fra møte 18.11.2010 godkjennes
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Sak 133 /10 Avviksrapport oktober 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 oktober 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
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

BYDELSUTVALGETS BEHANDLING
Ingen forslag fremmet
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Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Avviksrapport oktober 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering
2. Nærmere presisering av vedtak i BU - sak 105/10 tas opp i saksutredningen

Sak 134 /10 Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 for Bydel
Nordstrand
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Til arbeidsutvalget:
Saken om forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 – 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 2011 og
økonomiplan 2011-2014 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 2011 for Bydel Nordstrand vedtas med følgende
tallstørrelser:
a) Brutto utgifter er 1 538 306 000 kroner, brutto inntekter er 315 336 000 kroner og netto
utgifter er 1 222 970 000 kroner.
b) Brutto utgift, inntekt og netto utgift pr kostrafunksjon

Bydelens budsjett 2011 - pr. kostra-funksjon Regnskap DOK 3
(tall i hele tusen)
2009
2010
Funksjon/navn
100 Politisk styring
120 Administrasjon
130 Administrasjonslokaler
180 Diverse fellesutgifter

Netto
832
25 188
3 845
10 944

Budsjettforslag 2011

Netto
Brutto Inntekter
1 397
1 397
0
25 585
29 573
-980
5 052
3 990
0
9 489
9 489
0

Netto
1 397
28 593
3 990
9 489
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190
241
242
243
265
275
276
283
335
385
201
211
215
221
231
232
233
244
251
252
261

Interne serviceenheter
Diagnose, behandling, re/habilitering
Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid
Tilbud til personer med rusproblemer
Kommunalt disponerte boliger
Introduksjonsordningen
Kvalifiseringsprogrammet
Bistand til etablering og opprettholdelse av bolig
Rekreasjon i tettsted
Andre kulturaktiviteter og tilskudd til kulturbygg
Førskole
Styrket tilbud til førskolebarn
Skolefritidstilbud
Førskolelokaler og skyss
Aktivitetstilbud barn og unge
Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste
Forebyggende arbeid, helse og sosial
Barneverntjeneste
Barneverntiltak i familien
Barneverntiltak utenfor familien
Institusjonslokaler

0
12 090
23 821
3 474
5 090
5 536
0
1 309
186
0
74 209
17 728
-117
28 029
4 144
15 363
825
12 529
9 287
40 674
416

60 842
11 350
25 749
3 172
4 125
-181
0
1 753
159
300
85 492
9 699
0
0
3 423
15 897
0
14 116
6 547
35 214
0

48 889
16 571
31 356
3 537
1 925
5 919
10 835
1 910
168
300
366 123
20 939
0
38 518
3 434
19 314
0
16 129
12 571
35 635
0

0
-2 488
-6 460
-656
-2 028
-3 600
0
-30
0
0
-51 336
-1333
0
-2 647
-71
-1 765
0
-770
0
-50
0

48 889
14 083
24 896
2 881
-104
2 319
10 835
1 880
168
300
314 787
19 606
0
35 871
3 363
17 549
0
15 359
12 571
35 585

234 Aktivisering eldre og funksjonsh.
253 Pleie, omsorg, hjelp til re/habilitering i institusjon

32 666
318 163

39 471
301 583

47 172
395 233

-2 124
-82 805

45 048
312 428

198 295
14 188
29 416
888 052

207 956 366 615 -148 543 218 072
14 090
14 500
0
14 500
29 947
36 264
-7 650
28 614
912 227 1 538 306 -315 336 1 222 970

254 Kjernetjenester pleie og omsorg hjemmeboende
733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede
281 Økonomisk sosialhjelp
SUM

c) På funksjonsområdenivå pr artsgruppe
Bydelens budsjett 2011 - pr. funksjonsområde (i hele tusen)
DOK 3
Funksjon/navn
10. Lønn og sosiale utgifter
11-12. Kjøp som inngår i produksjon
13. Kjøp som ikke inngår i produksjon
14. Overføringsutgifter
15. Finanskostnader
SUM KOSTNADER

16.
17.
18.
19.

Salgs og leieinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter

SUM INNTEKTER

FO 1 Helse, sosial og nærmiljø, samlet
10. Lønn og sosiale utgifter
11-12. Kjøp som inngår i produksjon
13. Kjøp som ikke inngår i produksjon
14. Overføringsutgifter
15. Finanskostnader

DOK 3

2010
73 137
80 103
11 841
0
30

2011
92 769
66 875
6 192
7
0

165 111

165 858

-5 106
-5 148
-6 065
0

-2 928
-9 814
-3 500
0

-16 319

-16 242

148 792
214 645
15 579
71 277
110 300
0

149 616
223 026
15 262
78 997
108 295
0

SUM KOSTNADER

411 801

425 581

16. Salgs og leieinntekter

-43 018

-44 908
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Bydelens budsjett 2011 - pr. funksjonsområde (i hele tusen)
DOK 3
Funksjon/navn
17. Refusjoner
18. Overføringsinntekter
19. Finansinntekter
SUM INNTEKTER

FO 2A Barnehager, samlet
10. Lønn og sosiale utgifter
11-12. Kjøp som inngår i produksjon
13. Kjøp som ikke inngår i produksjon
14. Overføringsutgifter
15. Finanskostnader

2010
-138 717
-134 875
0

DOK 3
2011
-9 454
-954

-316 610

-55 316

95 191
34 032
20 610
15 643
6 894
0

370 265
37 180
28 158
13 262
8 483
0

SUM KOSTNADER

77 179

87 083

16. Salgs og leieinntekter
17. Refusjoner
18. Overføringsinntekter
19. Finansinntekter

-1 032
-950
0
0

-1 070
-1 586
0
0

SUM INNTEKTER

-1 982

-2 656

75 197
202 133
473 479
109 149
0
0

84 427
212 353
488 924
122 243
0
0

784 761

823 520

-84 835
-108 568
-28 258
0

-91 929
-106 840
-34 703
0

SUM INNTEKTER

-221 660

-233 471

FO 3 Pleie og omsorg, samlet
10. Lønn og sosiale utgifter
11-12. Kjøp som inngår i produksjon
13. Kjøp som ikke inngår i produksjon
14. Overføringsutgifter
15. Finanskostnader

563 100
0
0
0
36 566
981

590 048
0
0
0
35 364
900

SUM KOSTNADER

37 547

36 264

16.
17.
18.
19.

0
-5 050
-2 300
-250

0
-5 050
-2 300
-300

FO 2B Oppvekst, samlet
10. Lønn og sosiale utgifter
11-12. Kjøp som inngår i produksjon
13. Kjøp som ikke inngår i produksjon
14. Overføringsutgifter
15. Finanskostnader
SUM KOSTNADER

16.
17.
18.
19.

Salgs og leieinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter

Salgs og leieinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter

SUM INNTEKTER

FO 4 Økonomisk sosialhjelp, samlet

SUM

-7 600

-7 650

29 947

28 614

912 227

1 222 970
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d) På funksjonsområdenivå
Bydelens budsjett 2011 - pr. funksjonsområde
(tall i hele tusen)
Regnskap DOK 3
Funksjon/navn
2009
2010
FO 1 Helse, sosial og nærmiljø
93 061 148 792
FO 2A Barnehager
119 966
95 191
FO 2B Oppvekst
81 880
75 197
FO 3 Pleie og omsorg
563 729 563 100
FO 4 Økonomisk sosialhjelp
29 416
29 947
SUM
888 052 912 227

DOK 3
2011
149 616
370 265
84 427
590 048
28 614
1 222 970

e) På enhetsnivå – brutto og netto
Bydelens budsjett 2011 - pr. Enhetsnivå (tall i hele tusen)
DOK 3
DOK 3
DOK 3
Enhet
Brutto utg Inntekter
Netto
1. Bestiller
768 368 -120 351
648 017
2. Service- og forvaltning
33 552
-1 700
31 852
3. Forebyggende tjenester
97 677
-11 106
86 571
4. Bo - og dagtilbud
83 621
-10 091
73 530
5. Barnehager
248 825
-54 019
194 806
6. Hjemmetjeneste
98 696
-98 696
0
7. NAV Nordstrand sosial
76 589
-12 621
63 968
8. Barnevern
68 902
-5 387
63 515
9. Økonomi - plan og budsjett
38 042
-98
37 944
10. Personal og organisasjonsutvikling
16 676
-214
16 462
11. Samfunn og helse
3 531
-996
2 535
12. Bydelsdirektør
3 826
-57
3 769
SUM
1 538 306 -315 336 1 222 970

2. Bydelsdirektørens forslag til hovedtall for økonomiplan 2011-2014 for Bydel Nordstrand
vedtas med følgende tallstørrelser:
Økonomiplan 2011-2014 (i mill kr)
Forbruksnivået i forhold til den tildelte budsjettrammen
Budsjettjustering man fikk foregående år for tidligere regnskapsresultat
Budsjettjustering som følge av siste avlagte regnskapsresultat

Reell endring i budsjettrammen
Nødvendige tiltak for å bringe budsjettbalanse

Budsjettjusteringssak juni 2010 engangsutgifter
Budsjettjusteringssak juni 2010 varige utgifter
Risikoområder

Årsresultat (avvik mellom tildelt budsjettramme og regnskap)
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2010

2011

2012

2013

2014

0,4

15,0

26,0

25,0

16,7

23,6
24,0

-0,4
15,0
29,6

-15,0
26,0
37,0

-26,0
25,0
24,0

-25,0
16,7
8,4

2,5
2,5

-6,7
3,0
-3,7

-14,0
2,0
-12,0

-9,3
2,0
-7,3

-9,3
1,0
-8,3

-4,5
-3,0
-4,0
-11,5

3,5
-3,4
0,0
0,1

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

15,0

26,0

25,0

16,7

0,1

3. Aktivitetsnivå og måltall i bydelsdirektørens forslag til ”Budsjett 2011 og økonomiplan
2011-2014 for Bydel Nordstrand” godkjennes.
4. Tiltak og deltiltak i bydelsdirektørens forslag til ”Budsjett 2011 og økonomiplan 20112014 for Bydel Nordstrand” tas til orientering. De tiltak og deltiltak som representerer
nivåendringer i tjenestevolum omtalt i samme vedlegg godkjennes.
5. Endringer i årsverk i bydelsdirektørens forslag til ”Budsjett 2011 og økonomiplan 20112014 for Bydel Nordstrand” godkjennes.
6. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av
økonomireglementet for Oslo kommune 2011, 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.
7. Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas med samme prosentmessige prisøkning som
fulltidsplasser og egenandel fotpleie økes med 2,8% i samsvar med Byrådets budsjettforslag
for 2011. Egenbetaling for trygghetsalarm vedtas tilsvarende 190 kroner pr måned for brukere i
husstander med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag på over 3G tilsvarende 226 924
kroner. Inntektsgruppene justeres i samsvar med endringer i folketrygdens grunnbeløp pr. mai
2011.
8. Bydelsdirektørens tilleggsforslag til budsjett 2011
8 a) Endring av opprinnelig forslag for budsjett 2011:
I tilleggsinnstillingen fremkom det en utsettelse fra 1.1.2011 til 1.8.2011 på 100 kr pr måned
tilknyttet kost/mat i barnehagen. Dette er ikke innarbeidet i budsjettet og vil medføre en
inntektsreduksjon tilsvarende ca 1,0 mill kroner.
Forslag: kostrafunksjon 201 Førskole, Fo2A Barnehager økes………………1 000 000 kr
Det foreslås en avsetning til risikoområder tilknyttet funksjonsområdene Fo1, Fo2A, Fo2B og
Fo 4 på 500 000 kr. Opprinnelig avsetning på 11,0 mill kr er allerede disponert med hensyn
til å unngå realreduksjoner i økonomiplanperioden.
Forslag: kostrafunksjon 190 Interne serviceenheter, Fo 1 Helse, sosial og nærmiljø
økes …………………………………………………………………………
500 000 kr
Det foreslås en reduksjon av sykehjemsplasser fra 505 til 502, dvs til samme nivå som i
opprinnelig budsjett 2010. I nettobeløp beregnes effekten til 1 500 000 kr.
Forslag: kostrafunksjon 253 Bistand, pleie, omsorg i institusjon, Fo3 pleie og omsorg
reduseres ………………………………………………………………………
1 500 000 kr
8 b) Disponering av budsjettøkning som følge av budsjettforlik / eldremilliard:
Ut fra budsjettforliket (budsjettavtale med bystyreflertallet; H, Frp, V og Krf) fremkommer det
at disponeringen av regjeringens eldremilliard medfører at 80,0 millioner kroner fordeles til
bydelene etter Fo3-kriterier i budsjett for 2011. Bydel Nordstrands Fo3-kriterie er 9,783 (av
100) noe som tilsier en budsjettøkning på 7 826 000 kr. Midlene beskrives som
engangsmidler og er tiltenkt å benyttes mot bydelens eldrebefolkning.
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Bydelsdirektøren foreslår følgende disponering av budsjettøkningen på 7 826 000 kr:
I tilpasningen til ny betalingsordning for praktisk bistand og hjemmesykepleie er det
budsjettert for en kjøp/salg ordning basert på de fastsatte priser i prismodellen. Den
kommunale utførende enhet for hjemmetjeneste innehar også utgifter for områdene fotpleie
og fagutvikling (totalt 1,5 årsverk) som ikke utløser inntekter for utfører. Bydelsdirektøren vil
ved en senere anledning vurdere den optimale organisatoriske løsning. Det foreslås for
budsjett 2011 en økning på kr 1 000 000 for å kompensere disse utgifter i hjemmetjenesten.
Forslag: kostrafunksjon 254 Bistand, pleie, omsorg i hjemmet, Fo3 pleie og omsorg
økes ………………………………………………………………………….
1 000 000 kr
I tidligere budsjettforslag var det forutsatt en 63 % effektivitet på praktisk bistand, mens det i
undersøkelser er målt til å faktisk være 61 % i 2010. Det foreslås at man fremskriver den
reelle effektivitetsprosent noe som medfører økning på 1 årsverk på praktisk bistand.
Forslag: kostrafunksjon 254 Bistand, pleie, omsorg i hjemmet, Fo3 pleie og omsorg
økes ………………………………………………………………………….
400 000 kr
Det foreslås en økning av sykehjemsplasser fra 502 til 505, dvs til samme nivå som i justert
budsjett 2010. I nettobeløp beregnes effekten til 1 500 000 kr.
Forslag: kostrafunksjon 253 Bistand, pleie, omsorg i institusjon, Fo3 pleie og omsorg
økes ………………………………………………………………………
1 500 000 kr
Budsjettøkningen er beskrevet som engangsmidler. Dersom man allerede i 2011 benytter alle
midler må tilsvarende utgiftsnivå reduseres ved utarbeidelsen av budsjett 2012, jfr
økonomiplan 2011-2014. Derfor er det hensiktsmessig å vurdere fullstendig disponering av
eldremidlene etter 1. tertial 2011. Det foreslås en økning på 4 926 000 kr som en avsetning
overfor brukergruppen eldre. Midlene avsettes eget koststed og blir fremsatt til vurdering ved
budsjettjsuteringssak etter 1. tertial 2011.
Forslag: kostrafunksjon 253 Bistand, pleie, omsorg i institusjon, Fo3 pleie og omsorg
økes …………………………………………………………………………
4 926 000 kr
9. I budsjettforslaget er det avsatt 11 000 000 kroner i henhold til økonomiplan 2011-2014.
Budsjettjustering i 2011 som følge mindreforbruk 2010 avsettes også i henhold til
økonomiplan 2011-2014.
10. Omdisponering 500 000 kroner fra Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp til aktive
tiltak Funksjonsområde 1 Tiltak for hele befolkningen. Midlene skal finansiere en
prosjektstilling rettet mot å sikre sosialhjelpsmottagere sine eventuelle rettigheter overfor
NAV. Dette vil bidra til å gi brukerne er tryggere hverdag, samtidig som bydelen vil kunne
redusere sine utgifter til økonomisk sosialhjelp.

VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
Arbeidsutvalgets vedtak:
Saken om forslag til budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 – Bydel Nordstrand sendes til
behandling i:
Helse- og sosialkomiteen
Barn, ungdom og kulturkomiteen
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen
Eldrerådet
Rådet for funksjonshemmede
Ungdomsrådet
Bydelsutvalget
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Arbeidsmiljøutvalgets behandling/vedtak:
Det framkom kommentarer fra organisasjonene til budsjettet for 2011..
Protokollen vedlegges 3 kommentarer fra organisasjonene.
Protokollen vedlegges kommentarer fra bydelsdirektøren.
Votering:
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt med kommentarer.
Vedtak:
På nåværende tidspunkt mener AMU at bydelsdirektørens forslag til budsjett 2011 og
økonomiplan 2011-2014 for Bydel Nordstrand innehar positive virkninger for arbeidsmiljøet.
Når det gjelder enkelttiltak i budsjettforslaget, forutsetter AMU at involvering skjer i tråd med
arbeidsmiljølovens bestemmelser.
Medbestemmelsesutvalgets behandling/vedtak:
Det framkom kommentarer fra organisasjonene til budsjettet for 2011.
Protokollen vedlegges 3 kommentarer fra organisasjonene.
Protokollen vedlegges kommentarer fra bydelsdirektøren.
Votering:
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt med kommentarer.
Vedtak:
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt.
Eldrerådets behandling/vedtak:
Eldrerådet hadde følgende merknader:
Erfaringer viser at forbruket av sykehjemsplasser har vært større enn budsjett tallene viser.
Antall sykehjemsplasser bør bli mer realistisk.
Votering:
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader
Eldrerådets vedtak:
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader:
Erfaringer viser at forbruket av sykehjemsplasser har vært større enn budsjett tallene viser.
Antall sykehjemsplasser bør bli mer realistisk.
Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt
Ungdomsrådets vedtak:
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak:
Helse- og sosialkomiteen bemerket følgende:
Skrivefeil side 10 i saksbehandlingen under ”Arbeidsmiljømessige konsekvenser” – ordet
”konskvenser” rettes til ”konsekvenser”
Tom Lium (H) bemerket følgende:
Under post 10 i budsjettet – lønn og sosiale utgifter er det en kostnadsøkning fra 2010 73 mill. til 2011 – 92 mill. - nesten 20 millioner kroner.
Hva er årsaken til dette og hvilken effekt vil dette ha?
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader
Helse- og sosialkomiteens vedtak:
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med merknader
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Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling/vedtak:
Svein Erik Aldal (FrP) fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen tar saken til orientering
Votering:
Svein Erik Aldals (FrP) alternative forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen tar saken til orientering
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling/vedtak:
Knut Hedemann (A) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak:
BUK-komiteen ber om at vedlikehold av barnehagene i bydelen prioriteres dersom bydelen
mottar engangsmidler i løpet av vårhalvåret 2011
Martin Kirkengen (V) fremmet følgene tilleggsforslag til vedtak:
BUK-komiteen har med stor glede merket seg seksjon 8.8.1 i budsjettet 2011 som refererer til
prosjektet ”Ungdom og utviklingsfremmende samtaler” rettet mot videregående skole.
BUK-komiteen ber om at det opprettes et tilsvarende prosjekt rettet mot en av bydelens store
ungdomsskoler. Videre detaljering av prosjektet bør skje når rapport for eksisterende prosjekt
foreligger.
På bakgrunn av tilleggsforslagene fremmet Knut Hedemann (A) følgende endringsforslag til
vedtak:
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt på funksjonsområdene
2 A og 2 B med tilleggsforslag.
Votering:
Knut Hedemanns (A) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt
Martin Kirkengens (V) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt
Knut Hedemanns (A) endringsforslag ble enstemmig vedtatt
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt på funksjonsområdene
2 A og 2 B med følgende tilleggsforslag:
BUK-komiteen ber om at vedlikehold av barnehagene i bydelen prioriteres dersom bydelen
mottar engangsmidler i løpet av vårhalvåret 2011.
BUK-komiteen har med stor glede merket seg seksjon 8.8.1 i budsjettet 2011 som refererer til
prosjektet ”Ungdom og utviklingsfremmende samtaler” rettet mot videregående skole.
BUK-komiteen ber om at det opprettes et tilsvarende prosjekt rettet mot en av bydelens store
ungdomsskoler. Videre detaljering av prosjektet bør skje når rapport for eksisterende prosjekt
foreligger.

BYDELSUTVALGETS BEHANDLING
Møteprotokoll fra møte i barnehagenes samarbeidsutvalg (SU) om budsjettet 2011 ble
omfordelt til bydelsutvalgets medlemmer.
Ulf Stigen (FrP) fremmet på følgende alternative forslag til bydelsdirektørens punkt 8 b,
5 punkter:
1. Antall sykehjemsplasser økes til 509 (fra 505)
Kostnad 2.100.000,2. Hjemmetjenesten styrkes med (ytterligere) kr 1.500.000,
Kostnad 1.500.000,3. De fire Senior-/Eldresentrene tilføres et engangsbeløp på kr 200.000
a. Beløpet forusettes brukt på drift og ikke lønnsmidler
Kostnad 800.000,4. De to Frivillighetssentralene tilføres et engangsbeløp på kr 125.000 Kostnad
250.000,a. Beløpet forusettes brukt på drift og ikke lønnsmidler
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5. Det opprettes en prosjektstilling (Ca 50% stilling, kun i 2011)
Kostnad 276.000,a. Mandat: 1. Bedre det fysiske- og psykososiale arbeidsmiljøet i
Hjemmetjenesten. 2. Redusere sykefraværet i Hjemmetjenesten
Administrasjonen redegjør på første møte i H/S komiteen 2011
om prosjektets fremdrift
Total kostnad
kr
4.926.000,Haakon Brænden (KrF) fremmet følgende alternative forslag til bydelsdirektørens punkt 8 b,
punkt 1 og 2:
1. Det foreslås en økning av sykehjemsplasser fra 505 til 511 (6 plasser), for å få en mer
realistisk budsjettering av behov for sykehjemsplasser jf faktisk forbruk av sykehjemsplasser
de siste årene. I nettobeløp beregnes effekten til 3 000 000 kr.
2. Bydelsdirektøren har foreslått for bydelsutvalget i bydel Nordstrand at mesteparten av
bydelens andel av eldremilliarden (7 826 000 kr) skal avsettes som en reservepott
KrF foreslår at bydelen avsetter en fjerdedel av midlene (2 mill. kr.) til å ruste opp og
dyktiggjøre seniorsentrene i bydelene. Begrunnelsen er at gode eldresentre er forebyggende
slik at de eldre klarer seg hjemme lenger og får et bedre liv når de er med i det fellesskap som
seniorsentrene kan tilby. De ekstra pengene bør brukes mest mulig til engangstiltak eller
tiltak som seniorsentrene lett kan variere og ta opp og ned etter som ressurstilgangen er. Som
eksempler kan nevnes:
• Investeringer i bedre IKT-utstyr for å gi eldre innføring i data og internett og hjelpe dem til
å følge med i utviklingen slik at de kan få flere impulser.
• Investeringer som seniorsenteret trenger for å gjøre sentrene mer trivelige og
hjemmekoselig, for eksempel noen gode møbler, pynt til veggene, gode lamper osv
• Musikkanlegg for dans. Dans er hyggelig og skaper god bevegelse for eldre.
• Rekrutteringstiltak gjennom lokale medier og direktehenvendelser til den eldre
befolkningen for å få flere til å oppsøke seniorsenteret.
• Kurs av ulik karakter som kan være fristende for de ”yngre pensjonistene” som bla
informasjonskurs som forbereder spennende reiser og utflukter, matlagningskurs med
eksotiske matvarer, kokkekurs for enslige menn.
• Honorar til ”spennende personer” som kan komme til seniorsentrene for både
underholdning, samtaler og kurs.
KrF viser til Rapport 2008:6 om at eldre som bruker seniorsentrene regelmessig har lavest
andel psykiske plager. Å satse på seniorsentrene er derfor å satse forebyggende og langsiktig.
Det er nettopp slike tiltak pengene fra eldremilliarden burde gå til
Knut Hedemann (A) viste til BUK-komiteens vedtak og fremmet dette som et verbalvedtak
som følger:
En ber om at vedlikehold av barnehagene i bydelen prioriteres dersom bydelen mottar
engangsmidler i løpet av vår halvåret 2011.
Det er med stor glede en har merket seg seksjon 8.8.1 i budsjettet 2011 som refererer til
prosjektet ”Ungdom og utviklingsfremmende samtaler” rettet mot elevene i videregående
skole. Det bes om at det opprettes et tilsvarende prosjekt rettet mot en av bydelens store
ungdomsskoler. Videre detaljering av prosjektet bør skje når rapport for eksisterende prosjekt
foreligger.

13

Bydelsutvalget var enige om å votere i følgende rekkefølge:
1. Bydelsdirektørens forslag, punktene 1 – 8 a
2. Haakon Brændens (KrF) punkt 1
3. Ulf Stigens (FrP) punkt 1
4. Haakon Brændens (KrF) punkt 2
5. Ulf Stigens (FrP) punkt 3
6. Ulf Stigens (FrP) punkt 2
7. Ulf Stigens (FrP) punkt 4
8. Ulf Stigens (FrP) punkt 5
9. Knut Hedemanns (A) verbalforslag
10. Bydelsdirektørens forslag, punkt 8b
11. Bydelsdirektørens forslag, punktene 9-10
Votering:
1. Bydelsdirektørens forslag, punktene 1 – 8 a, ble enstemmig vedtatt
2. Haakon Brændens (KrF) punkt 1 fikk 1 stemme (KrF) og falt
3. Ulf Stigens (FrP) punkt 1 fikk 4 stemmer (3 FrP, 1 KrF) og falt
4. Haakon Brændens (KrF) punkt 2 fikk 2 stemmer (1 KrF, 1 V) og falt
5. Ulf Stigens (FrP) punkt 3 fikk 5 stemmer (3 FrP, 1 Krf, 1 V) og falt
6. Ulf Stigens (FrP) punkt 2 fikk 4 stemmer (3 FrP, 1 KrF) og falt
7. Ulf Stigens (FrP) punkt 4 fikk 4 stemmer (3 FrP, 1 KrF) og falt
8. Ulf Stigens (FrP) punkt 5 fikk 4 stemmer (3 FrP, 1 KrF) og falt
9. Knut Hedemanns (A) verbalforslag fikk 4 stemmer (3 A, 1 SV) og falt
10. Bydelsdirektørens forslag, punkt 8b, ble enstemmig vedtatt
11. Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punktene 9 – 10, ble enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2011 for Bydel Nordstrand vedtas med følgende
tallstørrelser:
a) Brutto utgifter er 1 538 306 000 kroner, brutto inntekter er 315 336 000 kroner og netto
utgifter er 1 222 970 000 kroner.
b) Brutto utgift, inntekt og netto utgift pr kostrafunksjon

Bydelens budsjett 2011 - pr. kostra-funksjon Regnskap DOK 3
(tall i hele tusen)
2009
2010
Funksjon/navn
100 Politisk styring
120 Administrasjon
130 Administrasjonslokaler
180 Diverse fellesutgifter
190 Interne serviceenheter
241 Diagnose, behandling, re/habilitering
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid
243 Tilbud til personer med rusproblemer
265 Kommunalt disponerte boliger
275 Introduksjonsordningen
276 Kvalifiseringsprogrammet
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av bolig
335 Rekreasjon i tettsted
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til kulturbygg
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Netto
832
25 188
3 845
10 944
0
12 090
23 821
3 474
5 090
5 536
0
1 309
186
0

Budsjettforslag 2011

Netto
Brutto Inntekter
1 397
1 397
0
25 585
29 573
-980
5 052
3 990
0
9 489
9 489
0
60 842
48 889
0
11 350
16 571
-2 488
25 749
31 356
-6 460
3 172
3 537
-656
4 125
1 925
-2 028
-181
5 919
-3 600
0
10 835
0
1 753
1 910
-30
159
168
0
300
300
0

Netto
1 397
28 593
3 990
9 489
48 889
14 083
24 896
2 881
-104
2 319
10 835
1 880
168
300

201
211
215
221
231
232
233
244
251
252
261

Førskole
Styrket tilbud til førskolebarn
Skolefritidstilbud
Førskolelokaler og skyss
Aktivitetstilbud barn og unge
Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste
Forebyggende arbeid, helse og sosial
Barneverntjeneste
Barneverntiltak i familien
Barneverntiltak utenfor familien
Institusjonslokaler

74 209
17 728
-117
28 029
4 144
15 363
825
12 529
9 287
40 674
416

85 492
9 699
0
0
3 423
15 897
0
14 116
6 547
35 214
0

366 123
20 939
0
38 518
3 434
19 314
0
16 129
12 571
35 635
0

-51 336
-1333
0
-2 647
-71
-1 765
0
-770
0
-50
0

314 787
19 606
0
35 871
3 363
17 549
0
15 359
12 571
35 585

234 Aktivisering eldre og funksjonsh.
253 Pleie, omsorg, hjelp til re/habilitering i institusjon

32 666
318 163

39 471
301 583

47 172
395 233

-2 124
-82 805

45 048
312 428

198 295
14 188
29 416
888 052

207 956 366 615 -148 543 218 072
14 090
14 500
0
14 500
29 947
36 264
-7 650
28 614
912 227 1 538 306 -315 336 1 222 970

254 Kjernetjenester pleie og omsorg hjemmeboende
733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede
281 Økonomisk sosialhjelp
SUM

c) På funksjonsområdenivå pr artsgruppe
Bydelens budsjett 2011 - pr. funksjonsområde (i hele tusen)
DOK 3
Funksjon/navn
10. Lønn og sosiale utgifter
11-12. Kjøp som inngår i produksjon
13. Kjøp som ikke inngår i produksjon
14. Overføringsutgifter
15. Finanskostnader
SUM KOSTNADER

16.
17.
18.
19.

Salgs og leieinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter

SUM INNTEKTER

FO 1 Helse, sosial og nærmiljø, samlet
10. Lønn og sosiale utgifter
11-12. Kjøp som inngår i produksjon
13. Kjøp som ikke inngår i produksjon
14. Overføringsutgifter
15. Finanskostnader
SUM KOSTNADER

16. Salgs og leieinntekter
17. Refusjoner
18. Overføringsinntekter
19. Finansinntekter
SUM INNTEKTER

FO 2A Barnehager, samlet
10. Lønn og sosiale utgifter
11-12. Kjøp som inngår i produksjon
13. Kjøp som ikke inngår i produksjon
14. Overføringsutgifter
15. Finanskostnader

DOK 3

2010
73 137
80 103
11 841
0
30

2011
92 769
66 875
6 192
7
0

165 111

165 858

-5 106
-5 148
-6 065
0

-2 928
-9 814
-3 500
0

-16 319

-16 242

148 792
214 645
15 579
71 277
110 300
0

149 616
223 026
15 262
78 997
108 295
0

411 801

425 581

-43 018
-138 717
-134 875
0

-44 908
-9 454
-954

-316 610

-55 316

95 191
34 032
20 610
15 643
6 894
0

370 265
37 180
28 158
13 262
8 483
0
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Bydelens budsjett 2011 - pr. funksjonsområde (i hele tusen)
Funksjon/navn

DOK 3

DOK 3

2010

2011

SUM KOSTNADER

77 179

87 083

16. Salgs og leieinntekter
17. Refusjoner
18. Overføringsinntekter
19. Finansinntekter

-1 032
-950
0
0

-1 070
-1 586
0
0

SUM INNTEKTER

-1 982

-2 656

75 197
202 133
473 479
109 149
0
0

84 427
212 353
488 924
122 243
0
0

784 761

823 520

-84 835
-108 568
-28 258
0

-91 929
-106 840
-34 703
0

SUM INNTEKTER

-221 660

-233 471

FO 3 Pleie og omsorg, samlet
10. Lønn og sosiale utgifter
11-12. Kjøp som inngår i produksjon
13. Kjøp som ikke inngår i produksjon
14. Overføringsutgifter
15. Finanskostnader

563 100
0
0
0
36 566
981

590 048
0
0
0
35 364
900

SUM KOSTNADER

37 547

36 264

16.
17.
18.
19.

0
-5 050
-2 300
-250

0
-5 050
-2 300
-300

FO 2B Oppvekst, samlet
10. Lønn og sosiale utgifter
11-12. Kjøp som inngår i produksjon
13. Kjøp som ikke inngår i produksjon
14. Overføringsutgifter
15. Finanskostnader
SUM KOSTNADER

16.
17.
18.
19.

Salgs og leieinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter

Salgs og leieinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter

SUM INNTEKTER

FO 4 Økonomisk sosialhjelp, samlet

SUM

-7 600

-7 650

29 947

28 614

912 227

1 222 970

d) På funksjonsområdenivå
Bydelens budsjett 2011 - pr. funksjonsområde
(tall i hele tusen)
Regnskap DOK 3
Funksjon/navn
2009
2010
FO 1 Helse, sosial og nærmiljø
93 061 148 792
FO 2A Barnehager
119 966
95 191
FO 2B Oppvekst
81 880
75 197
FO 3 Pleie og omsorg
563 729 563 100
FO 4 Økonomisk sosialhjelp
29 416
29 947
SUM
888 052 912 227
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DOK 3
2011
149 616
370 265
84 427
590 048
28 614
1 222 970

e) På enhetsnivå – brutto og netto
Bydelens budsjett 2011 - pr. Enhetsnivå (tall i hele tusen)
DOK 3
DOK 3
DOK 3
Enhet
Brutto utg Inntekter
Netto
1. Bestiller
768 368 -120 351
648 017
2. Service- og forvaltning
33 552
-1 700
31 852
3. Forebyggende tjenester
97 677
-11 106
86 571
4. Bo - og dagtilbud
83 621
-10 091
73 530
5. Barnehager
248 825
-54 019
194 806
6. Hjemmetjeneste
98 696
-98 696
0
7. NAV Nordstrand sosial
76 589
-12 621
63 968
8. Barnevern
68 902
-5 387
63 515
9. Økonomi - plan og budsjett
38 042
-98
37 944
10. Personal og organisasjonsutvikling
16 676
-214
16 462
11. Samfunn og helse
3 531
-996
2 535
12. Bydelsdirektør
3 826
-57
3 769
SUM
1 538 306 -315 336 1 222 970

2. Bydelsdirektørens forslag til hovedtall for økonomiplan 2011-2014 for Bydel Nordstrand
vedtas med følgende tallstørrelser:
Økonomiplan 2011-2014 (i mill kr)
Forbruksnivået i forhold til den tildelte budsjettrammen
Budsjettjustering man fikk foregående år for tidligere regnskapsresultat
Budsjettjustering som følge av siste avlagte regnskapsresultat

Reell endring i budsjettrammen
Nødvendige tiltak for å bringe budsjettbalanse

Budsjettjusteringssak juni 2010 engangsutgifter
Budsjettjusteringssak juni 2010 varige utgifter
Risikoområder

Årsresultat (avvik mellom tildelt budsjettramme og regnskap)

2010

2011

2012

2013

2014

0,4

15,0

26,0

25,0

16,7

23,6
24,0

-0,4
15,0
29,6

-15,0
26,0
37,0

-26,0
25,0
24,0

-25,0
16,7
8,4

2,5
2,5

-6,7
3,0
-3,7

-14,0
2,0
-12,0

-9,3
2,0
-7,3

-9,3
1,0
-8,3

-4,5
-3,0
-4,0
-11,5

3,5
-3,4
0,0
0,1

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

15,0

26,0

25,0

16,7

0,1

3. Aktivitetsnivå og måltall i bydelsdirektørens forslag til ”Budsjett 2011 og økonomiplan
2011-2014 for Bydel Nordstrand” godkjennes.
4. Tiltak og deltiltak i bydelsdirektørens forslag til ”Budsjett 2011 og økonomiplan 20112014 for Bydel Nordstrand” tas til orientering. De tiltak og deltiltak som representerer
nivåendringer i tjenestevolum omtalt i samme vedlegg godkjennes.
5. Endringer i årsverk i bydelsdirektørens forslag til ”Budsjett 2011 og økonomiplan 20112014 for Bydel Nordstrand” godkjennes.
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6. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av
økonomireglementet for Oslo kommune 2011, 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.
7. Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas med samme prosentmessige prisøkning
som fulltidsplasser og egenandel fotpleie økes med 2,8% i samsvar med Byrådets
budsjettforslag for 2011. Egenbetaling for trygghetsalarm vedtas tilsvarende 190 kroner pr
måned for brukere i husstander med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag på over 3G
tilsvarende 226 924 kroner. Inntektsgruppene justeres i samsvar med endringer i folketrygdens
grunnbeløp pr. mai 2011.
8. Bydelsdirektørens tilleggsforslag til budsjett 2011
8 a) Endring av opprinnelig forslag for budsjett 2011:
I tilleggsinnstillingen fremkom det en utsettelse fra 1.1.2011 til 1.8.2011 på 100 kr pr
måned tilknyttet kost/mat i barnehagen. Dette er ikke innarbeidet i budsjettet og vil
medføre en inntektsreduksjon tilsvarende ca 1,0 mill kroner.
Forslag: kostrafunksjon 201 Førskole, Fo2A Barnehager økes………………1 000 000 kr
Det foreslås en avsetning til risikoområder tilknyttet funksjonsområdene Fo1, Fo2A, Fo2B
og Fo 4 på 500 000 kr. Opprinnelig avsetning på 11,0 mill kr er allerede disponert med
hensyn til å unngå realreduksjoner i økonomiplanperioden.
Forslag: kostrafunksjon 190 Interne serviceenheter, Fo 1 Helse, sosial og nærmiljø
økes …………………………………………………………………………
500 000 kr
Det foreslås en reduksjon av sykehjemsplasser fra 505 til 502, dvs til samme nivå som i
opprinnelig budsjett 2010. I nettobeløp beregnes effekten til 1 500 000 kr.
Forslag: kostrafunksjon 253 Bistand, pleie, omsorg i institusjon, Fo3 pleie og omsorg
reduseres ……………………………………………………………
1 500 000 kr
8 b) Disponering av budsjettøkning som følge av budsjettforlik / eldremilliard:
Ut fra budsjettforliket (budsjettavtale med bystyreflertallet; H, Frp, V og Krf) fremkommer
det at disponeringen av regjeringens eldremilliard medfører at 80,0 millioner kroner
fordeles til bydelene etter Fo3-kriterier i budsjett for 2011. Bydel Nordstrands Fo3-kriterie
er 9,783 (av 100) noe som tilsier en budsjettøkning på 7 826 000 kr. Midlene beskrives som
engangsmidler og er tiltenkt å benyttes mot bydelens eldrebefolkning.
Bydelsdirektøren foreslår følgende disponering av budsjettøkningen på 7 826 000 kr:
I tilpasningen til ny betalingsordning for praktisk bistand og hjemmesykepleie er det
budsjettert for en kjøp/salg ordning basert på de fastsatte priser i prismodellen. Den
kommunale utførende enhet for hjemmetjeneste innehar også utgifter for områdene
fotpleie og fagutvikling (totalt 1,5 årsverk) som ikke utløser inntekter for utfører.
Bydelsdirektøren vil ved en senere anledning vurdere den optimale organisatoriske løsning.
Det foreslås for budsjett 2011 en økning på kr 1 000 000 for å kompensere disse utgifter i
hjemmetjenesten.
Forslag: kostrafunksjon 254 Bistand, pleie, omsorg i hjemmet, Fo3 pleie og omsorg
økes …………………………………………………………………………. 1 000 000 kr
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I tidligere budsjettforslag var det forutsatt en 63 % effektivitet på praktisk bistand, mens det
i undersøkelser er målt til å faktisk være 61 % i 2010. Det foreslås at man fremskriver den
reelle effektivitetsprosent noe som medfører økning på 1 årsverk på praktisk bistand.
Forslag: kostrafunksjon 254 Bistand, pleie, omsorg i hjemmet, Fo3 pleie og omsorg
økes ………………………………………………………………………….
400 000 kr
Det foreslås en økning av sykehjemsplasser fra 502 til 505, dvs til samme nivå som i justert
budsjett 2010. I nettobeløp beregnes effekten til 1 500 000 kr.
Forslag: kostrafunksjon 253 Bistand, pleie, omsorg i institusjon, Fo3 pleie og omsorg
økes ………………………………………………………………………
1 500 000 kr
Budsjettøkningen er beskrevet som engangsmidler. Dersom man allerede i 2011 benytter
alle midler må tilsvarende utgiftsnivå reduseres ved utarbeidelsen av budsjett 2012, jfr
økonomiplan 2011-2014. Derfor er det hensiktsmessig å vurdere fullstendig disponering av
eldremidlene etter 1. tertial 2011. Det foreslås en økning på 4 926 000 kr som en avsetning
overfor brukergruppen eldre. Midlene avsettes eget koststed og blir fremsatt til vurdering
ved budsjettjsuteringssak etter 1. tertial 2011.
Forslag: kostrafunksjon 253 Bistand, pleie, omsorg i institusjon, Fo3 pleie og omsorg
økes …………………………………………………………………………
4 926 000 kr
9. I budsjettforslaget er det avsatt 11 000 000 kroner i henhold til økonomiplan 2011-2014.
Budsjettjustering i 2011 som følge mindreforbruk 2010 avsettes også i henhold til
økonomiplan 2011-2014.
10. Omdisponering 500 000 kroner fra Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp til aktive
tiltak Funksjonsområde 1 Tiltak for hele befolkningen. Midlene skal finansiere en
prosjektstilling rettet mot å sikre sosialhjelpsmottagere sine eventuelle rettigheter overfor
NAV. Dette vil bidra til å gi brukerne er tryggere hverdag, samtidig som bydelen vil kunne
redusere sine utgifter til økonomisk sosialhjelp.

Sak 135 /10 Turstier - kystisti - gangsti Paddehavet - Nordstrand
bad - oversendelse av konsekvensvurdering skisseprosjekt - kyst- gang- og sykkelvei Paddehavet Nordstrand bad
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Til arbeidsutvalget:
Saken behandles i
- Eldrerådet
- Rådet for funksjonshemmede
- Ungdomsrådet
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
- Komite for barn, ungdom og kultur
- Bydelsutvalget
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Til komiteer og råd:
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.
Til bydelsutvalget:
1. Bydelsutvalget mener at gjeldende reguleringsplan, som legger en kyststi langs
sjøkanten, er god. Bydelsutvalget går dermed inn for alternativ 1.
2. Bydelsutvalget mener at en kyststi langs sjøkanten gir den beste naturopplevelse og
den beste tilgjengelighet til sjøen. Alternativet vil fremstå som det beste for de mange
brukere av kyststien.
3. Det har hele tiden vært kjent at alternativ 1 vil innebære utfordringer i forhold til
eksisterende eiendommer og mulig flytting av noen verneverdige sjøboder.
Bydelsutvalget mener at disse utfordringene må finne sin løsning, og at disse
utfordringene må underordnes behovet for å få en sammenhengende kyststi langs
sjøen.

VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
Arbeidsutvalgets vedtak:
Saken behandles i:
- Eldrerådet
- Rådet for funksjonshemmede
- Ungdomsrådet
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
- Komite for barn, ungdom og kultur
- Bydelsutvalget
Eldrerådets behandling/vedtak:
Elderådet hadde følgende merknader:
Alternativ 1 ansees som uheldig løsning. Viser til notat fra eldrerådet:
Eldreådet foreslår at alternativ 2A subsidiært 2B eller 3 legges til grunn for anlegg av
kyststi/gang- og sykkelvei.
Selv om dette medfører behov for ny reguleringsplan for strekningen Fisker Syversens vei
6 til Ulvøybroen og medfører noe dårligere kontakt med strandsonen for turgåerene,
mener eldrerådet at dette alternativet har få negative konsekvenser for kulturmiljø og
naturmiljø og lettest kan tilpasse landskapet. I tillegg har dette alternativet færrest
negative konsekvenser for nærmiljø/bomiljø.
Alternativ1 medfører utfylling av strandsonen og vil uopprettelig ødelegge denne.
Utfyllingen vil måtte bli ca 2 meter høyde for ikke å bli oversvømmet av vann ved spesielt
høyt vann, særlig om høsten. En 5 meter bred og 2 meter høy fylling langs stranden vil
endre landskapsbildet fullstendig. I tillegg vil alternativet medføre flytting/fjerning av
verneverdige sjøboder og den bryter kontakten mellom eldre sjøvendt villabebyggelse.
Sett fra sjøen vil dette alternativet medføre en ”buffer” mellom sjøen og bakenforliggende
landskap. For turgåere vil alternativet gi liten direkte kontakt med sjøen bortsett fra
utsikten, da de ikke vil kunne komme ned til sjøen på grunn av rekkverk langs veien og
stor høydeforskjell mellom veien og sjøen.
Votering:
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader
Eldrerådets vedtak:
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende
merknader:
Alternativ 1 ansees som uheldig løsning. Viser til notat fra eldrerådet:
Eldreådet foreslår at alternativ 2A subsidiært 2B eller 3 legges til grunn for anlegg av
kyststi/gang- og sykkelvei.
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Selv om dette medfører behov for ny reguleringsplan for strekningen Fisker Syversens vei
6 til Ulvøybroen og medfører noe dårligere kontakt med strandsonen for turgåerene,
mener eldrerådet at dette alternativet har få negative konsekvenser for kulturmiljø og
naturmiljø og lettest kan tilpasse landskapet. I tillegg har dette alternativet færrest
negative konsekvenser for nærmiljø/bomiljø.
Alternativ1 medfører utfylling av strandsonen og vil uopprettelig ødelegge denne.
Utfyllingen vil måtte bli ca 2 meter høyde for ikke å bli oversvømmet av vann ved spesielt
høyt vann, særlig om høsten. En 5 meter bred og 2 meter høy fylling langs stranden vil
endre landskapsbildet fullstendig. I tillegg vil alternativet medføre flytting/fjerning av
verneverdige sjøboder og den bryter kontakten mellom eldre sjøvendt villabebyggelse.
Sett fra sjøen vil dette alternativet medføre en ”buffer” mellom sjøen og bakenforliggende
landskap. For turgåere vil alternativet gi liten direkte kontakt med sjøen bortsett fra
utsikten, da de ikke vil kunne komme ned til sjøen på grunn av rekkverk langs veien og
stor høydeforskjell mellom veien og sjøen.
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak:
Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader:
Rff viser til Universell utforming og tilgjengelighet og krever at stien gis en utforming som er
godt egnet for synshemmede, rullestoler og barnevogner (a la Hvervenbukta). Tilgjengelighet
til stien, inkludert parkeringsplasser, må bedres.
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader
Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende
merknader:
Rff viser til Universell utforming og tilgjengelighet og krever at stien gis en utforming som er
godt egnet for synshemmede, rullestoler og barnevogner (a la Hvervenbukta). Tilgjengelighet
til stien, inkludert parkeringsplasser, må bedres.
Ungdomsrådets vedtak:
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling/vedtak:
Svein Erik Aldal (FrP) fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
1. Bydelsutvalget er positiv til etablering av en kyststi for gående og syklende mellom
Paddehavet og Nordstrand bad. Kyststien bør anlegges på en mest mulig skånsom måte
slik at verdier knyttet til naturmiljø, landskap, kulturmiljø, bomiljø og eiendomsbesittelser
reduseres minst mulig. Av de fire foreliggende alternativer mener bydelsutvalget at
alternativ 2 A er det beste utgangspunktet for etablering av en kyststi.
2. Planlegging av kyststi bør samordnes med Statens Vegvesens planer vedrørende gang- og
sykkelsti langs Mosseveien.
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble satt opp mot Svein Erik Aldals (FrP) alternative
forslag. Svein Erik Aldal’s forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:
BMS-komiteens innstilling overfor bydelsutvalget som følger:
1. Bydelsutvalget er positiv til etablering av en kyststi for gående og syklende mellom
Paddehavet og Nordstrand bad. Kyststien bør anlegges på en mest mulig skånsom måte
slik at verdier knyttet til naturmiljø, landskap, kulturmiljø, bomiljø og eiendomsbesittelser
reduseres minst mulig. Av de fire foreliggende alternativer mener bydelsutvalget at
alternativ 2 A er det beste utgangspunktet for etablering av en kyststi.
2. Planlegging av kyststi bør samordnes med Statens Vegvesens planer vedrørende gang- og
sykkelsti langs Mosseveien.
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Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling/vedtak:
Kjersti Bagle-Tennebø (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak:
BUK-komiteen går inn for alternativ 2 A. Dette begrunnes med at BUK ikke ønsker en
5 meter bred kjørbar gang- og sykkelvei. I tillegg innebærer alternativ 1 A riving av vernet
bebyggelse og har ellers store konsekvenser for eiendomsforholdene.
Votering:
Kjersti Bagle Tennebø’s (H) endringsforslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:
BUK-komiteen går inn for alternativ 2 A. Dette begrunnes med at BUK ikke ønsker en
5 meter bred kjørbar gang- og sykkelvei. I tillegg innebærer alternativ 1 A riving av vernet
bebyggelse og har ellers store konsekvenser for eiendomsforholdene.

BYDELSUTVALGETS BEHANDLING
Svein Erik Aldal (FrP) viste til BMS-komiteens vedtak og fremmet dette som et alternativt
forslag til vedtak, som følger:
1. Bydelsutvalget er positiv til etablering av en kyststi for gående og syklende mellom
Paddehavet og Nordstrand bad. Kyststien bør anlegges på en mest mulig skånsom måte
slik at verdier knyttet til naturmiljø, landskap, kulturmiljø, bomiljø og eiendomsbesittelser
reduseres minst mulig. Av de fire foreliggende alternativer mener bydelsutvalget at
alternativ 2 A er det beste utgangspunktet for etablering av en kyststi.
2. Planlegging av kyststi bør samordnes med Statens Vegvesens planer vedrørende gang- og
sykkelsti langs Mosseveien.
Knut Hedemann (A) viste til BUK-komiteens vedtak og fremmet dette som et alternativt
forslag til vedtak, som følger:
BUK-komiteen går inn for alternativ 2 A. Dette begrunnes med at BUK ikke ønsker en
5 meter bred kjørbar gang- og sykkelvei. I tillegg innebærer alternativ 1 A riving av vernet
bebyggelse og har ellers store konsekvenser for eiendomsforholdene.
Votering:
Ved alternativ votering mellom Svein Erik Aldals (FrP) og Knut Hedemanns (A) forslag ble
Svein Erik Aldals (FrP) forslag til vedtak enstemmig vedtatt, punkt 1 og 2
Vedtak:
1. Bydelsutvalget er positiv til etablering av en kyststi for gående og syklende mellom
Paddehavet og Nordstrand bad. Kyststien bør anlegges på en mest mulig skånsom måte
slik at verdier knyttet til naturmiljø, landskap, kulturmiljø, bomiljø og
eiendomsbesittelser reduseres minst mulig. Av de fire foreliggende alternativer mener
bydelsutvalget at alternativ 2 A er det beste utgangspunktet for etablering av en kyststi.
2. Planlegging av kyststi bør samordnes med Statens Vegvesens planer vedrørende gangog sykkelsti langs Mosseveien.
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Sak 136 /10 Fiskevollsbukta til Ingierstrand bad - oversendelse av
forprosjektrapport - rekreasjonsområde
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Til arbeidsutvalget:
Saken behandles i:
- Eldrerådet
- Rådet for funksjonshemmede
- Ungdomsrådet
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
- Komite for barn, ungdom og kultur
- Bydelsutvalget
Til komiteer og råd:
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.
Til bydelsutvalget:
Siden tiltaket ligger utenfor bydelens grenser, vil bydelsutvalget på generelt grunnlag peke på
det ønskelig i at strandlinjen får flere båtplasser og at det for øvrig legges til rette for å
videreutvikle rekreasjonsområdet mellom Fiskevollen og Ingierstrand bad. Det bør arbeides
videre med både turvei og småbåthavnløsning.

VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
Arbeidsutvalgets vedtak:
Saken behandles i:
- Eldrerådet
- Rådet for funksjonshemmede
- Ungdomsrådet
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
- Komite for barn, ungdom og kultur
- Bydelsutvalget
Eldrerådets vedtak:
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak:
Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader:
(Tillegg til bydelsdirektørens forslag) .... og gis en utforming i standard som stien rundt
Ljanskollen.
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende
merknader:.
(Tillegg til bydelsdirektørens forslag) .... og gis en utforming i standard som stien rundt
Ljanskollen.
Ungdomsrådets vedtak:
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.
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Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling/vedtak:
Svein Erik Aldal (FrP) fremmet følgende endringsforslag/presisering som følger (endrede ord
i forhold til innstillingen er understreket):
”…..på generelt grunnlag peke på behovet for flere båtplasser langs strandlinjen og at det for
øvrig…”
Votering:
Svein Erik Aldal’s endringsforslag ble vedtatt med 6 stemmer (2 FrP, 1 H, 1 KrF, 1 SV, 1 V)
1 stemte for bydelsdirektørens forslag til vedtak uendret (A)
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:
BMS-komiteens innstilling overfor bydelsutvalget som følger:
Siden tiltaket ligger utenfor bydelens grenser, vil bydelsutvalget på generelt grunnlag peke på
behovet for flere båtplasser langs strandlinjen og at det for øvrig legges til rette for å
videreutvikle rekreasjonsområdet mellom Fiskevollen og Ingierstrand bad. Det bør arbeides
videre med både turvei og småbåthavnløsning.
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt

BYDELSUTVALGETS BEHANDLING
Svein Erik Aldal (FrP) viste til BMS-komiteen vedtak og fremmet dette som et alternativt
forslag til vedtak, som følger:
Siden tiltaket ligger utenfor bydelens grenser, vil bydelsutvalget på generelt grunnlag peke på
behovet for flere båtplasser langs strandlinjen og at det for øvrig legges til rette for å
videreutvikle rekreasjonsområdet mellom Fiskevollen og Ingierstrand bad. Det bør arbeides
videre med både turvei og småbåthavnløsning.
Votering:
Ved alternativ votering mellom Svein Erik Aldals (FrP) og bydelsdirektørens forslag til
vedtak, ble Svein Erik Aldals (FrP) forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:
Siden tiltaket ligger utenfor bydelens grenser, vil bydelsutvalget på generelt grunnlag peke
på behovet for flere båtplasser langs strandlinjen og at det for øvrig legges til rette for å
videreutvikle rekreasjonsområdet mellom Fiskevollen og Ingierstrand bad. Det bør arbeides
videre med både turvei og småbåthavnløsning.

Sak 137 /10 Aksjon skolevei 2010 - forslag om tiltak ved
Ryenberget skole
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Til arbeidsutvalget:
Saken behandles i:
- komite for byutvikling, miljø og samferdsel
- barn- ungdom- og kulturkomiteen
- bydelsutvalget
- ungdomsrådet
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Til komiteer og råd:
Den innstillingen som fremmes for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.
Til bydelsutvalget:
1. Bydelsutvalget vil fremheve nedenstående punkter, som er innarbeidet i bydelens
trafikkplan, som ble vedtatt av et enstemmig bydelsutvalg i møte den 18.11.10, sak 123/10,
og er generelle tiltak for alle skolene i bydelen:
- Det må være 30 km/t som fartsgrense på alle veier i nærheten av skole, foruten tydelig
skilting av at man nærmer seg en skole.
- Der hvor det går buss utenfor skole, bør det etableres busslomme.
- Det bør etableres drop-soner et stykke fra skolene, for å gjøre det mindre nødvendig å
kjøre barna helt til skoledøra.
- Kjøringen av barn til skoler og barnehager må reduseres. Skoler og barnehager må
bidra til dette selv, og politiet må holde regelmessige fartskontroller.
- Det bør etableres opphøyde gangfelt med lysregulering ved og i nærheten av skoler.
- Trafikksituasjonen ved flere skoler må gjøres enklere, tryggere og mer oversiktlig.
- Det må tas helt spesielle hensyn til barna ved planlegging, nyetableringer og
omreguleringer.
- Ved å begrense gjennomgangstrafikken i boligveiene, vil forholdene bli bedre for
barna.
2. Bydelsutvalget ber om at Plogveien får 30 km/t som fartsgrense helt fra innkjøringen fra
Enebakkveien.
3. Det bør etableres lysregulert, opphøyet gangfelt utenfor skolen, i tråd med forslaget i
bydelens trafikkplan.

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
Arbeidsutvalgets behandling (møte 30.09.10, sak 98/10):
Arbeidsutvalget var enige om at saken bør utsettes behandling til etter trafikkplanen er
behandlet og fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes hvis det er mulig å få utvidet frist for uttalelse fra Samferdselsetaten
Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt
Arbeidsutvalgets vedtak:
Saken utsettes hvis det er mulig å få utvidet frist for uttalelse fra Samferdselsetaten

VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
Arbeidsutvalgets behandling /vedtak (30.09.10, sak 98/10):
Arbeidsutvalget var enige om at saken bør utsettes behandling til etter trafikkplanen er
behandlet og fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes hvis det er mulig å få utvidet frist for uttalelse fra Samferdselsetaten
Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt
Arbeidsutvalgets vedtak:
Saken utsettes hvis det er mulig å få utvidet frist for uttalelse fra Samferdselsetaten
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Arbeidsutvalgets vedtak 29.11.2010:
Saken behandles i:
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
- Barn- ungdom- og kulturkomiteen
- Bydelsutvalget
- Ungdomsrådet
Ungdomsrådets vedtak:
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:
Den innstillingen som fremmes for bydelsutvalget, anbefales vedtatt
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:
Den innstillingen som fremmes for bydelsutvalget, anbefales vedtatt

BYDELSUTVALGETS BEHANDLING
Ingen forslag fremmet
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Bydelsutvalget vil fremheve nedenstående punkter, som er innarbeidet i bydelens
trafikkplan, som ble vedtatt av et enstemmig bydelsutvalg i møte den 18.11.10, sak 123/10,
og er generelle tiltak for alle skolene i bydelen:
- Det må være 30 km/t som fartsgrense på alle veier i nærheten av skole, foruten
tydelig skilting av at man nærmer seg en skole.
- Der hvor det går buss utenfor skole, bør det etableres busslomme.
- Det bør etableres drop-soner et stykke fra skolene, for å gjøre det mindre nødvendig
å kjøre barna helt til skoledøra.
- Kjøringen av barn til skoler og barnehager må reduseres. Skoler og barnehager må
bidra til dette selv, og politiet må holde regelmessige fartskontroller.
- Det bør etableres opphøyde gangfelt med lysregulering ved og i nærheten av skoler.
- Trafikksituasjonen ved flere skoler må gjøres enklere, tryggere og mer oversiktlig.
- Det må tas helt spesielle hensyn til barna ved planlegging, nyetableringer og
omreguleringer.
- Ved å begrense gjennomgangstrafikken i boligveiene, vil forholdene bli bedre for
barna.
2. Bydelsutvalget ber om at Plogveien får 30 km/t som fartsgrense helt fra innkjøringen fra
Enebakkveien.
3. Det bør etableres lysregulert, opphøyet gangfelt utenfor skolen, i tråd med forslaget i
bydelens trafikkplan.
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Sak 138 /10 Tiltak i eiendomsgrensen til Oslo kommunes eiendom
157/1
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Til arbeidsutvalget:
Saken behandles i
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
- Bydelsutvalget

Til komiteer og råd:
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.
Til bydelsutvalget:
1. Bydelsutvalget ønsker ikke en utvikling der kommunale friområder skal rammes inn av
støttemurer og går imot etablering av støttemur i eiendomsgrensen mellom byggetomt
og friareale.
2. Bydelsutvalget mener at dette synet harmonerer med intensjoner og formulering i
forslag til revidert småhusplan, der det bl.a. heter at terrengmessig overgang til
nabotomter skal gis en naturlig utforming uten mer enn en støttemur, fylling eller
skjæring på under 0,5 m innenfor 4 meter fra nabogrense, jfr planens §6.
3. Bydelsutvalget mener at utbygger må respektere stedets landskapsprofil og etablere en
myk overgang mellom byggetomt og tilliggende friområde.

VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
Arbeidsutvalgets vedtak:
Saken behandles i:
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
- Bydelsutvalget
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt

BYDELSUTVALGETS BEHANDLING
Ingen forslag fremmet
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Bydelsutvalget ønsker ikke en utvikling der kommunale friområder skal rammes inn
av støttemurer og går imot etablering av støttemur i eiendomsgrensen mellom
byggetomt og friareale.
2. Bydelsutvalget mener at dette synet harmonerer med intensjoner og formulering i
forslag til revidert småhusplan, der det bl.a. heter at terrengmessig overgang til
nabotomter skal gis en naturlig utforming uten mer enn en støttemur, fylling eller
skjæring på under 0,5 m innenfor 4 meter fra nabogrense, jfr planens §6.
3. Bydelsutvalget mener at utbygger må respektere stedets landskapsprofil og etablere
en myk overgang mellom byggetomt og tilliggende friområde.
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Sak 139 /10 Forlengelse av trikkelinjen fra Ljabru til Hauketo reguleringsplan med konsekvensrutredning planprogram
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Til arbeidsutvalget:
Saken behandles i:
- Eldrerådet
- Rådet for funksjonshemmede
- Komite for byutvikling, samferdsel og miljø
- Bydelsutvalget
Til komiteer og råd:
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.
Til bydelsutvalget:
1. Bydelsutvalget ser positivt på en forlengelse av Ekebergbanen fra Ljabru til Hauketo.
2. En dagtrase vil ytterligere komplisere og belaste et område som fra før har meget
sterk trafikkbelastning. Bydelsutvalget ser utfordringer både innen trafikkavvikling,
barnas skolevei, støy, evt. omlegging av Ekebergveien, frednings- og verneinteresser,
hensynssonen langs Ljanselva og natur- og miljøinteresser. Bydelsutvalget vil derfor
allerede nå signalisere at tunnelalternativet ser ut til å ha vesentlig mindre ulemper
enn en dagtrase.
3. For å gjøre Ekebergbanen virkelig attraktiv og effektiv, er det nødvendig å fjerne
flaskehalser og utbedre svakheter. Med dette tenkes på dobbeltspor forbi Sæter,
kulvert under Holtet og ny trase fra Sjømannsskolen til Konows gate.

VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
Arbeidsutvalgets vedtak:
Saken behandles i:
- Eldrerådet
- Rådet for funksjonshemmede
- Komite for byutvikling, samferdsel og miljø
- Bydelsutvalget
Eldrerådets vedtak:
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak:
Rådet for funksjonshemmede hadde følgene merknader:
Rff mener alternativet langs Ekebergveien er lite realistisk og vil også blant annet by på
mange ekstraproblemer trafikkmessig for funksjonshemmede.
Rff mener arbeid, som nevnt i direktørens forslag 3, inkludert arbeid med å tilrettelegge
holdeplassene og trikkene for funksjonshemmede må prioriteres fremfor å forlenge banen.
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader.
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Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende
merknader:
Rff mener alternativet langs Ekebergveien er lite realistisk og vil også blant annet by på
mange ekstraproblemer trafikkmessig for funksjonshemmede.
Rff mener arbeid, som nevnt i direktørens forslag 3, inkludert arbeid med å tilrettelegge
holdeplassene og trikkene for funksjonshemmede må prioriteres fremfor å forlenge banen.
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt

BYDELSUTVALGETS BEHANDLING
Ulf Stigen (FrP) fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Bydelsutvalget mener en forlengelse av trikkelinjen Ljabru – Hauketo er sløsing med
offentlige midler. Forslaget støttes ikke.
Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende alternative forslag:
1. Bydelsutvalget ønsker å videreutvikle Ekebergbanen for å gjøre den attraktiv og effektiv.
Bydelsutvalget har identifisert flere flaskehalser og forbedringspunkter og anbefaler i
prioritert rekkefølge a) ny trase fra Sjømannskolen til Knowsgate, b) kulvert under Holtet, c)
dobbeltspor ved Sæter og d) forlengelse av Ekebergbanen fra Ljabru til Hauketo.
2. En forlengelse av Ekebergbanen til Hauketo i dagtrase vil ytterligere komplisere og belaste
et område som fra før har meget sterk trafikkbelastning. Bydelsutvalget ser utfordringer både
innen trafikkavvikling, barnas skolevei, støy, evt. omlegging av Ekebergveien, frednings- og
verneinteresser, hensynssonen langs Ljanselva og natur- og miljøinteresser. Bydelsutvalget
vil derfor allerede nå signalisere at tunnelalternativet ser ut til å ha vesentlig mindre ulemper
enn en dagtrase.
Votering:
Ulf Stigens (FrP) alternative forslag fikk 1 stemme (FrP) og falt
Ved alternativ votering mellom Sigbjørn Oddens (H) og bydelsdirektørens forslag, ble
Sigbjørn Oddens (H) forslag vedtatt med 8 stemmer (3 A, 1 V, 1 FrP, 3 H). 6 stemte i mot
( 1 A, 1 SV, 1 KrF, 2 FrP, 1 Uavh.).
Vedtak:
1. Bydelsutvalget ønsker å videreutvikle Ekebergbanen for å gjøre den attraktiv og effektiv.
Bydelsutvalget har identifisert flere flaskehalser og forbedringspunkter og anbefaler i
prioritert rekkefølge a) ny trase fra Sjømannskolen til Knowsgate, b) kulvert under Holtet,
c) dobbeltspor ved Sæter og d) forlengelse av Ekebergbanen fra Ljabru til Hauketo.
2. En forlengelse av Ekebergbanen til Hauketo i dagtrase vil ytterligere komplisere og
belaste et område som fra før har meget sterk trafikkbelastning. Bydelsutvalget ser
utfordringer både innen trafikkavvikling, barnas skolevei, støy, evt. omlegging av
Ekebergveien, frednings- og verneinteresser, hensynssonen langs Ljanselva og natur- og
miljøinteresser. Bydelsutvalget vil derfor allerede nå signalisere at tunnelalternativet ser ut
til å ha vesentlig mindre ulemper enn en dagtrase.
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Sak 140 /10 Lja Bru og nedre del av Ljabrubakken - Oslo kommune
- Forslag om fredning med hjemmel i kulturminneloven
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Til arbeidsutvalget:
Saken behandles i:
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
- bydelsutvalget
Til komiteer og råd:
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt
Til bydelsutvalget:
Bydelsutvalget har det samme syn på fredningssaken som tidligere og gjentar vedtaket fra
BU-sak 59/10:
Bydelsutvalget stiller seg positivt til forslag om fredning av Lja bru og nedre del av
Ljabrubakken

VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
Arbeidsutvalgets vedtak:
Saken behandles i:
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
- bydelsutvalget
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt

BYDELSUTVALGETS BEHANDLING
Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende alternative forslag:
Bydelsutvalget stiller seg positive til freding av Lja Bru sin underliggende konstruksjon
(stenkonstruksjonen), men ser ikke behov for å frede broens overflate eller Ljabru bakken.
Votering:
Ved alternativ votering mellom Sigbjørn Oddens (H) og bydelsdirektørens forslag, ble
Sigbjørn Oddens (H) forslag vedtatt med 8 stemmer (3 A, 3 H, 2 FrP). 6 stemte i mot
(1 A, 1 SV, 1 FrP, 1 Uavh., 1 V, 1 KrF)
Vedtak:
Bydelsutvalget stiller seg positive til freding av Lja Bru sin underliggende konstruksjon
(stenkonstruksjonen), men ser ikke behov for å frede broens overflate eller Ljabru bakken.
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Sak 141 /10 Planinitiativ, Langbølgen
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Til arbeidsutvalget:
Arbeidsutvalget ser ingen kjente forhold som har betydning for dette planinitiativet, såfremt
omregulert friareale erstattes av areale av samme størrelse og kvalitet.
Til bydelsutvalget:
Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering

VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG:
Arbeidsutvalgets behandling:
Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende forslag til vedtak: Siste del av setningen i
bydelsdirektørens forslag sløyfes fra og med ”såfremt” slik at forslag til vedtak blir som
følger:
Arbeidsutvalget ser ingen kjente forhold som har betydning for dette planinitiativet
Votering:
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt med Sigbjørn Oddens (H) forslag til endring
Arbeidsutvalgets vedtak:
Arbeidsutvalget ser ingen kjente forhold som har betydning for dette planinitiativet

BYDELSUTVALGETS BEHANDLING
Ingen forslag fremmet
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering

Sak 142 /10 Søknad om skjenkebevilling for Sushi huset Sæter AS
- bruksendring fra næringslokale til servering anmodning om uttalelse fra bydelsutvalget
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Til arbeidsutvalget:
Saken behandles av:
- Helse- og sosialkomiteen
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
- Bydelsutvalget
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Til komiteer og råd:
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.
Til bydelsutvalget:
1. Bydelsutvalget har ingen innvendinger i forhold til omsøkt bruksendring.
2. Bydelsutvalget anbefaler at Sushi-huset Sæter gis skjenkebevilling i tråd med søknad,
som vil si servering innendørs i tidsrommet kl 14 – 22.

VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
Arbeidsutvalgets vedtak:
Saken behandles av:
- Helse- og sosialkomiteen
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
- Bydelsutvalget
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak:
Ingen forslag fremmet
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 3 stemmer (2 H, 1 FrP). 1 stemte
i mot (A)
Helse- og sosialkomiteens vedtak:
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling/vedtak:
Ingen forslag fremmet
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget, punkt 1, ble enstemmig vedtatt
Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget, punkt 2, ble vedtatt med 6
stemmer (2 FrP, 1 SV, 1 H, 1 V, 1 A). 1 stemte i mot (KrF)
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt

BYDELSUTVALGETS BEHANDLING
Ingen forslag fremmet
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 13 stemmer ( 3 H, 3 FrP, 4 A, 1 V, 1 SV,
1 Uavh.) 1 stemte i mot (KrF)
Vedtak:
1. Bydelsutvalget har ingen innvendinger i forhold til omsøkt bruksendring.
2. Bydelsutvalget anbefaler at Sushi-huset Sæter gis skjenkebevilling i tråd med
søknad, som vil si servering innendørs i tidsrommet kl 14 – 22.
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Sak 143 /10 Tilsynsrapport Midtåsenhjemmet - uanmeldt besøk
22.09.2010
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Til arbeidsutvalget:
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 Midtåsenhjemmet 22.09.2010 til
orientering

VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
Arbeidsutvalgets vedtak:
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 innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt

BYDELSUTVALGETS BEHANDLING
Ingen forslag fremmet
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 22.09.2010 til
orientering
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Sak 144 /10 Tilsynsrapport Marmorberget dagsenter - uanmeldt
tilsyn 07.10.2010
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 Marmorberget dagsenter 07.10.10 til
orientering

VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
Arbeidsutvalgets vedtak:
Saken sendes til:
Eldrerådet
Rådet for funksjonshemmede
Helse- og sosialkomite
Bydelsutvalget
Eldrerådets behandling/vedtak:
Eldrerådet hadde følgende merknader:
Tilsynsutvalget bemerker at fuktskader har vært påvist i flere år. Eldrerådet anbefaler
bydelsdirektøren om å gjøre snarlig utbedring. Tilsynet har kun brukt 30 minutter. Er dette
godt nok?
Votering:
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader
Eldrerådets vedtak:
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende
merknader:
Tilsynsutvalget bemerker at fuktskader har vært påvist i flere år. Eldrerådet anbefaler
bydelsdirektøren om å gjøre snarlig utbedring. Tilsynet har kun brukt 30 minutter. Er dette
godt nok?
Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak:
Komiteen bemerket følgende:
Helse- og sosialkomiteen ber bydelsutvalget henstille til bydelsdirektøren om å kontakte
Sykehjemsetaten og be om at fuktskadene på Marmorberget dagsenter blir utbedret snarest.
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad
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Helse- og sosialkomiteens vedtak:
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med merknad

BYDELSUTVALGETS BEHANDLING
Mona Verdich (H) viste til merknader vedtatt i helse- og sosialkomiteen og eldrerådet, som
følger:
Helse og sosialkomiteens merknad:
Helse- og sosialkomiteen ber bydelsutvalget henstille til bydelsdirektøren om å kontakte
Sykehjemsetaten og be om at fuktskadene på Marmorberget dagsenter blir utbedret snarest
Eldrerådets merknad:
Tilsynsutvalget bemerker at fuktskader har vært påvist i flere år. Eldrerådet anbefaler
bydelsdirektøren om å gjøre snarlig utbedring. Tilsynet har kun brukt 30 minutter. Er dette
godt nok?
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader
Vedtak:
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Marmorberget dagsenter 07.10.10 til
orientering med følgende merknader:
Bydelsutvalget henstiller til bydelsdirektøren om å kontakte Sykehjemsetaten og be om at
fuktskadene på Marmorberget dagsenter blir utbedret snarest
Bydelsutvalget har videre merket seg Eldreådets merknader, som følger:

Tilsynsutvalget bemerker at fuktskader har vært påvist i flere år. Eldrerådet anbefaler
bydelsdirektøren om å gjøre snarlig utbedring. Eldrerådet bemerker videre at tilsynet kun
har brukt 30 minutter og spør om dette er godt nok?

Sak 145 /10 Protokoller til orientering
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Protokoller tas til orientering

BYDELSUTVALGETS BEHANDLING
Ingen forslag fremmet
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Protokoller tas til orientering
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Sak 146 /10 Søknad om permisjon fra verv i bydelsutvalg og BUKkomiteen
Tilleggssak – lagt fram på møtet:

BYDELSUTVALGETS BEHANDLING
Andreas Bareid (H) la fram på møtet søknad om permisjon fra sine verv i bydelsutvalget og
BUK-komiteen fra og med 01.01.2011 på ubestemt tid på grunn av jobb i utlandet.
Votering:
Søknaden til Andreas Bareid (H) ble enstemmig innvilget
Vedtak:
Permisjon fra verv i bydelsutvalget og BUK-komiteen for Andreas Bareid (H) fra
01.01.2011 på ubestemt tid innvilges

Sak 147 /10 Parkeringsplass Lambertseter
Tilleggssak – lagt fram på møtet:

BYDELSUTVALGETS BEHANDLING
Sigbjørn Odden (H) tok opp saken om parkeringsplass ved gamle Lambertseter senter og det
ble enighet om å sette saken på dagsorden, sak 147/10.
Begrunnelsen for dette var at den eksisterende parkeringsplassen, som ligger på østsiden av
Langbølgen, er en innarbeidet parkeringsplass, som publikum er vant til å bruke. Etter at det
nye Lambertseter senter åpnet, er denne parkeringsplassen endret, og publikum har ikke visst
hva som gjelder. Dette skaper stadige uklarheter og farlige situasjoner. Bydelsdirektøren har
skrevet til Friluftsetaten, som forvalter området, i brev av 02.12.10 og bedt om forklaring og
informasjon.
Erik A. Telnes (SV) fremmet på bakgrunn av dette følgende forslag til vedtak:
Bydelsutvalget anmoder administrasjonen om å skrive brev til Friluftsetaten og fremme de
synspunkter som fremkom i bydelsutvalgets møte. Det legges frem sak om bruken av
parkeringsplassen i første møte i 2011.
Votering:
Erik A. Telnes (SV) forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Bydelsutvalget anmoder administrasjonen om å skrive brev til Friluftsetaten og fremme de
synspunkter som fremkom i bydelsutvalgets møte. Det legges frem sak om bruken av
parkeringsplassen i første møte i 2011.
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Sak 148 /10 Konkurranseutsetting av bydelens kommunale
barnehager
Tilleggssak – lagt fram på møtet:

BYDELSUTVALGETS BEHANDLING
Ulf Stigen (FrP) fremmet forslag om å behandle denne saken som tilleggssak på dagens møte.
Bydelsutvalget vedtok at saken behandles som sak 148/10.
Ulf Stigen (FrP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Stortinget har vedtatt at kommunene har plikt til å sørge for at det finnes tilstrekkelig antall
barnehageplasser i forhold til etterspørsel.
Dette har FrP på Nordstrand tatt til etterretning, og vi er glade for den sterke satsningen på å
nå full barnehagedekning de seneste årene. Status pr. i dag er at Bydel Nordstrand har flest
barnehager av alle bydeler i Oslo.
Utregninger gjort av administrasjonen i bydel Nordstrand viser at de kommunale
barnehagene i bydel Nordstrand er dyrere i drift enn bydelens private barnehager.
Samtidig viser undersøkelser gjort siste år at kvaliteten i de private barnehagene er høyere
enn i de kommunale:
1. I 2009 presenterte TNS Gallup en spørreundersøkelse som ble gjennomført av
barnehageforeldre. I 29 av 30 spørsmål om kvalitet scoret de private barnehagene høyest.
2. En ny, omfattende brukerundersøkelse bekrefter tidligere funn: Private barnehager har
vesentlig høyere tilfredshet enn kommunale barnehager og nyter også høyere lojalitet. Det
kommer fram i tilfredshetsundersøkelsen som EPSI Norge (2010) har gjennomført blant
foreldre med barn i private og kommunale barnehager. De private barnehagene scorer høyest
på samtlige spørsmål både når det gjelder kundetilfredshet, omdømme, forventninger til
barnehagen, kvalitet, lojalitet og hva foreldrene føler de får igjen for pengene.
Når kvaliteten er høyere og prisen lavere, ser Nordstrand FrP ingen grunn for å ikke å
konkurranseutsette bydelens nåværende kommunale barnehager.
Ulf Stigen (FrP) fremmet på vegne av BU’s medlemmer fra FrP følgende forslag til vedtak i
bydelsutvalget:
1. Bydel Nordstrand bes umiddelbart starte arbeidet med å konkurranseutsette de
kommunale barnehagene i bydelen. Det fremmes sak om hvor langt man har
kommet i prosessen innen 1. mars 2011.
2. Innsparing for 2011 (4 måneder) utgjør 9 millioner kroner. Beløpet settes av på
sentral post som udisponert beløp (reserve). (Se utregning på eget vedlegg)
Votering:
Ulf Stigens (FrP) forslag til vedtak fikk 3 stemmer (FrP) og falt
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Referatsaker
Periode: 18. november 2010 - 16. desember
2010
Sak nr.

Arkivsak

Tittel

47/10

201000311-5

Lja Bru og nedre del av Ljabrubakken - Oslo kommune - Forslag
om fredning med hjemmel i kulturminneloven

48/10

201001212-1

Søndre Nordstrand krever bedre togtilbud nå

50/10

200800245-4

Fordeling av midler til samhandlingtiltak

51/10

200800196-33

Etableringstilskudd til Omsorg+ i bydel Nordstrand Ljabrubakken

52/10

200501499-4

Kåres vei - vurdering av fysisk stenging

53/10

200900258-19

Politisk reaksjon fra MDG-Nordstrand til Fylkesmannens
Miljøvernavdeling

54/10

200900258-20

Høringsuttalelse Ringnes skulptur- og kulturpark

55/10

200901028-3

Oppnevning av driftsstyrer i kommunalt drevne sykehjem

56/10

200700944-18

Høring - nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015 - Ny lov om
helse- og omsorgstjenester og ny folkehelselov

57/10

200701349-16

Miljøprosjekt Ljanselva - referat fra møte 02.12.2010

Møtet hevet kl. 21.45

17.12.2010

Sigbjørn Odden (H)
leder av bydelsutvalget
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