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Sak 1/11      Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 3.2.2011- 
Bydelsutvalget  

 
Arkivsak: 201100027 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 03.02.11 1/11  
 
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE 3.2.2011- 
BYDELSUTVALGET  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møte 3.2.2011 godkjennes 
 
 
 
 
 
Oslo, 13.1.11 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 1/11      Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 3.2.2011- 
Bydelsutvalget  

 
Arkivsak: 201100027 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 03.02.11 1/11  
 
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE 3.2.2011- 
BYDELSUTVALGET  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møte 3.2.2011 godkjennes 
 
 
 
 
 
Oslo, 13.1.11 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
 
 
 
 
  
 
 



 

Sak 2/11      Godkjenning av protokoll fra møte 16.12.10- 
Bydelsutvalget  

 
Arkivsak: 201100028 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 03.02.11 2/11  
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.10- BYDELSUTVALGET  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 16.12.10 godkjennes 
 
 
 
 
 
Oslo, 13.1.11 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 3/11      Avviksrapport november 2010 Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 201000427 
Arkivkode: 121.9 
Saksbehandler: Inge Olav Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 17.01.11 3/11  
Eldrerådet 24.01.11 3/11  
Arbeidsmiljøutvalg 24.01.11 3/11  
Medbestemmelsesutvalg 24.01.11 3/11  
Rådet for funksjonshemmede 24.01.11 3/11  
Ungdomsrådet 24.01.11 3/11  
Helse- og sosialkomite 24.01.11 3/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 25.01.11 3/11  
Barn, ungdom og kultur komite 25.01.11 3/11  
Bydelsutvalget 03.02.11 3/11  
 
 
AVVIKSRAPPORT NOVEMBER 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 november 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalg til behandling 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
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Medbestemmelsesutvalgets 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 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
1. Avviksrapport november 2010 for Bydel Nordstrand  
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
I henhold til økonomireglementet har bydelsdirektøren ansvar for å holde Bydelsutvalget 
orientert om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i 
forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksette 
nødvendige tiltak. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsdirektøren fremmer månedlige avviksrapporter overfor Bydelsutvalget. I forkant av 
saksfremleggelse sendes de rutinemessig som informasjon pr e-post innen den 25. dag etter 
avviksmåneden. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Avviksrapport for gjeldende måned er basert på bydelens avviksprosedyre. Det gjennomgås og 
rapporteres med regnskapskorreksjoner, passiv prognose, aktiv prognose og tiltak av  
budsjettansvarlige pr koststed og pr artsgruppe. Enhetsleder gjennomgår og rapporterer deretter 
for sin enhet. Lederteamet gjennomgår en samlet avviksrapport og bidrar til at bydelsdirektøren 
kan straks iverksette tiltak slik økonomireglementet krever. 
 
Sammendrag  
Avviksrapporten fremkommer i vedlegget. Første del viser økonomiavvik med kommentarer pr 
enhet i henhold til bydelens organisering og deretter pr kostrafunksjon. Andre del viser 
oppstilling med oppfølging av relevante aktivitetstall i bydelsutvalgets vedtatte budsjett. 
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Saksutredning 
I BU-sak 105/10 fattet bydelsutvalget følgende tilleggsvedtak:  
”Bydelsutvalget ønsker at vesentlige endringer i effektuering av budsjettvedtak legges fram for 
behandling i bydelsutvalget". 
I den fremlagte avviksrapporten tydeliggjøres alle vesentlige endringer i forhold til opprinnelig 
vedtatt budsjett. Eventuelle vesentlige endringer i forhold særskilte budsjettjusteringsvedtak 
fattet av bydelsutvalget vil fremkomme i eget vedtakspunkt.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser vurderes rutinemessig tilknyttet de aktive tiltak man 
iverksetter. Dersom det fremkommer arbeidsmiljømessige konsekvenser av nevneverdig 
karakter benevnes dette særskilt i den vedlagte avviksrapporten. 
 
Ytterligere vurdering 
Det vises til vedlagte avviksrapport 
 
 
Oslo, 6.1.2011 
 
 
 
Per Johannessen/s/                                                     Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør          økonomisjef 
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Sak 4/11      Detaljregulering av Cecilie Thoresens vei 12 - 
kunngjøring om offentlig ettersyn  

 
Arkivsak: 200900644 
Arkivkode: 512 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 17.01.11 4/11  
Eldrerådet 24.01.11 4/11  
Rådet for funksjonshemmede 24.01.11 4/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 25.01.11 4/11  
Bydelsutvalget 03.02.11 4/11  
 
 
 
DETALJREGULERING AV CECILIE THORESENS VEI 12 - KUNNGJØRING OM 
OFFENTLIG ETTERSYN  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Komite for BMS 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
l) Bydelsutvalget ser positivt på at Cecilie Thoresens vei 12 utbygges. 
2) Utbyggingen bør primært tilgodese næringsvirksomhet og bør utformes slik at det blir et 
    parkmessig preg på utearealet og dermed en naturlig overgang tilfriområdene i øst. 
3) Utbyggingen må være skånsom og strøksti!passet. 
4) Bydelsutvalget støtter alternativ 1, men dog slik at alternativ 1 tilpasses ovenstående pkt 2. 
5) Atkomst ti! eiendommen legges via ny rundkjøring, som samtidig betjener Lambertseter 
   senter. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
          - Eldrerådet 

- Rådet for funksjonshemmede 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 

     -     Bydelsutvalget 
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Eldrerådets vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
RFF fremmet følgende forslag til vedtak: 
”RFF anbefaler bydelsutvalget å treffe vedtak i overensstemmelse med Plan- og 
bygningsetatens alternativ 2, dvs at arealet reguleres til grønnstruktur – friområde.” 
Votering: 
RFF’s forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
RFF anbefaler bydelsutvalget å treffe vedtak i overensstemmelse med Plan- og bygningsetatens 
alternativ 2, dvs at arealet reguleres til grønnstruktur – friområde. 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling/vedtak: 
Anne-Marie Donati (A) fremmet følgende alternative forslag, som erstatter hele 
bydelsdirektørens innstilling: 
Bydelsutvalget anbefaler alternativ 2, som også anbefales av plan- og bygningsetaten, og som 
er i tråd med reguleringsplanen. 
 
Svein Erik Aldal (FrP) fremmet følgende alternative forslag til erstatning for bydelsdirektørens 
pkt 1 – 4. Bydelsdirektørens forslag til punkt 5, blir da eventuelt punkt 3: 
 

1. BU er positiv til en skånsom og strøkstilpasset utbygging av Cecilie Thoresens vei 12 i 
samsvar med Lambertseter planprogram. 

2. Av de tre foreliggende alternativer, anses alternativ 1 å bryte med gjelde regulering 
med hensyn til formål og utnyttelse, herunder foreslått byggehøyde, -lengde, tilpasning 
til omkringliggende bebyggelse og landskap. En utbygging av Cecilie Thoresens vei 12 
bør etter bydelsutvalgets oppfatning gjennomføres mer i samsvar med gjeldende 
regulering, eventuelt Plan- og bygningsetatens alternativ 3. 

Votering: 
Anne Marie Donatis (A) alternative forslag fikk 2 stemmer (1 V + 1 A) og falt. 
Svein Erik Aldal (FrP) alternative forslag ble vedtatt med 4 stemmer ( 2 FrP, 1 KrF, 1H) 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak punkt 5, ble enstemmig vedtatt som punkt 3.  
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 

1. BU er positiv til en skånsom og strøkstilpasset utbygging av Cecilie Thoresens vei 12 i 
samsvar med Lambertseter planprogram. 

2. Av de tre foreliggende alternativer anses alternativ 1 å bryte med gjelde regulering med 
hensyn til formål og utnyttelse, herunder foreslått byggehøyde, -lengde, tilpasning til 
omkringliggende bebyggelse og landskap. En utbygging av Cecilie Thoresens vei 12 bør 
etter bydelsutvalgets oppfatning gjennomføres mer i samsvar med gjeldende regulering, 
eventuelt Plan- og bygningsetatens alternativ 3. 

3.   Adkomst ti! eiendommen legges via ny rundkjøring, som samtidig betjener   
Lambertseter senter. 

 
 
SAKSBEHANDLING 
VEDLEGG: 
Planforslag med oversendelsesbrev av 02.12.10 og skisser fra Plan- og bygningsetaten 
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BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Det er utarbeidet planforslag med detaljregulering av eiendommen Cecilie Thoresens vei 12, 
som 
ligger vis å vis det nye Lambertseter senter. Det legges samtidig frem sak om rundkjøring for 
atkomst til både kjøpesenteret og til Cecilie Thoresens vei 12. 
 
Det foreligger 3 alternative planforslag, hvorav Plan- og bygningsetaten anbefaler alternativ 2. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det foreligger ingen vedtak om denne eiendommen fra før. 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
 
Eiendommen eies av OBOS Forretningsbygg, og de har ønsket å utvikle eiendommen til en 
kombinasjon av næringsbygg, bolig, torg/møteplass, for å styrke og videreutvikle Lambertseter 
som senter. 
 
Sammendrag 
Det foreligger tre alternative forslag til detaljregulering av eiendommen Cecilie Thoresens vei 
12, 
hvorav Plan- og bygningsetaten anbefaler ett. 
 
Økonomiske forhold - budsjettmessige og andre 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren ser positivt på en skånsom og strøkstilpasset utbygging av Cecilie Thoresens 
vei 
12. Utbygging bør dreie seg om næringslokaler og danne en naturlig og parkmessig overgang 
til 
friområdet i øst. Bydelsdirektøren går dermed inn for alternativ 1. 
 
Adkomst til og fra eiendommen bør bli via den rundkjøringen som planlegges ved innkjørsel til 
nye Lambertseter senter. 
 
 
 
Oslo, 20.01.2011 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 5/11      Detaljregulering Cecilie Thoresens vei 17-19-21 - 
kunngjøring om offentlig ettersyn  

 
Arkivsak: 201000108 
Arkivkode: 512.1 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 17.01.11 5/11  
Eldrerådet 24.01.11 5/11  
Rådet for funksjonshemmede 24.01.11 5/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 25.01.11 5/11  
Bydelsutvalget 03.02.11 5/11  
 
 
DETALJREGULERING CECILIE THORESENS VEI 17-19-21 - KUNNGJØRING OM 
OFFENTLIG ETTERSYN  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 

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

1) Bydelsutvalget ser positivt på etablering av rundkjøring ved avkjørsel til nye 
Lambertseter senter. En rundkjøring vil både kunne sikre trafikkavvikling i Cecilie 
Thoresens vei og til/fra nytt kjøpesenter, samtidig som det legges til rette for inn- og 
utkjøring fra eiendom på østsiden av veien. 

2) Bydelsutvalget vil understreke at Cecilie Thoresens vei / Langbølgen er i en særstilling 
på grunn av 3 skoler, barnehager og fritidstilbud. Et stort antall barn ferdes dermed 
langs veien både på dagtid og kveldstid. I tillegg skal det minnes om at Planprogram 
for Lambertseter forutsetter at Cecilie Thoresens vei tilrettelegges for myke trafikanter. 
Dette stiller helt spesielle krav til utforming, for å gi et oversiktlig og forståelig 
trafikkbilde, og at kjøring må skje på de gåendes premisser. 

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

- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 

      -     Bydelsutvalget 
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Eldrerådets vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
 
SAKSBEHANDLING   
VEDLEGG:   
Planforslag med oversendelsesbrev av 02.12.10 og skisser 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Detaljreguleringen gjelder nytt kryss som skal betjene inn- og utkjøring til og fra nytt 
Lambertseter senter og mulig ny bebyggelse i Cecilie Thoresens vei 12 (som legges frem i egen 
sak i samme møte). 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelen fikk oversendt forslag til regulering av nytt kryss i Cecilie Thoresens vei midt på 
sommeren 2010. I samråd med bydelsutvalgets leder ble det sendt en administrativ kommentar, 
der bydelen mente at rundkjøring er å foretrekke fremfor T-kryss på grunn av 
trafikkavviklingshensyn. I tillegg ble det minnet om at Cecilie Thoresens vei / Langbølgen har 
skoler foruten barnehager, og at det må tas helt spesielle hensyn til barna, bl.a. ved å forby 
parkering på begge sider for å bedre oversikt. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Det planforslag som nå foreligger, er etablering av rundkjøring  i nytt kryss nord for krysset 
Langbølgen/C. Thoresens vei og Lambertseterveien. Rundkjøringen skal regulere avkjøringen 
til Lambertseter senter, og samtidig gi mulighet for innkjøring til nybygg på andre siden av 
veien, Cecilie Thoresens vei 12 (egen sak i samme møte). 
 
Sammendrag  
Bydelen er bedt om å uttale seg i forhold til planforslag om ny rundkjøring ved innkjøringen til 
Lambertseter senter. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser for bydelen. 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren ser rundkjøring som en god løsning på det aktuelle stedet. Den vil både sikre 
trafikkavvikling til og fra nytt Lambertseter senter, og samtidig gi mulighet for innkjøring til 
eiendommen på andre siden av veien, når den eiendommen blir utbygget. 
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Det må imidlertid understrekes at Cecilie Thoresens vei (og Langbølgen) er helt spesiell med 
tanke på det store antall barn som ferdes til barnehager, skoler og fritidstilbud både dag og 
kveld. Bydelen har understreket dette i trafikkplanen, som ble vedtatt av et enstemmig 
bydelsutvalg den 18.11.10. Dette må påvirke utformingen av de fysiske løsninger. Det er 
dessuten slik at også Planprogram for Lambertseter av mai 2004 forutsetter Cecilie Thoresens 
vei opparbeidet som ”urbant gateløp” tilrettelagt for myke trafikanter. 
 
 
 
 
Oslo, 13.01.11 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 6/11      Parkeringsplass ved gamle Lambertseter senter  
 
Arkivsak: 201001254 
Arkivkode: 617.1 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 17.01.11 6/11  
Eldrerådet 24.01.11 6/11  
Rådet for funksjonshemmede 24.01.11 6/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 25.01.11 6/11  
Barn, ungdom og kultur komite 25.01.11 5/11  
Bydelsutvalget 03.02.11 6/11  
 
 
 
PARKERINGSPLASS VED GAMLE LAMBERTSETER SENTER  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

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

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

1) Det anbefales at den søndre halvparten av eksisterende parkeringsplass øst for 
Langbølgen ved det gamle Lambertseter senter opprettholdes inntil videre som 
parkeringsplass, og at Trafikketaten håndhever parkeringen på området. 

2) Den nordre halvdelen av eksisterende parkeringsplass omgjøres til grøntareale og bør 
inngå i en parkmessig opparbeidet møteplass/samlingspunkt. Dette området 
forbeholdes gående og syklende. 

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

- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede  
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Barn-, ungdom- og kulturkomite 
- Bydelsutvalget 
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Eldrerådets vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
 
SAKSBEHANDLING   
VEDLEGG:   
Vedlegg 1: Bydelsdirektørens brev til Friluftsetaten av 02.12.10 og 17.12.10. 
 Vedlegg 2: Friluftsetatens svar av 17.1
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Det var enighet i BU den 16.12.10 om å sette denne saken på dagsorden (sak 147/10). 
Bakgrunnen for dette var uklarhet for både kjørende og gående om hva som gjelder for den 
aktuelle parkeringsplassen, med trafikkfarlige situasjoner som resultat. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
BU vedtok følgende i sak 147/10, møte 16.12.10: 

”Bydelsutvalget anmoder administrasjonen om å skrive et brev til Friluftsetaten og 
fremme de synspunkter som fremkom i bydelsutvalgets møte. Det legges frem sak om 
bruk av parkeringsplassen i første møte i 2011.” 

 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
 
Parkeringsplassen på østsiden av Langbølgen ved det gamle Lambertseter senter ligger på et 
område som er regulert til friareale, og som forvaltes av Friluftsetaten. Parkeringsplassen på 
området har vært leid ut til OBOS Forretningsbygg som parkeringsplass for det tidligere 
Lambertseter senter. Leieforholdet opphørte da det nye senteret åpnet, og parkeringsplassen ble 
stående som udefinert. Resultatet ble uklarhet for både gående og kjørende, og trafikkfarlige 
situasjoner oppstod. Bydelsdirektøren skrev av den grunn til Friluftsetaten den 02.12.10 
(vedlegg) og gjorde oppmerksom på forholdet, samtidig som det ble bedt om informasjon om 
planer for parkeringsplassen. På bakgrunn av ovennevnte vedtak i BU 16.12.10 skrev 
bydelsdirektøren nytt brev til Friluftsetaten den 17.12.10 (vedlegg) og gav bl.a. uttrykk for det 
utilfredsstillende i at bydelen verken orienteres eller tas med på råd  i en sak som denne. Pr. 
12.01.11 er ingen av brevene besvart. 
 
Sammendrag  
Parkeringsplass ved det gamle Lambertseter senter er avviklet som parkeringsplass av 
Friluftsetaten, og dette er gjort på en måte som har skapt uklarhet om hva som gjelder. BU har 
bedt om en sak om dette i første møte i 2011. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen. 
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Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Ytterligere vurdering 
Etter bydelsdirektørens vurdering er det to forhold som bør tillegges vekt ved planlegging av 
fremtidig bruk av arealet som hittil har vært parkeringsplass, øst for Langbølgen: 

1. Bydelens ønske om og behov for utendørs møteplass og samlingspunkt. 
2. Publikums behov for parkeringsplasser nær fritidsklubb og idrettsanlegg. 

 
Området som avgrenses av Lambertseterveien i nord og oppkjørsel til fritidsklubb i syd bør 
kunne utvikles til et område som blir en attraktiv møteplass for befolkningen, og som et 
supplement til innendørs møteplass i det nye Lambertseter senter. På forespørsel fra Eiendoms- 
og byfornyelsesetaten meldte bydelsdirektøren inn et ønske om slik etablering i brev av januar 
2010. Foreløpig er det ikke prioritert midler til dette prosjektet, men prosjektet er meldt som 
fortsatt interessant. 
 
Av den eksisterende parkeringsplassen øst for Langbølgen bør halvparten disponeres til 
ordinær parkering som forvaltes av Trafikketaten, mens den nordlige halvdel gjøres om til 
friområde/grøntområde som del av en møteplass av parkmessig karakter. Det må forutsettes at 
den kjøreveien som går parallelt med Langbølgen forbeholdes gående og syklende. 
Parkeringstilbudet her anses nødvendig på grunn av de mange aktiviteter som finner sted øst for 
Langbølgen. 
 
 
 
Oslo, 12.01.11 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 7/11      Reguleringsplan for Ekeberg By- og idrettspark - varsel 
om endringer i planforslag  

 
Arkivsak: 200800334 
Arkivkode: 512.1 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Eldrerådet 24.01.11 15/11  
Rådet for funksjonshemmede 24.01.11 15/11  
Ungdomsrådet 24.01.11 4/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 25.01.11 7/11  
Barn, ungdom og kultur komite 25.01.11 4/11  
Bydelsutvalget 03.02.11 7/11  
 
 
REGULERINGSPLAN FOR EKEBERG BY- OG IDRETTSPARK - VARSEL OM 
ENDRINGER I PLANFORSLAG  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  

1) Forslaget om utvidelse av skoletomt for Ekeberg skole ser ut til å gå ut over dagens 
asfalterte minibane. I tillegg vil forslaget gå ut over netto disponibelt friareale. Det må 
arbeides for en løsning som både ivaretar nevnte asfaltbane og samtidig sikrer at netto 
tilgjengelig friareale ikke reduseres. 

2) Forslaget om flytting av ridebane ser uproblematisk ut, men det bør sikres at ridebane 
ikke plasseres slik at den hindrer fremtidig nyetablering. 

3) Å utvide arealet for driftsstasjon er uproblematisk så lenge tribuneanlegget kan 
integreres i bygningsvolumet. 

4) Forslag om endring av gang-/sykkelveien langs Ekebergveien ser positivt ut. 
5) Bydelsutvalget finner grunn til å minne om bydelsutvalgets enstemmige syn om at 

cricketbane med klubbhus ikke må plasseres på østsiden av Ekebergveien. Det ser ut til 
at dette synet ikke er tatt hensyn til. 

6) Bydelsutvalget finner også grunn til å minne om bydelens syn på parkeringsforhold, slik 
det fremkommer i BU-sak 86/10, pkt 3 og 4, møtedato 09.09.10. 

 

VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
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Ungdomsrådets vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling/vedtak: 
Svein Erik Aldal (FrP) og Nils Martin Espegren (KrF) fremmet fellesforslag om at 
bydelsdirektørens forslag til vedtak, pkt 4 – 6 strykes. De fremmet følgende alternative forslag 
til nytt pkt 4: 
For øvrig vises det til vedtak i 14 punkter - sak 86/10, vedtatt i bydelsutvalgets møte den 
09.09.2010. 
 
Protokolltilførsel fra Øystein A. Larsen (H):  
BMS finner grunn til å bemerke den svært korte høringsfrist i denne sak. Brevdato 20.12.2010 
med svarfrist 10.01.2011. I praksis vil denne svarfrist være umulig å overholde for både 
politiske organer og frivillige organisasjoner. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak punkt 1 – 3 ble enstemmig vedtatt 
Svein Erik Aldal (FrP) og Nils Martin Espegrens (KrF) fellesforslag om at punkt 4 - 6 strykes 
ble enstemmig vedtatt. 
Svein Erik Aldal (FrP) og Nils Martin Espegrens (KrF) alternative fellesforslag til nytt punkt 4 
ble enstemmig vedtatt 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 

1) Forslaget om utvidelse av skoletomt for Ekeberg skole ser ut til å gå ut over dagens 
asfalterte minibane. I tillegg vil forslaget gå ut over netto disponibelt friareale. Det må 
arbeides for en løsning som både ivaretar nevnte asfaltbane og samtidig sikrer at netto 
tilgjengelig friareale ikke reduseres. 

2) Forslaget om flytting av ridebane ser uproblematisk ut, men det bør sikres at ridebane 
ikke plasseres slik at den hindrer fremtidig nyetablering. 

3) Å utvide arealet for driftsstasjon er uproblematisk så lenge tribuneanlegget kan 
integreres i bygningsvolumet. 

4)   For øvrig vises det til vedtak i 14 punkter sak 86/10 vedtatt i bydelsutvalgets møte den  
09.09.2010. 

 
Protokolltilførsel fra Øystein A. Larsen (H): 
BMS finner grunn til å bemerke den svært korte høringsfrist i denne sak. Brevdato 20.12.2010 
med svarfrist 10.01.2011. I praksis vil denne svarfrist være umulig å overholde for både 
politiske organer og frivillige organisasjoner. 

Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
BUK-komiteen fremmet forslag om følgende merknader: 
BUK-komiteen viser til vedtak i bydelsutvalget, sak 86/10, og stiller seg fullt og helt bak de 14 
punktene som ble vedtatt 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt ned merknader 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt, med følgende merknader: 
BUK-komiteen viser til vedtak i bydelsutvalget, sak 86/10, og stiller seg fullt og helt bak de 14 
punktene som ble vedtatt 
 
SAKSBEHANDLING   
VEDLEGG:   
Oversendelse fra Plan- og bygningsetaten av 20.12.10 
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BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Plan- og bygningsetaten har oversendt varsel om endringer i planforslag for Ekeberg By- og 
idrettspark til bydelsutvalget.  
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsutvalget vedtok følgende i sak 86/10, møte den 09.09.10: 
1. Bydelsutvalget ser planforslaget som et godt og gjennomarbeidet grunnlag for bevaring og 
videreutvikling av Ekeberg by- og idrettspark. Forslaget ivaretar mange interesser på en 
balansert måte.  
2. Bydelsutvalget går imot å plassere en cricketbane med klubbhus på østsiden av 
Ekebergveien. Dette strider mot planforslagets intensjon om å samle bebyggelse på to 
sentrale områder; det ene lokalisert ved ny hovedakse ved Ekeberghallen og det andre 
lokalisert rundt Ekeberg hovedgård og camping. Bydelsutvalget har tidligere gått enstemmig 
imot nybygg på sletta (BU-sak 127/08). Bydelsutvalget går inn for alternativ 2 for 
cricketanlegget, som plasserer anlegget vest for Ekebergveien, inn mot Ekeberghallens 
nordøstre hjørne. Klubbhus må tilrettelegges for flere brukergrupper.  
3. Bydelsutvalget ser ikke hensiktsmessigheten ved å ha et parkeringsanlegg på østre side av 
Ekebergveien i nord (P2). Denne parkeringsplassen bør flyttes på andre side av veien. 
Parkeringsplassen vil dermed skape symmetri i forhold til P3 ved atkomst til campingplassen. 
Det vil dessuten bli et enklere og mer oversiktlig trafikkbilde og færre utkjørsler til 
Ekebergveien.  
4. Det samlede antall parkeringsplasser må minst opprettholdes på dagens nivå og helst økes, 
for å unngå fremmedparkering i de smale boligveiene rundt Ekebergsletta. Det store 
parkeringsfeltet P1 bør reguleres som toplans, med det ene planet under bakken. Det 
underjordiske parkeringsplanet bør stenges når det ikke er behov for å bruke det.  
5. Det etterlyses en konsekvensanalyse av hva Bjørvika-utbyggingen, kulturminne- og 
skulpturparken og den generelle aktivitetsøkningen forventes å medføre av behov for 
parkeringsplasser.  
6. Ekebergveien må få sykkelbane og fortau på begge sider av veien. Ekebergveien er en del 
av byens hovedsykkelveinett. Med tanke på at det er to skoler og barnehager i nærmiljøet – 
foruten store antall barn og unge med forskjellige aktiviteter – bør Ekebergveien også ha 
opphøyde fotgjengeroverganger med lysregulering.  
7. Bydelsutvalget henviser til planbestemmelsenes § 8.3.4 og vi understreke viktigheten av at 
den planlagte rundløypa får et hovedfelt med permeabelt dekke og en del med fast dekke. 
Dette vil øke bruksmulighetene for mange brukergrupper.  
8. Det bør vurderes om området merket NA3 i syd kan utvikles til aktiviteter. Området merket 
NA1 i sydøst bør gjøres mer tilgjengelig.  
9. Idrettsbarnehagen i Ekeberghallen må sikres gode utearealer, med trygg atkomst til og 
fra, i tillegg til det regulerte barnehageområdet BA.  
10. Plaskedammen er omtalt i planbestemmelsenes §8.5.3 og har gledet barn i flere 
generasjoner. Plaskedammen har ligget uten fungerende vannforsyning og avløp i flere år. 
Bydelsutvalget ber om at dammen istandsettes igjen, til glede for barna og deres familier.  
11. Bydelsutvalget oppfatter at alternativ 2 for cricketbaneplassering medfører fortregning av 
eksisterende bane for amerikansk fotball/rugby. BU etterlyser alternativ plassering av nevnte 
rugbybane  
12. NIMI og EKT`s transportbehov må konsekvensutredes i forhold til planlagte endringer i 
parkeringsareal  
13. Bydelsutvalget mener at minigolfanlegget er et positivt bidrag til aktivitetstilbudet på 
Ekebergsletta. BU ber derfor om at driften videreføres i det nåværende omfang med gjerde 
rundt anlegget og at minigolfbanen medtas i reguleringsplanen.  
14. Det forutsettes at Bydel Nordstrand kontaktes med henblikk på medvirkning dersom det 
blir en trinnvis utbygging, der rekkefølge og prioriteringer skal fastsettes.  
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BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Plan- og bygningsetaten har oversendt varsel om endringer i planforslaget for Ekeberg By- og 
idrettspark. Dette dreier seg om utvidelse av skoletomt for Ekeberg skole, flytting av ridebane, 
område for driftsstasjon og gang-/sykkelvei langs Ekebergveien. 
 
Endret planforslag ser ikke ut til å ha tatt hensyn til bydelsutvalgets syn på plassering av 
cricketbane. Det går heller ikke frem hvorvidt bydelens syn på parkeringsforhold er fulgt opp. 
 
Sammendrag  
Plan- og bygningsetaten har oversendt varsel om endringer i planforslag for Ekeberg By- og 
idrettspark til bydelsutvalget.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Ytterligere vurdering 
Endringsforslag om utvidelse av skoletomt for Ekeberg skole vil gå ut over dagens asfalterte 
minibane. Det er også grunn til å være på vakt mot reduksjon av friarealer. Det må søkes å 
finne løsning som både ivaretar nevnte asfaltbane og samtidig sikrer at netto tilgjengelig 
friareale ikke reduseres. 
 
Forslaget om flytting ridebane ser uproblematisk ut, men det bør sikres at ridebane ikke 
plasseres slik at den hindrer fremtidig nyetablering. 
 
Bydelsdirektøren ser ingen problem med å utvide området for driftsstasjon, spesielt når 
tribuneanlegg kan integreres i bygningsvolumet. 
 
Forslaget om endring av gang-/sykkelvei langs Ekebergveien ser positivt ut. 
 
I tillegg til de fire punktene som det er bedt om kommentarer til, finner bydelsdirektøren grunn 
til å minne om at bydelsutvalgets klare syn på plassering av cricketbanen ikke ser ut til å være 
tatt hensyn til. Dette bør det minnes om.  
 
Det kan også være grunn til å minne om bydelsutvalgets syn når det gjelder parkeringsforhold. 
 
 
 
 
Oslo, 19.01.11 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 8/11      Jomfrubråten - Kongsveien - bygg med likeretter - 
invitasjon til innspill fra bydelene - område- og 
prosessavklaring  

 
Arkivsak: 201001302 
Arkivkode: 512.1 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 17.01.11 8/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 25.01.11 8/11  
Bydelsutvalget 03.02.11 8/11  
 
 
JOMFRUBRÅTEN - KONGSVEIEN - BYGG MED LIKERETTER - INVITASJON TIL 
INNSPILL FRA BYDELENE - OMRÅDE- OG PROSESSAVKLARING  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  

1) Bydel Nordstrand har ingen innvendinger mot at KTP etablerer et likeretterbygg på 
Jomfrubråten, i tråd med forslag. 

2) Saken sendes BMS-komiteen og BU til orientering 
 
Til komiteer og råd:  
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak 

1)   Bydel Nordstrand har ingen innvendinger mot at KTP etablerer et likeretterbygg på              
Jomfrubråten, i tråd med forslag. 

2) Saken sendes BMS-komiteen og BU til orientering 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Oversendelsesbrev fra Plan- og bygningsetaten med kart og bilder 
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BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Plan- og bygningsetaten har oversendt et planinitiativ for likeretterbygg ved Jomfrubråten 
stasjon og ber om bydelens uttalelse. På grunn av kort tidsfrist, er det foreslått at saken 
behandles av arbeidsutvalget. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det er ingen direkte vedtak til dette planinitiativet. 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Kollektivtransportproduksjon AS (KTP) ønsker å bygge et likeretterbygg på Jomfrubråten 
stasjon. Dette har strømforsyning og teknisk infrastruktur å gjøre. Bygget er planlagt etablert 
der hvor en tidligere bro er blitt erstattet av en forstøtningsmur (se bilder). På den andre siden 
av sporene er arealet regulert til boligformål og gangsti. 
 
Sammendrag  
KTP AS ønsker å bygge et likeretterbygg ved Jomfrubråten stasjon. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen. 
  
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Ytterligere vurdering 
I arbeidet med trafikkplan for bydelen ble det vurdert å foreslå en utkjørsel der hvor 
eksisterende forstøtningsmur er etablert. Tanken bak dette var å avlaste Holtet, som har et 
uoversiktlig og krevende trafikkbilde. Imidlertid er området øst for trikkesporene på dette 
området allerede regulert til boligformål. Dessuten vil en etablering av kjørevei under 
trikkesporene sannsynligvis medføre en urimelig stor kostnad – og dessuten komme i konflikt 
med nevnte boligområde. 
 
Det anbefales derfor at det avgis en positiv innstilling i forhold til det planlagte 
likeretterbygget.  
 
 
Oslo, 10.01.11 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør  
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Sak 9/11      Varsel om igangsatt arbeid med reguleringsplan for 
etablering av utløpstunnel og utløpsledning ved og 
under Ormøya  

 
Arkivsak: 200701307 
Arkivkode: 531.3 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 17.01.11 9/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 25.01.11 9/11  
Bydelsutvalget 03.02.11 9/11  
 
 
VARSEL OM IGANGSATT ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR 
ETABLERING AV UTLØPSTUNNEL OG UTLØPSLEDNING VED OG UNDER 
ORMØYA  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  

1. Bydel Nordstrand viser til den uttalelse som ble avgitt i sak 74/09, møte den 10.09.09. 
2. Det endringsforslaget som fremkommer i delprosjekt A bringer sprengningsarbeider 

nærmere og til dels under Ormøya. Bydel Nordstrand forutsetter at alle mulige og  
nødvendige hensyn tas for at eventuelle skadevirkninger knyttet til sprengning, 
rystelser, sprekkdannelser og påvirkning av grunnvannforekomster blir så små som 
overhodet mulig og helst unngås. 

3. Saken sendes BMS-komiteen og BU til orientering 
 
Til komiteer og råd:  
Vedtak i arbeidsutvalget tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Vedtak i arbeidsutvalget tas til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Steinar Andersen (A) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 3, slik at bydelsdirektørens 
forslag til punkt 3, blir punkt 4: 
3.  Bydel Nordstrand mener det er viktig at det utarbeides en konsekvensutredning med dertil 
nødvendig registrering / dokumentasjon på aktuelle eiendommer, før arbeidet påbegynnes 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt 
Steinar Andersens (A) forslag til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag til punkt 3, ble enstemmig vedtatt som punkt 4  
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Arbeidsutvalgets vedtak: 
1. Bydel Nordstrand viser til den uttalelse som ble avgitt i sak 74/09, møte den 10.09.09. 
2. Det endringsforslaget som fremkommer i delprosjekt A bringer sprengningsarbeider 

nærmere og til dels under Ormøya. Bydel Nordstrand forutsetter at alle mulige og  
nødvendige hensyn tas for at eventuelle skadevirkninger knyttet til sprengning, 
rystelser, sprekkdannelser og påvirkning av grunnvannforekomster blir så små som 
overhodet mulig og helst unngås. 

     3.    Bydel Nordstrand mener det er viktig at det utarbeides en konsekvensutredning med   
dertil  nødvendig registrering / dokumentasjon på aktuelle eiendommer, før arbeidet  
påbegynnes 

     4.   Saken sendes BMS-komiteen og BU til orientering 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Vedtak i arbeidsutvalget tas til orientering 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Brev til bydelsutvalget av 14.12.10 fra Norconsult AS 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
 
Bydelen er bedt om å uttale seg i forbindelse med endring av reguleringsplan for 
Midgardsormen. Kombinasjonen av sterkt tidspress i prosjektet og det forhold at endringen kan 
sees som en mindre justering, gjør at saken er foreslått behandlet av arbeidsutvalget.  
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsutvalget behandlet saken om Midgardsormen i møte den 10.09.09, sak 74/09. 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Midgardsormen er en ny avløpstunnel fra Gamlebyen til Bekkelaget, og legger til rette for et 
nytt avløpssystem i sentrale deler av Oslo, og derved forbedre vannkvaliteten i 
fjordbybassenget. Anlegget ligger i det vesentligste under terreng. 
 
Det foreligger nå en endring av detaljregulering for etablering av utløpstunnel ved og under 
Ormøya. 
 
Sammendrag  
Saken dreier seg om en endring av utløpstunnel for Midgardsormen. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
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Ytterligere vurdering 
Nærmere undersøkelser har vist at vedtatt plassering for utslagspunkt ikke er teknisk egnet. 
Endret plassering av utløpstunnel til komme nærmere og tildels under Ormøya. Dette vil kunne 
få betydning for berørte eiendommer på Ormøya, det vil kunne gi økte rystelser, og det vil 
kunne påvirke grunnvannforekomster. 
 
Det må legges som en forutsetning at alle de hensyn som er mulige og nødvendige, blir tatt, slik 
at eventuelle skadevirkninger blir så små som overhodet mulig og helst unngås. 
 
 
 
 
 
Oslo, 11.01.11. 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 10/11    Forslag til ny forskrift om renovasjon av 
husholdningsavfall i Oslo kommune - høring  

 
Arkivsak: 200500991 
Arkivkode: 500 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 17.01.11 10/11  
Eldrerådet 24.01.11 7/11  
Rådet for funksjonshemmede 24.01.11 7/11  
Helse- og sosialkomite 24.01.11 7/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 25.01.11 12/11  
Bydelsutvalget 03.02.11 10/11  
 
 
FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL 
I OSLO KOMMUNE - HØRING  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i:  

- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
- Helse- og sosial komiteen 
- Bydelsutvalget 

 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  

1) Forslaget til ny forskrift om renovasjon av husholdningsavfall i Oslo kommune 
representerer en nødvendig opprydding og modernisering og vil kunne være et godt 
grunnlag for det praktiske arbeidet knyttet til renovasjon. 

2) Bydelsutvalget vil uttrykke skepsis til om det er nødvendig å gå så langt som forslaget 
legger opp til med hensyn til å sikre sanksjonsmuligheter overfor abonnentene. 

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

- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
- Helse- og sosial komiteen 
- Bydelsutvalget 
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Eldrerådets vedtak: 
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling/vedtak: 
Svein Erik Aldal (FrP) fremmet følgende endringsforslag i punkt 2 i bydelsdirektørens forslag: 
”.... å sikre sanksjonsmuligheter overfor abonnentene” endres til:  ” …pålegge abonnentene 
gebyrer, jfr kap 3 i forslag til forskrift om renovasjon av husholdningsavfall”. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt i punkt 1 
Svein Erik Aldals (FrP) forslag til endring i del av punkt 2, ble enstemmig vedtatt 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
BMS-komiteens innstilling overfor bydelsutvalget, som følger: 

1) Forslaget til ny forskrift om renovasjon av husholdningsavfall i Oslo kommune 
representerer en nødvendig opprydding og modernisering og vil kunne være et godt 
grunnlag for det praktiske arbeidet knyttet til renovasjon. 

2)  Bydelsutvalget vil uttrykke skepsis til om det er nødvendig å gå så langt som forslaget 
legger opp til med hensyn til å pålegge abonnentene gebyrer, jfr kap 3 i forslag til 
forskrift om renovasjon av husholdningsavfall. 

 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Oversendelsesbrev fra Renovasjonsetaten med forslag til ny forskrift og eksisterende 
forskrift 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Gjeldende forskrift for Oslo kommune er fra 1984, og det har vist seg nødvendig med en 
revisjon av forskriften. Forslaget til ny forskrift er sendt bydelene til høring. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsutvalget vedtok i september 2005 en uttalelse til endret renovasjonsforskrift (møte 
15.09.05). 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Eksisterende forskrift er fra 1984. Endringer i hjemmelslovgivning og faktiske endringer i 
kommunens renovasjonsordning har medført behov for revisjon av forskriften. 
 
Forslaget tar opp i seg forurensningslovens avfallsdefinisjoner og er bygget opp pedagogisk, 
bl.a. med liste med definisjoner av brukte begreper. Forslaget inneholder en tydeliggjøring av 
rettigheter og plikter hos henholdsvis kommune og abonnent og fremholder at forholdet 
mellom disse skal være av balansert karakter. 
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Forslaget omhandler henteordning, bringeordning, godkjenning av innsamlingsløsning, forhold 
knyttet til alternativ avfallsløsning, ansvar og eierforhold. Det som ikke omhandles av forslaget 
– og som er omtalt i gjeldende forskrift - er avfall fra medisinske institusjoner, men dette er 
omhandlet i egen forskrift av 2004. Forslaget inneholder tydelig definering av krav til 
tilgjengelighet til standplass, og det introduseres en rekke sanksjonsmuligheter og gebyrer. 
 
 
Sammendrag  
Forslag til ny forskrift om renovasjon av husholdningsavfall er sendt på høring. Forskriften skal 
avløse eksisterende forskrift, som er fra 1984. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Om forslaget får økonomiske konsekvenser for bydelen, er noe usikkert, da grunnlaget for å 
innkreve diverse gebyrer – bl.a. knyttet til gangavstand, åpning av låste dører mm – kan komme 
inn i bildet. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. Forslaget til forskrift hjemler imidlertid krav 
til kildesortering og standplass som kan komme til å bety noe endrede rutiner. 
 
Ytterligere vurdering 
Forslaget til forskrift er en modernisering og opprydding i regelverk og hjemmelsgrunnlag. 
Forslaget går langt i å sikre renovatører i deres arbeid og i å stille krav til standplass, 
tilgjengelighet, orden og ryddighet, lysstyrke i søppelrom mm, og en går også langt i å gi 
hjemmel for gebyrer og tilleggsgebyrer. Det skal bl.a. beregnes fast tilleggsgebyr for at 
renovatørene skal måtte åpne opp en låst dør med nøkkel. Bydelsdirektøren er noe usikker på 
om den ønskede balanse mellom kommunens ansvar og kundens ansvar, som uttrykkes i 
oversendelsesbrevet, er  tilstede i det nye forslaget.  
 
 
 
 
Oslo, 14.01.11 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 11/11    Fremtidige cruisekaier i Oslo  
 
Arkivsak: 200900921 
Arkivkode: 632.2 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 17.01.11 11/11  
Helse- og sosialkomite 24.01.11 8/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 25.01.11 10/11  
Bydelsutvalget 03.02.11 11/11  
 
 
FREMTIDIGE CRUISEKAIER I OSLO  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
       -    Helse- og sosialkomiteen 

- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 

 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget vil fraråde å bruke Ormsund til reservekai for cruiseskip. Det er lite 
hensiktmessig å blande cruisetrafikk med en støyende containerterminal. Dessuten 
representerer cruiseskip en forurensningskilde i seg selv, både mht støy og luftforurensning, og 
dette bør ikke plasseres inntil et boligområde som er sterkt belastet med støy og luftforrensning 
fra før.  
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak 
Saken behandles i: 
       -    Helse- og sosialkomiteen 

- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 

 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
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SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:  
 Trykte: 

Utredning med sammendrag om fremtidige cruisekaier i Oslo 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Som berørt bydel er Bydel Nordstrand bedt om å avgi en høringsuttalelse. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det er ikke funnet tidligere vedtak i saken. 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Det har vært en kraftig økning i antall cruisepassasjerer til Oslo de siste årene, og det er i den 
forbindelse utarbeidet en mulighetsstudie for fremtidige cruisekaier. I kaiområdene Hjortnes, 
Filipstad, Søndre Akershuskai, Vippetangen, Revierkaia, Kongshavn, Sjursøya og Ormsund har 
i alt 17 kaialternativer vært vurdert. Etter vurdering av manøvrerings- og sikkerhetsmessige 
forhold og testing av de fleste alternativene i simulator, er flere alternativ silt ut. 
 
Etter vurderinger og siling av alternativer, peker mulighetsstudien på tre hovedlokaliseringer: 

- Hjortnes 
- Akershusneset Vest (Søndre Akershuskai og Vippetangen) 
- Akershusneset Øst (Revierkaia). 

 
I tillegg er Ormsund utpekt som mulig reservekai. 
 
 
Sammendrag  
En mulighetsstudie for fremtidige cruisekaier i Oslo viser bl.a. at Ormsund anses egnet som 
reservekai for cruiseskip. 
 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren kan vanskelig se at det er spesielt hensiktsmessig å tenke seg Ormsund som 
mulig reservekai for cruiseskip. Ormsund er i dag en containerterminal som representerer en 
vesentlig miljøbelasting for hele det boligområdet som ligger i skråningen innenfor 
havneanlegget. Å blande cruisetrafikk med en støyende containerterminal kan ikke være noen 
god løsning – selv om dette er en reserveløsning.  
 
Å få cruisetrafikk i et boligområdet kan uansett ikke være hensiktsmessig. Cruiseskip 
representerer ved landligge en støykilde i og med tekniske anlegg som hjelpemaskiner, 
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skorstein, ventilasjon, kjølesystemer, annonsering fra høyttalere, underholdning og trafikk til og 
fra skipet. I tillegg kommer luftforurensning fra brenning av oljer og diesel. Et cruiseskip kan 
ha et effektbehov på flere MW, og det vil kreves store investeringer dersom dette 
energibehovet skal erstattes av elektrisk strøm fra land. 
 
Bydelsdirektøren ser ikke at cruiseskip ved Ormsund er spesielt hensiktmessig – verken for 
passasjerer eller beboere i nærmiljøet. 
 
 
 
Oslo, 11.01.11 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
 
 
 
  
 
 

   29



 

Sak 12/11    Varsel om oppstart av planarbeid - områderegulering av 
Gjersund-Stensrud - planforslag for 
konsekvensutredning  

 
Arkivsak: 201100004 
Arkivkode: 511 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 17.01.11 12/11  
Eldrerådet 24.01.11 8/11  
Rådet for funksjonshemmede 24.01.11 10/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 25.01.11 13/11  
Bydelsutvalget 03.02.11 12/11  
 
 
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - OMRÅDEREGULERING AV 
GJERSUND-STENSRUD - PLANFORSLAG FOR KONSEKVENSUTREDNING  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
-  Eldrerådet 
-  Rådet for funksjonshemmede 
-  Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  

1) Bydelsutvalget ser at utbygging av området Gjersrud – Stensrud vil generere et 
betydelig transportbehov. I tråd med forutsetningene i kommuneplan 2008 må 
baneforbindelse være på plass når boligområdene tas i bruk. 

2) Forventet økt belastning på veinettet aktualiserer ytterligere de tiltakene som 
bydelsutvalget enstemmig har vedtatt i Trafikkplan for Bydel Nordstrand, vedtatt 
18.11.10. 

3) Planområdet er en del av nedslagsfeltet til Ljanselvvassdraget. Det må sikres verning 
av gjenåpning av bekker og vassdrag. I tillegg må det sikres god tilgjengelighet til 
rekreasjonsområder ved etablering av turveier, parker og sammenhengende 
grøntanlegg.  
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 
-  Eldrerådet 
-  Rådet for funksjonshemmede 
-  Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
-  Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling/vedtak: 
Det ble bemerket skrivefeil i 2. punktum i punkt 3: Ordet av erstattes av ordet og. Punktet blir 
dermed lydende: 
3) Planområdet er en del av nedslagfeltet til Ljanselvvassdraget. Det må sikres verning og 
gjenåpning av bekker og vassdrag. I tillegg må det sikres god tilgjengelighet til 
rekreasjonsområder ved etablering av turveier, parker og sammenhengende grøntanlegg. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med rettelse av ett ord 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
BMS-komiteens innstilling overfor bydelsutvalget som følger: 
1)      Bydelsutvalget ser at utbygging av området Gjersrud – Stensrud vil generere et betydelig 

transportbehov. I tråd med forutsetningene i kommuneplan 2008 må baneforbindelse 
være på plass når boligområdene tas i bruk. 

2)     Forventet økt belastning på veinettet aktualiserer ytterligere de tiltakene som        
bydelsutvalget enstemmig har vedtatt i Trafikkplan for Bydel Nordstrand, vedtatt 18.11.10. 

3)   Planområdet er en del av nedslagfeltet til Ljanselvvassdraget. Det må sikres verning og 
gjenåpning av bekker og vassdrag. I tillegg må det sikres god tilgjengelighet til 
rekreasjonsområder ved etablering av turveier, parker og sammenhengende grøntanlegg. 

 
 
SAKSBEHANDLING   
VEDLEGG:   

- Oversendelsesbrev fra Plan- og bygningsetaten av 30.12.10 
- Områderegulering av Gjersrud – Stensrud - planprogram for 

konsekvensutredning 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Plan- og bygningsetaten har invitert bydelsutvalget til å uttale seg om planprogrammet.  
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det er ingen tidligere vedtak i saken. 
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BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Området Gjersrud – Stensrud ligger lengst syd i Bydel Søndre Nordstrand og avgrenses av E6, 
Enebakkveien og kommunegrensen mot Ski kommune. Området er det siste større, ubebygde 
området innenfor byggesonen og er sammen med Sørkedalen og Maridalen å regne som de 
siste bygdesamfunnene i Oslo. Det planlegges nå et samlet boligtall på 5 – 7.000 boliger med 
variert bebyggelse og forslag til baneløsning. Største grunneier i området er Oslo kommune. 
 
 
Sammendrag  
Det planlegges et boligtall på 5 – 7.000 boliger i området Gjersrud – Stensrud, og Bydel 
Nordstrand er bedt om å uttale seg i den forbindelse. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Ytterligere vurdering 
For Bydel Nordstrand vil utbyggingen av Gjersrud – Stensrud bety et betydelig antall nye 
innbyggere – kanskje mer enn 15.000 innbyggere – etablerer seg like syd for bydelsgrensen, 
med de transportbehov som oppstår i den forbindelse. 
 
Både i Ruter’s rapport 2010:1 og i kommuneplan 2008 ligger det planer om at kollektivtilbudet 
må baseres på baneforbindelse – enten ved forlengelse av trikk/bybane fra Ljabru via Hauketo 
eller som forlengelse av T-banen til Mortensrud. I kommuneplanen ligger det som forutsetning 
at baneforbindelse må være etablert før eller samtidig med boligutbyggingen. 
 
Utbyggingen vil også medføre økt belasting på veinettet. Dette aktualiserer tiltakene i 
Trafikkplan for Bydel Nordstrand i enda større grad enn tidligere. Denne planen ble vedtatt av 
et enstemmig bydelsutvalg den 18.11.10 og er oversendt bystyret. 
 
Planområdet er del av nedslagsfeltet til Ljanselvvassdraget. Det må forutsettes at all utbygging 
tar sikte på verning av bekker og vassdrag og gjenåpning av eventuelle stengte bekker og 
bekkedrag. Det må også sikres god tilgjengelighet til rekreasjonsområder ved etablering av 
turveier, parker og sammenhengende grøntanlegg. 
 
Oslo, 10.01.11 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 13/11    Begrenset høring - alternativ 4 - Bleikøya - Lindøya - 
Nakkholmen  

 
Arkivsak: 200401242 
Arkivkode: 512.1 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 17.01.11 13/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 25.01.11 11/11  
Bydelsutvalget 03.02.11 13/11  
 
 
BEGRENSET HØRING - ALTERNATIV 4 - BLEIKØYA - LINDØYA - 
NAKKHOLMEN  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 

 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand finner grunn til å understreke allmennhetens behov for 
tilgjengelighet og fri ferdsel på øyene, spesielt tilgang til strandsonen. Bydelsutvalget er kritisk 
til om hvorvidt alternativ 4 ivaretar dette på en god nok måte. 
 
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 er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Planforslag til begrenset høring fra Plan- og bygningsetaten, oversendt 17.12.10. 
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BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Øyene som omfattes av planforslaget ligger i Bydel Gamle Oslo. Det er likevel hensiktsmessig 
at også Bydel Nordstrand melder inn noen betraktninger om planforslaget, da dette er 
rekreasjonsområder i bydelens umiddelbare nærhet.  
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsutvalget behandlet et planforslag i 2004. Senere ble det utarbeidet nytt planforslag i 2008 
og sendt ut tre alternativ på begrenset høring i 2010. Byantikvaren mener at tidligere alternativ 
ikke ivaretar kulturminneinteressene og har derfor utarbeidet et eget alternativ, som nå 
foreligger til uttalelse. 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Det nye forslaget er utarbeidet av Byantikvaren og er preget av sterk bevaringstankegang. 
Forslaget er det alternativet som gir minst areal regulert til friområde, og dette kan det være 
grunn til å kommentere. Plan- og bygningsetaten kommenterer at alternativet i mindre grad enn 
øvrige alternativer legger til rette for allmennhetens muligheter til rekreasjon på øyene. 
 
Sammendrag  
Byantikvaren har lagt frem et planforslag for øyene som gir mindre areal regulert til friområde 
enn tidligere planforslag.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren finner grunn til å foreslå at bydelen uttaler seg på generelt grunnlag om 
behovet for allmenn ferdsel og tilgjengelighet på øyene.  
 
 
 
Oslo, 13.01.11 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 14/11    Søknad om bevilling fra Malmøya mat & grill - Sundveien 
7 - anmodning om saksprotokoll eller begrunnelse på 
anbefalt avslag  

 
Arkivsak: 201001346 
Arkivkode: 944.4 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 17.01.11 14/11  
Helse- og sosialkomite 24.01.11 9/11  
Bydelsutvalget 03.02.11 14/11  
 
 
SØKNAD OM BEVILLING FRA MALMØYA MAT & GRILL - SUNDVEIEN 7 - 
ANMODNING OM SAKSPROTOKOLL ELLER BEGRUNNELSE PÅ ANBEFALT 
AVSLAG  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  

1) Det anbefales at Malmøya Mat & Grill gis salgsbevilling i tråd med søknad. 
2) Saken sendes til HS og BU til orientering 

 
Til komiteer og råd:  
Vedtak i arbeidsutvalget tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Vedtak i arbeidsutvalget tas til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak 

1) Det anbefales at Malmøya Mat & Grill gis salgsbevilling i tråd med søknad. 
2) Saken sendes til HS og BU til orientering 

 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Vedtak i arbeidsutvalget tas til orientering 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Brev fra Næringsetaten av 28.12.10 med vedlegg 
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BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Bydel Nordstrand har fått saken til uttalelse, i tråd med gjeldende regler og praksis. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det er ingen tidligere vedtak i forhold til denne konkrete virksomheten. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Saken gjelder salgsbevilling i forbindelse med eierskifte. 
 
Sammendrag  
Malmøya Mat og Grill har søkt om salgsbevilling i forbindelse med eierskifte. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Ytterligere vurdering 
Det må formelt søkes om fornyet salgsbevilling ved eierskifte. Bydelsdirektøren ser ingen 
grunn til at søknaden bør avslås. 
 
 
 
 
Oslo, 10.01.11 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 15/11    Søknad om bevilling - Kiwi 581 Lambertseter senter 
(tidligere Rimi) - salgs- og skjenkebevillinger  

 
Arkivsak: 201100077 
Arkivkode: 944.4 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 24.01.11 14/11  
Bydelsutvalget 03.02.11 15/11  
 
 
SØKNAD OM BEVILLING - KIWI 581 LAMBERTSETER SENTER (TIDLIGERE 
RIMI) - SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Det anbefales at Kiwi Lambertseter senter gis salgsbevilling i tråd med søknad.  
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
  
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Oversendelse fra Næringsetaten 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Bydel Nordstrand har fått saken til uttalelse, i tråd med gjeldende regler og praksis. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det er ingen vedtak i denne saken fra tidligere. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Saken gjelder salgsbevilling i forbindelse med eierskifte ved Kiwi Lambertseter senter (tidl. 
Rimi) i Langbølgen 11 – 13. 
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Sammendrag  
Saken gjelder salgsbevilling i forbindelse med eierskifte. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Ytterligere vurdering 
Saken gjelder salgsbevilling i forbindelse med eierskifte, og sees dermed som en videreføring 
sv eksisterende tilbud. 
Bydelsdirektøren ser ingen grunn til at Kiwi Lambertseter senter ikke skal få salgsbevilling. 
 
 
 
 
Oslo, 20.01.11 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 16/11    Høring - innføring av brukervalg innen brukerstyrt 
personlig assistanse  

 
Arkivsak: 201100049 
Arkivkode: 225.0 
Saksbehandler: Marie Anbjørg Joten 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 17.01.11 15/11  
Eldrerådet 24.01.11 9/11  
Rådet for funksjonshemmede 24.01.11 8/11  
Helse- og sosialkomite 24.01.11 4/11  
Bydelsutvalget 03.02.11 16/11  
 
 
HØRING - INNFØRING AV BRUKERVALG INNEN BRUKERSTYRT PERSONLIG 
ASSISTANSE  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Helse- og sosialkomiteen 
- Bydelsutvalget 
 

Til komiteer og råd:  
Innstillingen som legges frem for bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsdirektør innstiller til Bydelsutvalget å støtte byrådets forslag om at det innføres fritt 
brukervalg for brukerstyrt personlig assistanse i alle bydeler innen utgangen av 2011. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 

- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Helse- og sosialkomiteen 
- Bydelsutvalget 

 
Eldrerådets vedtak: 
Innstillingen som legges frem for bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Innstillingen som legges frem for bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Innstillingen som legges frem for bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte/Link til internett 
Innføring av tjenestekonsesjon for levering av pleie- og omsorgstjenester - byrådssak 1153/09 
Innføring av brukervalg innen brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - byrådssak 173 av 
05.08.2010 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Det er innført brukervalg for praktisk bistand i Oslo, og det skal innføres brukervalg for 
hjemmesykepleie i alle bydeler 01.04.2011. Brukernes egen mulighet til å velge leverandør er 
et viktig prinsipp for Byrådet. Helse- og sosialkomiteen har bestemt å sende saksfremlegget; 
Innføring av brukervalg innen brukerstyrt personlig assistanse (BPA) -  byrådssak 173/10 av 
05.08.2010 til høring til bydelsutvalgene før videre behandling av saken i Bystyret med  
høringsfrist 01.02.2011. Bydelen har bedt om utsettelse av saken for behandling i 
bydelsutvalget 03.02.2011. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det er innført brukervalg for praktisk bistand i Oslo. Det skal innføres brukervalg for 
hjemmesykepleie i alle bydeler i Oslo fra 01.04.2011.  
 
Byrådet har besluttet å innføre tjenestekonsesjon for levering av pleie- og omsorgstjenester for 
tjenesteområdet brukerstyrt personlig assistanse i tillegg til praktisk bistand og 
hjemmesykepleie (byrådssak 1153/09). 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Kommunen kan velge mellom å organisere tjenesten selv, kjøpe tjenesten, eller la brukeren 
være arbeidsgiver og selv organisere tjenesten. Tradisjonelt sett har ULOBA vært det eneste 
alternativet til bydelene dersom bydelen ikke har drevet tjenesten selv men har kjøpt tjenesten. 
Det har i den senere tid kommet flere leverandører på markedet. Brukere av ordningen har gitt 
uttrykk for at de selv ønsker å velge leverandør av BPA.  
 
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er hjemlet i Lov om sosiale tjenester § 4-2. Kommunen 
plikter å ha BPA på lik linje med de andre lovregulerte tjenestene etter sosialtjenesteloven. 
Tildeling av BPA skal vurderes på samme måte og innen samme rettslige rammer som de andre 
tjenestene i sosialtjenestelovens § 4-2, som praktisk bistand, avlastning, støttekontakt, 
omsorgslønn, m.v. Det er kommunen selv som skal avgjøre hvilke tjenester som er mest 
hensiktsmessig, men kommunen har en plikt til å rådføre seg med brukeren og brukerens 
synspunkter skal vektlegges stor betydning. 
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Omfanget av tjenesten øker. I budsjett 2010 hadde bydel budsjettert med 15 brukere i BPA 
ordningen. I desember 2010 var det 20 personer som var innvilget BPA. I 2011 forventes det 
fortatt å være 20 brukere som har brukerstyrt personlig assistanse. 
 
 
Sammendrag  
Helse- og sosialkomiteen har bestemt at saksfremlegget om innføring av brukervalg innen 
brukerstyrt personlig assistanse sendes på høring til bydelsutvalget. Det er bydelen som fatter 
vedtak om BPA til de brukerne som har behov for dette, Tidligere har det stort sett vært en 
leverandør som har tilbudt denne tjenesten. Bydelsdirektøren vurderer at brukervalget vil gi 
brukeren større frihet til å velge en leverandør som yter den kvalitet og service som brukeren 
ønsker.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Forslaget om brukervalg vil ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren vurderer det som hensiktsmessig at brukerne som har fått vedtak om BPA 
selv skal kunne velge hvem som skal utføre tjenesten. Frem til nå har de hovedsakelig hatt en 
leverandør; ULOBA de har kunnet velge. Brukervalg vil sikre brukerne økt valgfrihet ved at de 
kan velge hvem som skal utføre tjenesten. Dersom brukerne ønsker å bytte leverandør fordi de 
ikke er fornøyd med den leverandøren de har hatt vil de nå ha mulighet til det. Brukervalg vil 
dermed kunne heve tjenestens kvalitet. 
 
 
 
 
 
Oslo, 16.12.2010 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/      Marie Anbjørg Joten/s/ 
bydelsdirektør       ass. bydelsdirektør 
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Sak 17/11    Høring - endring av prioriteringsforskriften - helsehjelp til 
personer som oppholder seg ulovlig i landet  

 
Arkivsak: 201001284 
Arkivkode: 200 
Saksbehandler: Marie Anbjørg Joten 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 17.01.11 16/11  
Eldrerådet 24.01.11 10/11  
Rådet for funksjonshemmede 24.01.11 9/11  
Helse- og sosialkomite 24.01.11 5/11  
Bydelsutvalget 03.02.11 17/11  
 
 
HØRING - ENDRING AV PRIORITERINGSFORSKRIFTEN - HELSEHJELP TIL 
PERSONER SOM OPPHOLDER SEG ULOVLIG I LANDET  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Helse- og sosialkomiteen 
- Bydelsutvalget 
 

Til komiteer og råd:  
Innstillingen som legges frem for bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsdirektør innstiller til Bydelsutvalget å henstille til at staten påtar seg kostnadene for 
disse personene som oppholder seg ulovlig i landet. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak 
Saken behandles i: 

- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Helse- og sosialkomiteen 
- Bydelsutvalget 

 
Eldrerådets vedtak: 
Innstillingen som legges frem for bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
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Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Innstillingen som legges frem for bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Innstillingen som legges frem for bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte/Link til internett 
Høring- endring av prioriteringsforskriften- Helsehjelp til personer som oppholder seg ulovlig i 
landet 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Oslo kommune har mottatt høringsnotat med forslag om endring i prioriteringsforskriften – 
Helsehjelp til personer som oppholder seg ulovlig i landet fra Helse- og omsorgsdepartementet. 
Det er Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester som utarbeider Oslo kommunes 
høringsuttalelse i saken. I den forbindelse ber byrådsavdelingen om bydelenes innspill til 
høringsuttalelsen. Byrådsavdelingen ber særskilt om tilbakemelding når det gjelder de 
erfaringer virksomhetene har på området. Byrådet ber om å få en oversikt over den helsehjelp 
som bydelene yter til personer som oppholder seg ulovlig i landet, hvilke pasientgrupper som er 
berørt, og i hvilken grad det er problemstillinger knyttet til denne pasientbehandlingen som 
ikke omtales i høringsnotatet, hvilke tjenesteutøvere som er berørt og hvilke konsekvenser 
foreslåtte endringer vil berøre tjenestetilbudet i kommunen. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut høringforslag til endring i prioriteringsforskriften 
(forskrift av 1.desember 2000 nr.1208 om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig 
helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemd). 
Endringsforslaget innebærer en presisering av virkeområdet for pasientrettighetslovens kapittel 
2, ved at det i prioriteringsforskriften angis nærmere hvem som har rett til helsehjelp i Norge. 
Bakgrunnen for forslaget er at departementet anser gjeldende regler for ikke å angi klart nok 
hvilken rett til helsehjelp personer som oppholder seg ulovlig i landet har. Forslaget innebærer 
en klargjøring av gjeldende rett. Rettighetene skal gjelde alle som oppholder seg i Norge enten 
lovlig eller ulovlig får nødvendig helsehjelp, herunder helsehjelp som ikke kan vente. Det 
foreslås særskilte bestemmelser for barn, gravide, personer som er under frihetsberøvelse, 
psykisk ustabile personer og rett til abort. 
 
Pasientrettighetsloven sier at; ” Pasienten har rett til øyeblikkelig hjelp. Pasienten har rett til 
nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. I følge 
pasientrettighetsloven gjelder retten til øyeblikkelig hjelp alle som oppholder seg i landet. I 
følge menneskerettighetene må rett til nødvendig helsehjelp gjelde alle, også de som oppholder 
seg ulovlig i landet. Kommunehelsetjenestens § 2-1 sier: ” Enhver har rett til nødvendig 
helsehjelp i den kommune der han eller hun bor eller midlertidig oppholder seg.”  Personer 
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uten lovlig opphold oppholder seg i landet midlertidig og kommer derfor innenfor loven. 
Forslaget til endinger innebærer at utover dette innebærer; ” helsehjelp som er helt nødvendig 
og ikke kan vente uten fare for nært forestående død, varig sterkt nedsatt funksjonstilstand, 
alvorlig skade eller svært sterke smerter”. Både helsehjelpen fra kommunehelsetjenesten og fra 
spesialisthelsetjenesten forutsetter at pasienten må ha forventet nytte av helsehjelpen med 
dokumentasjon for at helsehjelpen vil bedre pasientens livslengde eller livskvalitet og at 
tilstanden vil forverres uten behandlingsmuligheter. Det forutsettes også at de forventede 
kostnadene skal stå i forhold til tiltakets effekt. 
  
Særskilte gruppers rett til helsehjelp er barn, gravide, mennesker med psykiske lidelser og 
smittevern. I henhold til barnekonvensjonen har barn som oppholder seg ulovlig i landet rett på 
samme helsehjelp som andre barn. Når det gjelder svangerskapskontroll foreslås det at alle 
gravide kvinner skal ha rett på samme oppfølging i svangerskapet og barseltiden, noe som også 
er i følge barnekonvensjonen. Etter smittevernloven har en enhver person som oppholder seg i 
landet rett til medisinsk diagnostikk, behandling, pleie og annen nødvendig smittevernhjelp. 
Formålet med helsehjelp ved smittevern og psykisk helsevern er ikke kun å hjelpe pasientene 
men også å sikre allmenne hensyn. Departementet foreslår at psykisk ustabile personer som 
utgjør en fare for eget eller andres liv eller helse skal ha rett til nødvendig helsehjelp i form av 
psykisk helsevern.  
 
Så langt har bydelen ytt helsehjelp ved at flere fastleger har hatt personer med ulovlig opphold 
til akutte konsultasjoner. Flere fastleger har også hatt asylsøkere som har fått avslag på 
oppholdstillatelsen og som likevel har fått behandling av fastlegene over tid. Fastlegene har 
fortsatt å yte helsehjelp inntil de har blitt borte. Fastlegene har da antatt at de da har blitt utvist 
fra landet. Helsestasjonen og fastleger har også hatt flere kvinner utsatt for trafficking. Bare i 
2010 har tre kvinner gått til oppfølging hos jordmor. Disse bor på hemmelig adresse og har 
enda ikke født barna. Helsestasjonen opplever det uklart hvilket sykehus som har ansvar for 
fødselen. Det er også foreldre med barn som kommer til oppfølging på helsestasjonen uten at 
de har papirer på oppholdstillatelse. Bydelen har ellers blitt kontaktet av Ullevål 
Universitetssykehus vedrørende en pasient som hadde behov for rehabilitering etter hjerneslag. 
Vedkommende fikk 6 ukers opphold ved sykehjem som bydelen betalte for. 

Sammendrag  
Bakgrunn for forslag til endring i prioriteringsforskriften - Helsehjelp til personer som 
oppholder seg ulovlig i landet er at det har vært uklart hvilken rett til helsehjelp personer som 
oppholder seg ulovlig i landet har. Dagens regelverk er usammenhengende, tvetydig og skaper 
tolkningstvil om hva som er gjeldende rett. På denne bakgrunnen har regjeringen besluttet at 
regelverket for personer som oppholder seg ulovlig i landet skal klargjøres.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Departementets forslag til forskrift innebærer ikke endringer i dagens finansieringsordning. Det 
vil si at dagens ordning, hvor pasienter som ikke har fast bopel eller oppholdssted i landet og 
som ikke er trygdet etter folketrygdloven, selv skal dekke kostnadene ved helsehjelp. Dette 
innebærer at det er kommunens ansvar, ved den bydelen personen oppholder seg, som har 
ansvar for å betale for helsehjelp til de personene som oppholder seg her dersom de selv ikke 
har økonomiske midler til å dekke dette selv. Det er vanskelig å anslå hvor store kostnader 
dette innebærer for bydelen da det foreløpig ikke har vært mer enn en som er kjent å ha mottatt 
helsehjelp over tid samt noen som har gått til fastlege. Kostnadene kan imidlertid bli betydelige 
på sikt. Bydelsdirektøren er derfor av den oppfatning at staten må dekke kommunens kostnader 
til de som oppholder seg ulovlig i landet og som må ha nødvendig helsehjelp. Det er staten som 
kan ha virkemidler til å ivareta disse personene uten lovlig opphold i landet. Det er derfor 

 44



naturlig at staten påtar seg et ansvar for å refundere kostnadene som kommunene har til 
nødvendig helsehjelp. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det medfører ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser utover at det kan bli noen flere pasienter 
å behandle og gi annen nødvendig helsehjelp. Helsehjelpen vil ytes ved behandling hos 
fastleger samt pleie og omsorgstjenester i form av hjemmetjenester, jordmor og 
helsesøstertjenester samt ved kjøp av rehabilitering og korttidsplasser i sykehjem.   
 
Ytterligere vurdering 
Ut fra departementets forslag til prioriteringsforskrift anser bydelsdirektøren at kommunens 
rolle er tydeligere i form av hvilke tjenester som bydelen plikter å utføre til personer som 
oppholder seg ulovlig i landet. Frem til nå har bydelen ytt tjenester i form av fastlege, jordmor, 
helsesøster og sykehjem når det har blitt bedt om tjenester. Omfanget av tjenesten har vært gitt 
ut fra det faglige skjønnet til den som har ytt tjenesten som fastlege, helsesøster, jordmor eller 
bydelens bestillerenhet. Forskriften er nå tydeliggjort at behandling kun skal gis dersom 
pasienten har forventet nytte av helsehjelpen med dokumentasjon for at helsehjelpen vil bedre 
pasientens livslengde eller livskvalitet og at tilstanden vil forverres uten 
behandlingsmuligheter.  
 
Den nye prioriteringsforskriften er klar på at det er der personen oppholder seg som er 
avgjørende for hvilken helseregion eller kommune som er ansvarlig for å tilby hjelpen. Det er 
mange personer uten lovlig opphold som oppholder seg innenfor Oslo kommunes grenser. 
Dette medfører at det vil pålegges Oslo kommune et større ansvar i å yte helsehjelp enn andre 
kommuner i landet. 
 
Det kan være vanskelig å yte tjenester til disse personene da de ofte oppholder seg på 
hemmelige adresser og kan være redde for å oppsøke helsehjelp fordi de ikke vil risikere å bli 
utvist fra landet. Når det gjelder smittevern vil det kunne verre en utfordring av det foreligger 
en gruppe mennesker i landet som ikke har fulgt anbefalte rutiner for testing. 
 
Bydelsdirektøren mener likevel forslaget til klargjøring av eksisterende regler om rett til 
helsehjelp for personer uten lovlig opphold i landet er betydningsfullt slik at de får den 
helsehjelpen de har rett på og bør få for at det ikke skal få alvorlige og/eller livstruende 
konsekvenser for deres helse. Bydelsdirektøren mener imidlertid at finansieringsordning for 
disse typer tjenester må etableres slik at kommunene får dekket de reelle kostnader som ellers 
må tapsskrives for bydelen.  
 
 
Oslo, 05.01.2011 
 
 
 
Per Johannessen/s/                                                                      Marie Anbjørg Joten/s/ 
bydelsdirektør                                                                               ass. bydelsdirektør 
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Sak 18/11    Driftsstyrer i kommunalt drevne sykehjem - innstilling av 
eksterne representanter  

 
Arkivsak: 200901028 
Arkivkode: 240.0 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 17.01.11 17/11  
Eldrerådet 24.01.11 11/11  
Rådet for funksjonshemmede 24.01.11 11/11  
Helse- og sosialkomite 24.01.11 6/11  
Bydelsutvalget 03.02.11 18/11  
 
 
DRIFTSSTYRER I KOMMUNALT DREVNE SYKEHJEM - INNSTILLING AV 
EKSTERNE REPRESENTANTER  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsutvalgets innstilling til representanter og vararepresentanter til driftsstyrene ved 
Ryenhjemmet og Nordseterhjemmet tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget innstiller overfor byråden for eldre og sosiale tjenester følgende representanter 
og vararepresentanter til driftstyrene ved kommunalt drevne sykehjem, Nordseterhjemmet og 
Ryenhjemmet: 
 
Nordseterhjemmet: 
Fast representant:………………………………………… 
Fast representant: :………………………………………… 
Vararepresentant: :………………………………………… 
Vararepresentant: :………………………………………… 
 
Ryenhjemmet: 
Fast representant:………………………………………… 
Fast representant: :………………………………………… 
Vararepresentant: :………………………………………… 
Vararepresentant: :………………………………………… 
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsutvalgets innstilling til representanter og vararepresentanter til driftsstyrene ved 
Ryenhjemmet og Nordseterhjemmet tas til orientering 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsutvalgets innstilling til representanter og vararepresentanter til driftsstyrene ved 
Ryenhjemmet og Nordseterhjemmet tas til orientering 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
HS-komiteen fremmet forslag om at følgende partier får faste representanter: 
Nordseter sykehjem: A og H 
Ryenhjemmet: FrP og KrF 
Votering: 
Med dette forslaget til partifordeling for de faste representantene, ble bydelsdirektørens forslag 
til vedtak enstemmig vedtatt 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsutvalgets innstilling til representanter og vararepresentanter til driftsstyrene ved 
Ryenhjemmet og Nordseterhjemmet tas til orientering med følgende forslag til partifordeling 
for de faste representantene: 
Nordseter sykehjem: A og H 
Ryenhjemmet: FrP og KrF 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte/Link til internett 

1. Brev av 13.12.2010 fra Sykehjemsetaten med oversikt over kommunalt drevne 
sykehjem i Oslo, fordelt på bydel 

2. Byrådssak 1117/10 – reglement for driftsstyrene i kommunalt drevne sykehjem 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester vedtok i møte 25.11.2010 reglement for 
driftsstyrer i kommunalt drevne sykehjem, jfr. vedlegg. 
 
Oppnevnelsen av de første driftsstyrene vil bli gjort av byråd Sylvi Listhaug. Deretter vil 
oppgaven bli delegert til Sykehjemsetaten. Sykehjemsetaten er imidlertid bedt om å foreslå 
aktuelle kandidater slik at byråden kan oppnevne styremedlemmene. 
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Som det fremgår av reglementet § 1- 4 skal driftsstyrene ha følgende sammensetning: 
- en representant for de ansatte 
- en beboer, eller pårørende dersom ingen beboer kan påta seg vervet 
- en pårørende 
-  to eksterne representanter 

 
I henhold til § 1 – 5 oppevning av styremedlemmer og varamedlemmer, skal bydelsutvalgene 
innstille til eksterne medlemmer. Eksterne medlemmer kan ikke samtidig være ansatte eller 
pårørende. Medlemmer i bystyret, bydelsutvalg eller tilsynsutvalg kan ikke velges til 
driftsstyrene 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Ingen 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Bydelsutvalget innstiller overfor byråden for eldre og sosiale tjenester 2 faste representanter og 
2 vararepresentanter ved de to kommunalt drevne sykehjemmene i bydelen, Nordseterhjemmet 
og Ryenhjemmet. Innstillingen sendes Sykehjemsetaten innen fristen 15.02.2011. 
 
Styremedlemmene oppnevnes for to år om gangen. 
 
 
Sammendrag  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Sitat fra reglementet side 3, økonomiske og administrative konsekvenser, siste avsnitt: 
”Kostnadene forutsettes dekket innenfor Sykehjemsetatens budsjettramme…” 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
 
Oslo, 06.01.2011 
 
 
Per Johannessen/s/      Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør                                       enhetsleder 
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Sak 19/11    Suppleringsvalg av medlem i BUK-komiteen, 
tilsynsutvalg og driftsstyrer  

 
Arkivsak: 200701239 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 17.01.11 19/11  
Helse- og sosialkomite 24.01.11 10/11  
Barn, ungdom og kultur komite 25.01.11 6/11  
Bydelsutvalget 03.02.11 19/11  
 
 
SUPPLERINGSVALG AV MEDLEM I BUK-KOMITEEN, TILSYNSUTVALG OG 
DRIFTSSTYRER  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteene: 
Bydelsutvalgets vedtak tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
       1. Øystein A. Larsen (H), 1. varamedlem i bydelsutvalget, erstatter Andreas Bareid (H) 

i bydelsutvalget fra 01.01.2011 under hans permisjon  
 

      2   Som medlem i BUK-komiteen fra 01.01.2011 under Andreas Bareids (H) permisjon,     
velges:………………………….. 

 
3. Som  varamedlem i Tilsynsvalg 2 fra 01.01.2011 under Andreas Bareids (H) permisjon, 

velges:…………………………. 
 
     4.    Som  varamedlem i Tilsynsvalg 4 (hjemmetjenesten)  fra 01.01.2011 under Andreas 

Bareids (H) permisjon, velges:………………………… 
 
5. Som medlem i driftsstyret ved Munkerud skole fra 01.01.2011 under Andreas Bareids 

(H) permisjon, innstilles overfor byråden:…………………. 
 
6. Som varamedlem i driftsstyret ved Ljan skole fra 01.01.2011 under Andreas Bareids (H) 

permisjon, innstilles overfor byråden:…………………. 
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsutvalgets vedtak tas til orientering 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsutvalgets vedtak tas til orientering 
 
 
SAKSBEHANDLING   
VEDLEGG:   
Ingen 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Andreas Bareid (H) la fram på bydelsutvalgets møte 16.12.2010 søknad om permisjon fra sine 
verv fra og med 01.01.2011 på ubestemt tid på grunn av jobb i utlandet. 
 
Søknaden ble enstemmig innvilget  
 
Andreas Bareid (H) har følgende politiske verv i bydelen: 

- medlem i bydelsutvalget 
- medlem i barn, ungdom og kulturkomiteen (BUK) 
- varamedlen i tilsynsutvalg 2 (Lambertseter sykehjem, Midtåsenhjemmet,  

Marmorberget dag- og aktivitetssenter) 
- varamedlen i tilsynsutvalg 4 (hjemmetjenesten) 
- medlem i driftsstyret ved Munkerud skole (2011-2012) 
- varamedlem i driftsstyret ved Ljan skole (2010-2011) 

 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
BU-vedtak 16.12.2010, sak 146/10: 
Permisjon fra verv i bydelsutvalget og BUK-komiteen for Andreas Bareid (H) fra 01.01.2011 
på ubestemt tid innvilges 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
I hht valgresultatets godkjente liste i siste kommunevalg for 2007 – 2011, vil Øystein A. Larsen 
gå inn som fast medlem i bydelsutvalget under Andreas Bareids (H) permisjon. 
 
Sammendrag  
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
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Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
 
Oslo, 06.01.2011 
 
 
Per Johannessen/s/                                         Mihriban Rai /s/ 
bydelsdirektør                                                                enhetsleder 
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Sak 20/11    Tilsynsrapport Ryenhjemmet - uanmeldt tilsyn 19.05.2010  
 
Arkivsak: 200501059 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 17.01.11 20/11  
Eldrerådet 24.01.11 12/11  
Rådet for funksjonshemmede 24.01.11 12/11  
Helse- og sosialkomite 24.01.11 11/11  
Bydelsutvalget 03.02.11 20/11  
 
 
TILSYNSRAPPORT RYENHJEMMET - UANMELDT TILSYN 19.05.2010  
 
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 Ryenhjemmet 19.05.10 til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
Rådet hadde følgende merknader: 
Rff påpeker nødvendigheten av skikkelig språkopplæring. Det er en forutsetning og helt 
nødvendig for kommunikasjon med beboerne. Det må være et språklig minstekrav for tilsettelse 
av helsepersonell.  
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
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Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader: 
Rff påpeker nødvendigheten av skikkelig språkopplæring. Det er en forutsetning og helt 
nødvendig for kommunikasjon med beboerne. Det må være et språklig minstekrav for tilsettelse 
av helsepersonell.  
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   

1. Rapport etter uanmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet 19.05.10, mottatt 14.10.10. 
2. Svar fra sykehjemsetaten, mottatt 20.12.10. 

 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Det har vært uanmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet, 19.05.10. 
Tilsynet er utført av tilsynsutvalg 3. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det har ikke vært tilsyn på Ryenhjemmet tidligere i 2010. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Se sammendrag. 
 
Sammendrag  
Tilsynsutvalg 3 har vært på uanmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet, 19.5.2010.  
Utvalget observerer at det generelle inntrykket av sykehjemmet var godt. Alle avdelinger hadde 
fått nytt kjøkken. Det pågikk vedlikeholdsarbeid på avdelingen.  
Beboerne på avdelingen var fornøyde med bemanningen og maten var tilfredsstillende. 
Bemanningen ved demensavdelingen på kveldstid synes fortsatt for lav.  
Det er svake norskkunnskaper til deler av bemanningen. 
 
Sykehjemsetaten informerer at de har igangsatt et kompetansehevingsprogram i norsk fra 
høsten 2010 som skal videreføres i 2011. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
Oslo, 05.1.2011 
 
Per Johannessen/s/       Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør        enhetsleder 
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Sak 21/11    Tilsynsrapport Lambertseter alders- og sykehjem, 
avdeling Marmorberget - uanmeldt tilsyn 07.10.2010  

 
Arkivsak: 200400246 
Arkivkode: 541 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 17.01.11 21/11  
Eldrerådet 24.01.11 13/11  
Rådet for funksjonshemmede 24.01.11 13/11  
Helse- og sosialkomite 24.01.11 12/11  
Bydelsutvalget 03.02.11 21/11  
 
 
TILSYNSRAPPORT LAMBERTSETER ALDERS- OG SYKEHJEM, AVDELING 
MARMORBERGET - 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 Lambertseter alders- og sykehjem 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 
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Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
Rådet hadde følgende merknader: 
Rff påpeker nødvendigheten av skikkelig språkopplæring. Det er en forutsetning og helt 
nødvendig for kommunikasjon med beboerne. Det må være et språklig minstekrav for tilsettelse 
av helsepersonell.  
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader: 
Rff påpeker nødvendigheten av skikkelig språkopplæring. Det er en forutsetning og helt 
nødvendig for kommunikasjon med beboerne. Det må være et språklig minstekrav for tilsettelse 
av helsepersonell.  
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   

1. Rapport etter uanmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem 7.10.10, 
mottatt 20.10.10. 

2. Svar fra sykehjemsetaten, mottatt 25.11.10. 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Det har vært uanmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem skjermet avdeling 
Marmorberget, 7.10.10. 
Tilsynet er utført av tilsynsutvalg 2. 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 

Det har tidligere vært tilsyn ved skjermet avdeling 18.5.10. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Se sammendrag. 
 
Sammendrag  
Tilsynsutvalg 2 har vært på uanmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem, skjermet 
avdeling Marmorberget, 7.10.10. 
Utvalget får opplyst at bygget trenger renovering. En del av rommene er små og lite egnet. 
Heisen er trang og trenger ofte vedlikehold. Avdelingen ønsker at denne delen av sykehjemmet 
på sikt blir samlokalisert med resten av sykehjemmet.  
Det blir også opplyst om at Grønn avdeling fremdeles står tom. Denne avdelingen har stått tom 
siden våren 2010. 
Språkproblemer blant en del ansatte er også en utfordring. Det er kommet forslag om å sette et 
minstekrav til norskkunnskaper ved ansettelser.  
Utvalget er informert om at det nå legges opp til en egen ansvarlig sykepleier på skjermet 
avdeling døgnet rundt.  
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Sykehjemsetaten har foretatt en vedlikeholdsbefaring ved avdeling Marmorberget. Det er 
utarbeidet en plan for oppgradering av innvendig vedlikehold. Arbeidet vil bli påbegynt i 2011.  
 
Sykehjemsetaten opplyser om at de har startet språkopplæring for sine ansatte høsten 2010. 
 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
 
 
Oslo, 5.1.2011 
 
 
Per Johannessen/s/       Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør        enhetsleder 
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Sak 22/11    Tilsynsrapport Bekkelagshjemmet - anmeldt tilsyn 
25.10.2010  

 
Arkivsak: 200501464 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 17.01.11 22/11  
Eldrerådet 24.01.11 14/11  
Rådet for funksjonshemmede 24.01.11 14/11  
Helse- og sosialkomite 24.01.11 13/11  
Bydelsutvalget 03.02.11 22/11  
 
 
TILSYNSRAPPORT BEKKELAGSHJEMMET - ANMELDT TILSYN 25.10.2010  
 
 
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 anmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 25.10.10 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 
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Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   

1. Rapport etter anmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 25.10.10, mottatt 11.11.10. 
2. Svar fra sykehjemsetaten, mottatt 23.11.10. 

 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Det har vært anmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 25.10.10. 
Tilsynet er utført av tilsynsutvalg 1. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det har tidligere vært 1 tilsyn på Bekkelagshjemmet, 16.06.10. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Se sammendrag. 
 
Sammendrag  
Tilsynsutvalg 1 har vært på anmeldt tilsyn på Bekkelagshjemmet 25.10.10. 
Utvalget ba om en status angående oppfølging av vannskaden i kjelleretasjen som tidligere har 
vært påpekt. Situasjonen er noe bedret og er under oppfølging. Men det er fortsatt ubehag i 
forhold til inneklimaet for de ansatte. 
Det er flere tunge brukere på avdelingen nå enn tidligere. Dette blir nevnt av utvalget i forhold 
til utvikling og behov for pleieressurser i fremtiden. 
Sykehjemmet har fortsatt lav andel ufaglærte og lavt vikarbruk. 
 
Utvalget mener at private sykehjem bør ha like vilkår som kommunale sykehjem vedrørende 
kostnadsdekning av felles kommunikasjonsverktøy. Manglende fagsystem Gerica fører til 
dårligere kommunikasjon med sykehjemsetaten. 
 
Tilsynsutvalget kommenterer trivselsmidler som blir gitt til kommunale sykehjem. 
Sykehjemsetaten kan informere om at alle sykehjem i Oslo inkludert de private, har fått tilbud 
om underholdning dekket av trivselsmidler.  
  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
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Ytterligere vurdering 
Bydelen er enig i at kommunikasjonen kan være krevende med Bekkelagshjemmet på grunn av 
manglende innføring av fagsystemet Gerica. Dette gjør det vanskelig å følge opp brukerne på 
dagsenteret, samt kommunikasjon mellom bydel og institusjon tilknyttet enkeltbruker.  
Sykehjemsetaten har satt av ressurser til at sykehjem som ikke har Gerica skal få det i 2011. 
Dette gjelder også Bekkelagshjemmet. 
 
 
 
Oslo, 05.1.2010 
 
 
Per Johannessen/s/       Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør        enhetsleder 
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Sak 23/11     Protokoller til orientering  
 
Arkivsak: 201100041 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 03.02.11 23/11  
 
 PROTOKOLLER TIL ORIENTERING  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 

Protokoller tas til orientering 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
Vedlegg – følgende protokoller: 
 
Arbeidsutvalget     17.1.2011     
 
Barn, ungdom og kulturkomiteen   25.1.2011 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen  25.1.2011 
 
Helse- og sosialkomiteen    24.1.2011 
 
Eldrerådet      24.1.2011 
 
Ungdomsrådet       24.1.2011 
 
Rådet for funksjonshemmede     24.1.2011 
 
 
 
 
Oslo, 17.1.2011 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør  
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 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 1/11 
 
 
Møte: Barn, ungdom og kultur komite  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Tirsdag 25. januar 2011 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Knut Hedemann (A)  
   
Tilstede: Knut Hedemann (A) 


Kjersti Bagle-Tennebø (H) 
Lars Petter Solås (FrP) 
Tedd Urnes (SV) 
Ingeborg Midttun (Uavh.) 
Thor Erik Skarpen (V) 


 


   
Forfall: Martin Kirkengen (V) 


Andreas Bareid (H) 
Anne Louise Hübert (KrF) 


 


   
Som vara møtte: Ingeborg Midttun (Uavh.) 


Thor Erik Skarpen (V) 
 


   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Birte Egeland  
 
Åpen halvtime 
 
Informasjon:  
Møtesekretær Birte Egeland informerte om følgende: 


- Barnehagesituasjonen p.t. 
- Informasjon om kontroll av sikkerhet på uteområder og lekeapparater i 


barnehagene, gjennomgang av en eksempelbarnehage i rapporten 
- Kort om prosessen knyttet til årets hovedopptak i barnehagene 


 
Knut Hedemann (A) informerte om følgende: 
     -     Treklossen barnehage - status 
 







Eventuelt:  
BUK-komiteen fremmet forslag om å avholde neste møte 01.03.2011 i Radarveien barnehage. 
Møtesekretær undersøker muligheten angående dette. 
 
 
 
Saker behandlet under møte: 
Sak 1 /11    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 25.01.11 BUK- komiteen............ 1 
Sak 2 /11    Godkjenning av protokoll fra møte 7.12.10 BUK- komiteen ................................. 1 
Sak 3 /11    Avviksrapport november 2010 Bydel Nordstrand .................................................. 1 
Sak 4 /11    Reguleringsplan for Ekeberg By- og idrettspark - varsel om endringer i 


planforslag .............................................................................................................. 2 
Sak 5 /11    Parkeringsplass ved gamle Lambertseter senter ..................................................... 3 
Sak 6 /11    Suppleringsvalg av medlem i BUK-komiteen, tilsynsutvalg og driftsstyrer .......... 4 
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Sak 1 /11    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 25.01.11 
BUK- komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 25.1.11 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 25.1.11 godkjennes 


 


 Sak 2 /11    Godkjenning av protokoll fra møte 7.12.10 BUK- 
komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 7.12.10 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Protokoll fra møte 7.12.10 godkjennes 
 
 
 


 Sak 3 /11    Avviksrapport november 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 november 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
 
 


 Sak 4 /11    Reguleringsplan for Ekeberg By- og idrettspark - varsel 
om endringer i planforslag 


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


1) Forslaget om utvidelse av skoletomt for Ekeberg skole ser ut til å gå ut over dagens 
asfalterte minibane. I tillegg vil forslaget gå ut over netto disponibelt friareale. Det 
må arbeides for en løsning som både ivaretar nevnte asfaltbane og samtidig sikrer at 
netto tilgjengelig friareale ikke reduseres. 


2) Forslaget om flytting av ridebane ser uproblematisk ut, men det bør sikres at ridebane 
ikke plasseres slik at den hindrer fremtidig nyetablering. 


3) Å utvide arealet for driftsstasjon er uproblematisk så lenge tribuneanlegget kan 
integreres i bygningsvolumet. 


4) Forslag om endring av gang-/sykkelveien langs Ekebergveien ser positivt ut. 
5) Bydelsutvalget finner grunn til å minne om bydelsutvalgets enstemmige syn om at 


cricketbane med klubbhus ikke må plasseres på østsiden av Ekebergveien. Det ser ut 
til at dette synet ikke er tatt hensyn til. 


6) Bydelsutvalget finner også grunn til å minne om bydelens syn på parkeringsforhold, 
slik det fremkommer i BU-sak 86/10, pkt 3 og 4, møtedato 09.09.10. 


 
 
 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
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Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
BUK-komiteen fremmet forslag om følgende merknader: 
BUK-komiteen viser til vedtak i bydelsutvalget, sak 86/10, og stiller seg fullt og helt bak de 14 
punktene som ble vedtatt 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt ned merknader 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt, med følgende 
merknader: 
BUK-komiteen viser til vedtak i bydelsutvalget, sak 86/10, og stiller seg fullt og helt bak de 14 
punktene som ble vedtatt 
 
 


 Sak 5 /11    Parkeringsplass ved gamle Lambertseter senter 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


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


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


1) Det anbefales at den søndre halvparten av eksisterende parkeringsplass øst for 
Langbølgen ved det gamle Lambertseter senter opprettholdes inntil videre som 
parkeringsplass, og at Trafikketaten håndhever parkeringen på området. 


2) Den nordre halvdelen av eksisterende parkeringsplass omgjøres til grøntareale og bør 
inngå i en parkmessig opparbeidet møteplass/samlingspunkt. Dette området 
forbeholdes gående og syklende. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
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Sak 6 /11    Suppleringsvalg av medlem i BUK-komiteen, 
tilsynsutvalg og driftsstyrer 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteene: 
Bydelsutvalgets vedtak tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
       1. Øystein A. Larsen (H), 1. varamedlem i bydelsutvalget, erstatter Andreas Bareid (H) 


i bydelsutvalget fra 01.01.2011 under hans permisjon  
      2   Som medlem i BUK-komiteen fra 01.01.2011 under Andreas Bareids (H) permisjon,     


velges:………………………….. 
3. Som  varamedlem i Tilsynsvalg 2 fra 01.01.2011 under Andreas Bareids (H) 


permisjon, velges:…………………………. 
      4.   Som  varamedlem i Tilsynsvalg 4 (hjemmetjenesten)  fra 01.01.2011 under Andreas 


Bareids (H) permisjon, velges:………………………… 
5. Som medlem i driftsstyret ved Munkerud skole fra 01.01.2011 under Andreas Bareids 


(H) permisjon, innstilles overfor byråden:…………………. 
6. Som varamedlem i driftsstyret ved Ljan skole fra 01.01.2011 under Andreas Bareids 


(H) permisjon, innstilles overfor byråden:…………………. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsutvalgets vedtak tas til orientering 
 
  
Bydel Nordstrand, 25.01.2011 
 
 
Møtet hevet kl. 20.15 
 
 
Knut Hedemann (A) 
leder av Barn, ungdom og kulturkomiteen 





		Protokoll 1/11






 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 1/11 
 
 
Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Tirsdag 25. januar 2011 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Svein Erik Aldal (FrP)  
   
Tilstede: Svein Erik Aldal (FrP) 


Øystein A. Larsen (H) - fra kl. 19.15 
Bjørg Rolland (FrP) 
Ane M. Wigers (V) 
Nils Martin Espegren (KrF) 
Anne-Marie Donati (A) 


 


   
Forfall: Erik A. Telnes (SV) 


 
 


   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Jan Nordahl  
 
Åpen halvtime: Ingen 
 
Informasjon:    Ingen  
 
Eventuelt:        Ingen saker 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 1 /11    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 25.01.2011- BMS komiteen........ 1 
Sak 2 /11    Godkjenning av protokoll fra møte 7.12.2010- BMS komiteen ............................. 1 
Sak 3 /11    Avviksrapport november 2010 Bydel Nordstrand .................................................. 1 
Sak 4 /11    Detaljregulering av Cecilie Thoresens vei 12 - kunngjøring om offentlig ettersyn 2 
Sak 5 /11    Detaljregulering Cecilie Thoresens vei 17-19-21 - kunngjøring om offentlig 


ettersyn ................................................................................................................... 3 
Sak 6 /11    Parkeringsplass ved gamle Lambertseter senter ..................................................... 4 







 
 
Sak 7 /11    Reguleringsplan for Ekeberg By- og idrettspark - varsel om endringer i 


planforslag .............................................................................................................. 5 
Sak 8 /11    Jomfrubråten - Kongsveien - bygg med likeretter - invitasjon til innspill fra 


bydelene - område- og prosessavklaring ................................................................ 6 
Sak 9 /11    Varsel om igangsatt arbeid med reguleringsplan for etablering av utløpstunnel og 


utløpsledning ved og under Ormøya ...................................................................... 7 
Sak 10 /11  Fremtidige cruisekaier i Oslo .................................................................................. 8 
Sak 11 /11  Begrenset høring - alternativ 4 - Bleikøya - Lindøya - Nakkholmen ..................... 9 
Sak 12 /11  Forslag til ny forskrift om renovasjon av husholdningsavfall i Oslo kommune - 


høring.................................................................................................................... 10 
Sak 13 /11  Varsel om oppstart av planarbeid - områderegulering av Gjersund-Stensrud - 


planforslag for konsekvensutredning ................................................................... 11 
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Sak 1 /11    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
25.01.2011- BMS komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 25.1.2011 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 25.1.2011 godkjennes 
 
 
 


 Sak 2 /11    Godkjenning av protokoll fra møte 7.12.2010- BMS 
komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 7.12.10 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Protokoll fra møte 7.12.10 godkjennes 
 
 


 Sak 3 /11    Avviksrapport november 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 november 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
 
 


 Sak 4 /11    Detaljregulering av Cecilie Thoresens vei 12 - 
kunngjøring om offentlig ettersyn 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Komite for BMS 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
l) Bydelsutvalget ser positivt på at Cecilie Thoresens vei 12 utbygges. 
2) Utbyggingen bør primært tilgodese næringsvirksomhet og bør utformes slik at det blir et 
    parkmessig preg på utearealet og dermed en naturlig overgang tilfriområdene i øst. 
3) Utbyggingen må være skånsom og strøkstilpasset. 
4) Bydelsutvalget støtter alternativ1, men dog slik at alternativ 1 tilpasses ovenstående pkt 2. 
5) Adkomst ti! eiendommen legges via ny rundkjøring, som samtidig betjener Lambertseter 
   senter. 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Anne-Marie Donati (A) fremmet følgende alternative forslag, som erstatter hele 
bydelsdirektørens innstilling: 
Bydelsutvalget anbefaler alternativ 2, som også anbefales av plan- og bygningsetaten, og som 
er i tråd med reguleringsplanen. 
 
Svein Erik Aldal (FrP) fremmet følgende alternative forslag til erstatning for 
bydelsdirektørens pkt 1 – 4. Bydelsdirektørens forslag til punkt 5, blir da eventuelt punkt 3: 
 


1. BU er positiv til en skånsom og strøkstilpasset utbygging av Cecilie Thoresens vei 12 i 
samsvar med Lambertseter planprogram. 


2. Av de tre foreliggende alternativer, anses alternativ 1 å bryte med gjelde regulering 
med hensyn til formål og utnyttelse, herunder foreslått byggehøyde, -lengde, 
tilpasning til omkringliggende bebyggelse og landskap. En utbygging av Cecilie 
Thoresens vei 12 bør etter bydelsutvalgets oppfatning gjennomføres mer i samsvar 
med gjeldende regulering, eventuelt Plan- og bygningsetatens alternativ 3. 


 
Votering: 
Anne Marie Donatis (A) alternative forslag fikk 2 stemmer (1 V + 1 A) og falt. 
Svein Erik Aldal (FrP) alternative forslag ble vedtatt med 4 stemmer ( 2 FrP, 1 KrF, 1H) 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak punkt 5, ble enstemmig vedtatt som punkt 3.  
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 


1. BU er positiv til en skånsom og strøkstilpasset utbygging av Cecilie Thoresens vei 12 i 
samsvar med Lambertseter planprogram. 


2. Av de tre foreliggende alternativer anses alternativ 1 å bryte med gjelde regulering 
med hensyn til formål og utnyttelse, herunder foreslått byggehøyde, -lengde, 
tilpasning til omkringliggende bebyggelse og landskap. En utbygging av Cecilie 
Thoresens vei 12 bør etter bydelsutvalgets oppfatning gjennomføres mer i samsvar 
med gjeldende regulering, eventuelt Plan- og bygningsetatens alternativ 3. 


3.   Adkomst ti! eiendommen legges via ny rundkjøring, som samtidig betjener   
Lambertseter senter. 


 


  


Sak 5 /11    Detaljregulering Cecilie Thoresens vei 17-19-21 - 
kunngjøring om offentlig ettersyn 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 


 
 







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


1) Bydelsutvalget ser positivt på etablering av rundkjøring ved avkjørsel til nye 
Lambertseter senter. En rundkjøring vil både kunne sikre trafikkavvikling i Cecilie 
Thoresens vei og til/fra nytt kjøpesenter, samtidig som det legges til rette for inn- og 
utkjøring fra eiendom på østsiden av veien. 


2) Bydelsutvalget vil understreke at Cecilie Thoresens vei / Langbølgen er i en 
særstilling på grunn av 3 skoler, barnehager og fritidstilbud. Et stort antall barn 
ferdes dermed langs veien både på dagtid og kveldstid. I tillegg skal det minnes om at 
Planprogram for Lambertseter forutsetter at Cecilie Thoresens vei tilrettelegges for 
myke trafikanter. Dette stiller helt spesielle krav til utforming, for å gi et oversiktlig og 
forståelig trafikkbilde, og at kjøring må skje på de gåendes premisser. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
 
 


 Sak 6 /11    Parkeringsplass ved gamle Lambertseter senter 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


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


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


1) Det anbefales at den søndre halvparten av eksisterende parkeringsplass øst for 
Langbølgen ved det gamle Lambertseter senter opprettholdes inntil videre som 
parkeringsplass, og at Trafikketaten håndhever parkeringen på området. 


2) Den nordre halvdelen av eksisterende parkeringsplass omgjøres til grøntareale og bør 
inngå i en parkmessig opparbeidet møteplass/samlingspunkt. Dette området 
forbeholdes gående og syklende. 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
 
 


 Sak 7 /11    Reguleringsplan for Ekeberg By- og idrettspark - varsel 
om endringer i planforslag 


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


1) Forslaget om utvidelse av skoletomt for Ekeberg skole ser ut til å gå ut over dagens 
asfalterte minibane. I tillegg vil forslaget gå ut over netto disponibelt friareale. Det 
må arbeides for en løsning som både ivaretar nevnte asfaltbane og samtidig sikrer at 
netto tilgjengelig friareale ikke reduseres. 


2) Forslaget om flytting av ridebane ser uproblematisk ut, men det bør sikres at ridebane 
ikke plasseres slik at den hindrer fremtidig nyetablering. 


3) Å utvide arealet for driftsstasjon er uproblematisk så lenge tribuneanlegget kan 
integreres i bygningsvolumet. 


4) Forslag om endring av gang-/sykkelveien langs Ekebergveien ser positivt ut. 
5) Bydelsutvalget finner grunn til å minne om bydelsutvalgets enstemmige syn om at 


cricketbane med klubbhus ikke må plasseres på østsiden av Ekebergveien. Det ser ut 
til at dette synet ikke er tatt hensyn til. 


6) Bydelsutvalget finner også grunn til å minne om bydelens syn på parkeringsforhold, 
slik det fremkommer i BU-sak 86/10, pkt 3 og 4, møtedato 09.09.10. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Svein Erik Aldal (FrP) og Nils Martin Espegren (KrF) fremmet fellesforslag om at 
bydelsdirektørens forslag til vedtak, pkt 4 – 6 strykes. De fremmet følgende alternative forslag 
til nytt pkt 4: 
For øvrig vises det til vedtak i 14 punkter - sak 86/10, vedtatt i bydelsutvalgets møte den 
09.09.2010. 
 
Protokolltilførsel fra Øystein A. Larsen (H):  
BMS finner grunn til å bemerke den svært korte høringsfrist i denne sak. Brevdato 20.12.2010 
med svarfrist 10.01.2011. I praksis vil denne svarfrist være umulig å overholde for både 
politiske organer og frivillige organisasjoner. 







 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak punkt 1 – 3 ble enstemmig vedtatt 
Svein Erik Aldal (FrP) og Nils Martin Espegrens (KrF) fellesforslag om at punkt 4 - 6 strykes 
ble enstemmig vedtatt. 
Svein Erik Aldal (FrP) og Nils Martin Espegrens (KrF) alternative fellesforslag til nytt punkt 
4 ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 


1) Forslaget om utvidelse av skoletomt for Ekeberg skole ser ut til å gå ut over dagens 
asfalterte minibane. I tillegg vil forslaget gå ut over netto disponibelt friareale. Det 
må arbeides for en løsning som både ivaretar nevnte asfaltbane og samtidig sikrer at 
netto tilgjengelig friareale ikke reduseres. 


2) Forslaget om flytting av ridebane ser uproblematisk ut, men det bør sikres at ridebane 
ikke plasseres slik at den hindrer fremtidig nyetablering. 


3) Å utvide arealet for driftsstasjon er uproblematisk så lenge tribuneanlegget kan 
integreres i bygningsvolumet. 


4)   For øvrig vises det til vedtak i 14 punkter sak 86/10 vedtatt i bydelsutvalgets møte den  
09.09.2010. 


 
Protokolltilførsel fra Øystein A. Larsen (H): 
BMS finner grunn til å bemerke den svært korte høringsfrist i denne sak. Brevdato 20.12.2010 
med svarfrist 10.01.2011. I praksis vil denne svarfrist være umulig å overholde for både 
politiske organer og frivillige organisasjoner. 
 
 
 


 Sak 8 /11    Jomfrubråten - Kongsveien - bygg med likeretter - 
invitasjon til innspill fra bydelne - område- og 
prosessavklaring 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1) Bydel Nordstrand har ingen innvendinger mot at KTP etablerer et likeretterbygg på 
Jomfrubråten, i tråd med forslag. 


2) Saken sendes BMS-komiteen og BU til orientering 
 
Til komiteer og råd:  
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak 


1)   Bydel Nordstrand har ingen innvendinger mot at KTP etablerer et likeretterbygg på              
Jomfrubråten, i tråd med forslag. 


2) Saken sendes BMS-komiteen og BU til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
 
 


 Sak 9 /11    Varsel om igangsatt arbeid med reguleringsplan for 
etablering av utløpstunnel og utløpsledning ved og 
under Ormøya 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1. Bydel Nordstrand viser til den uttalelse som ble avgitt i sak 74/09, møte den 10.09.09. 
2. Det endringsforslaget som fremkommer i delprosjekt A bringer sprengningsarbeider 


nærmere og til dels under Ormøya. Bydel Nordstrand forutsetter at alle mulige og  
nødvendige hensyn tas for at eventuelle skadevirkninger knyttet til sprengning, 
rystelser, sprekkdannelser og påvirkning av grunnvannforekomster blir så små som 
overhodet mulig og helst unngås. 


3. Saken sendes BMS-komiteen og BU til orientering 
 
Til komiteer og råd:  
Vedtak i arbeidsutvalget tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Vedtak i arbeidsutvalget tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Steinar Andersen (A) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 3, slik at bydelsdirektørens 
forslag til punkt 3, blir punkt 4: 
3.  Bydel Nordstrand mener det er viktig at det utarbeides en konsekvensutredning med dertil 
nødvendig registrering / dokumentasjon på aktuelle eiendommer, før arbeidet påbegynnes 







 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt 
Steinar Andersens (A) forslag til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag til punkt 3, ble enstemmig vedtatt som punkt 4  
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 


1. Bydel Nordstrand viser til den uttalelse som ble avgitt i sak 74/09, møte den 10.09.09. 
2. Det endringsforslaget som fremkommer i delprosjekt A bringer sprengningsarbeider 


nærmere og til dels under Ormøya. Bydel Nordstrand forutsetter at alle mulige og  
nødvendige hensyn tas for at eventuelle skadevirkninger knyttet til sprengning, 
rystelser, sprekkdannelser og påvirkning av grunnvannforekomster blir så små som 
overhodet mulig og helst unngås. 


     3.    Bydel Nordstrand mener det er viktig at det utarbeides en konsekvensutredning med      
dertil nødvendig registrering / dokumentasjon på aktuelle eiendommer, før arbeidet   
påbegynnes 


     4.    Saken sendes BMS-komiteen og BU til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Vedtak i arbeidsutvalget tas til orientering 
 
 
 


 Sak 10 /11  Fremtidige cruisekaier i Oslo 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
       -    Helse- og sosialkomiteen 


- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 


 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget vil fraråde å bruke Ormsund til reservekai for cruiseskip. Det er lite 
hensiktmessig å blande cruisetrafikk med en støyende containerterminal. Dessuten 
representerer cruiseskip en forurensningskilde i seg selv, både mht støy og luftforurensning, 
og dette bør ikke plasseres inntil et boligområde som er sterkt belastet med støy og 
luftforrensning fra før.  
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
 
 
 


 Sak 11 /11  Begrenset høring - alternativ 4 - Bleikøya - Lindøya - 
Nakkholmen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 


 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand finner grunn til å understreke allmennhetens behov for 
tilgjengelighet og fri ferdsel på øyene, spesielt tilgang til strandsonen. Bydelsutvalget er 
kritisk til om hvorvidt alternativ 4 ivaretar dette på en god nok måte. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
 
 







 


Sak 12 /11  Forslag til ny forskrift om renovasjon av 
husholdningsavfall i Oslo kommune - høring 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i:  


- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
- Helse- og sosial komiteen 
- Bydelsutvalget 


 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  


1) Forslaget til ny forskrift om renovasjon av husholdningsavfall i Oslo kommune 
representerer en nødvendig opprydding og modernisering og vil kunne være et godt 
grunnlag for det praktiske arbeidet knyttet til renovasjon. 


2) Bydelsutvalget vil uttrykke skepsis til om det er nødvendig å gå så langt som forslaget 
legger opp til med hensyn til å sikre sanksjonsmuligheter overfor abonnentene. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Svein Erik Aldal (FrP) fremmet følgende endringsforslag i punkt 2 i bydelsdirektørens 
forslag: 
”.... å sikre sanksjonsmuligheter overfor abonnentene” endres til:  ” …pålegge abonnentene 
gebyrer, jfr kap 3 i forslag til forskrift om renovasjon av husholdningsavfall”. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt i punkt 1 
Svein Erik Aldals (FrP) forslag til endring i del av punkt 2, ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
BMS-komiteens innstilling overfor bydelsutvalget, som følger: 


1) Forslaget til ny forskrift om renovasjon av husholdningsavfall i Oslo kommune 
representerer en nødvendig opprydding og modernisering og vil kunne være et godt 
grunnlag for det praktiske arbeidet knyttet til renovasjon. 


2)  Bydelsutvalget vil uttrykke skepsis til om det er nødvendig å gå så langt som forslaget 
legger opp til med hensyn til å pålegge abonnentene gebyrer, jfr kap 3 i forslag til 
forskrift om renovasjon av husholdningsavfall. 
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Sak 13 /11  Varsel om oppstart av planarbeid - områderegulering av 
Gjersund-Stensrud - planforslag for 
konsekvensutredning 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
-  Eldrerådet 
-  Rådet for funksjonshemmede 
-  Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
-  Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  


1) Bydelsutvalget ser at utbygging av området Gjersrud – Stensrud vil generere et 
betydelig transportbehov. I tråd med forutsetningene i kommuneplan 2008 må 
baneforbindelse være på plass når boligområdene tas i bruk. 


2) Forventet økt belastning på veinettet aktualiserer ytterligere de tiltakene som 
bydelsutvalget enstemmig har vedtatt i Trafikkplan for Bydel Nordstrand, vedtatt 
18.11.10. 


3) Planområdet er en del av nedslagsfeltet til Ljanselvvassdraget. Det må sikres verning 
av gjenåpning av bekker og vassdrag. I tillegg må det sikres god tilgjengelighet til 
rekreasjonsområder ved etablering av turveier, parker og sammenhengende 
grøntanlegg.  


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Det ble bemerket skrivefeil i 2. punktum i punkt 3: Ordet av erstattes av ordet og. Punktet blir 
dermed lydende: 
3) Planområdet er en del av nedslagfeltet til Ljanselvvassdraget. Det må sikres verning og 
gjenåpning av bekker og vassdrag. I tillegg må det sikres god tilgjengelighet til 
rekreasjonsområder ved etablering av turveier, parker og sammenhengende grøntanlegg. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med rettelse at ett ord 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
BMS-komiteens innstilling overfor bydelsutvalget som følger: 
1)      Bydelsutvalget ser at utbygging av området Gjersrud – Stensrud vil generere et 


betydelig transportbehov. I tråd med forutsetningene i kommuneplan 2008 må 
baneforbindelse være på plass når boligområdene tas i bruk. 


2)     Forventet økt belastning på veinettet aktualiserer ytterligere de tiltakene som        
bydelsutvalget enstemmig har vedtatt i Trafikkplan for Bydel Nordstrand, vedtatt 
18.11.10. 
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3)   Planområdet er en del av nedslagfeltet til Ljanselvvassdraget. Det må sikres verning og 
gjenåpning av bekker og vassdrag. I tillegg må det sikres god tilgjengelighet til 
rekreasjonsområder ved etablering av turveier, parker og sammenhengende grøntanlegg. 


 
  
 
 
 
 
Oslo, 26.01.2011 
 
 
 
Svein Erik Aldal (FrP) 
leder av byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
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 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 1/11 
 
 
Møte: Arbeidsutvalget  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, 


Ekebergveien 243 
 


Møtetid: Mandag 17. januar 2011 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Steinar Andersen (A)  
   
Tilstede: Steinar Andersen (A) 


Haakon Brænden (KrF) 
Karsten Gjefle (V) 
Liv Lønnum (FrP) 
Mona Verdich (H) 
Erik A. Telnes (SV) - observatør 


 


   
Forfall: Sigbjørn Odden (H) 


Ulf Stigen (FrP) 
 


   
Som vara møtte: Liv Lønnum (FrP)  


Mona Verdich (H) 
 


 


I tillegg møtte fra 
administrasjonen: 


 
Per Johannessen, bydelsdirektør 
Irene Borge-Hansen, konsulent 


 


   
Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  
 
 
 
Åpen halvtime:    Ingen saker 
 
 
 
 
 
 
 







Informasjon:    
- Bydelsdirektør Per Johannessen viste til brev av 11.01.2011 som ble omdelt på møtet  


angående Nordstrandskråningen – tilbud om deputasjon med byutviklingskomiteen 
20.01.2011. 
På grunn av at leder og nestleder i BMS-komiteen er forhindret fra å delta, kom det 
følgende forslag fra Liv Lønnum (FrP): 
Hver og en partigruppe orienterer selv sine medlemmer i Byutviklingskomiteen i 
Rådhuset om Nordstrand Bydelsutvalgs enstemmige vedtak, og at den lange listen 
over inviterte- og påmeldte deltagere til deputasjonen får stå for fremføringen av 
innbyggernes synspunkter i tillegg til høringsuttalelsen som BU allerede har sendt inn. 
  


 
Eventuelt: 
Steinar Andersen  (A) tok opp følgende: 


- Manglende måking og dermed vanskelig framkomstmuligheter vinterstid på 
gangveiene i idrettsparken på Lambertseter. Friluftsetaten er kontaktet angående dette, 
uten resultat. Administrasjonen tar opp saken med Friluftsetaten.  


- Orientering om status angående regulering av Ekebergsletta. Saken vil bli satt opp 
som høringssak i førstkommende BU-møte. 


- Orientering om at nedlegging av Treklossen barnehage er utsatt fra 01.03.2011 til 
sommeren 2011 – jfr. innlegg i ”åpen halvtime” 16.12.2010.  
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Sak 1 /11    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 17.1.11 -
AU 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 17.1.11 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Steinar Andersen (A) ble foreslått som setteleder på møtet i leders og nestleders fravær 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Steinar Andersen (A) ble enstemmig valgt som setteleder på møtet  
 
Arbeidsutvalgets vedtak 
Innkalling og sakskart til møte 17.1.11 godkjennes. Steinar Andersen (A) velges som 
setteleder av møtet. 


 


Sak 2 /11    Godkjenning av protokoll fra møte 29.11.10 -AU 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 29.11.10 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Protokoll fra møte 29.11.10 godkjennes 
 
 


 Sak 3 /11    Avviksrapport november 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 november 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalg til behandling 
 
 
 


 Sak 4 /11    Detaljregulering av Cecilie Thoresens vei 12 - 
kunngjøring om offentlig ettersyn 


 
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:  


1) Bydelsutvalget ser positivt på at Cecilie Thoresens vei 12 utbygges.  
2) Utbyggingen bør primært tilgodese næringsvirksomhet og bør utformes slik at det blir 


et parkmessig preg på utearealet og dermed en naturlig overgang til friområdene i 
øst.   


3) Utbyggingen må være skånsom og strøkstilpasset. 
4) Bydelsutvalget støtter Plan- og bygningsetatens forslag om å anbefale alternativ 2. 
5) Atkomst til eiendommen legges via ny rundkjøring, som samtidig betjener 


Lambertseter senter. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget fremmet forslag om at saken også behandles i eldrerådet og rådet for 
funksjonshemmede 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med arbeidsutvalgets 
tilleggsforslag om at saken også behandles i ER og RFF 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
          - Eldrerådet 


- Rådet for funksjonshemmede 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 


     -     Bydelsutvalget 
 
 


 Sak 5 /11    Detaljregulering Cecilie Thoresens vei 17-19-21 - 
kunngjøring om offentlig ettersyn 


 
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:  


1) Bydelsutvalget ser positivt på etablering av rundkjøring ved avkjørsel til nye 
Lambertseter senter. En rundkjøring vil både kunne sikre trafikkavvikling i Cecilie 
Thoresens vei og til/fra nytt kjøpesenter, samtidig som det legges til rette for inn- og 
utkjøring fra eiendom på østsiden av veien. 


2) Bydelsutvalget vil understreke at Cecilie Thoresens vei / Langbølgen er i en 
særstilling på grunn av 3 skoler, barnehager og fritidstilbud. Et stort antall barn 
ferdes dermed langs veien både på dagtid og kveldstid. I tillegg skal det minnes om at 
Planprogram for Lambertseter forutsetter at Cecilie Thoresens vei tilrettelegges for 
myke trafikanter. Dette stiller helt spesielle krav til utforming, for å gi et oversiktlig og 
forståelig trafikkbilde, og at kjøring må skje på de gåendes premisser. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget fremmet forslag om at saken også behandles i eldrerådet og rådet for 
funksjonshemmede 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med arbeidsutvalgets 
tilleggsforslag om at saken også behandles i ER og RFF 
 
 
 
 







Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 


- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 


 
 


 Sak 6 /11    Parkeringsplass ved gamle Lambertseter senter 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Barn-, ungdom- og kulturkomite 
- Bydelsutvalget 


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


1) Det anbefales at den søndre halvparten av eksisterende parkeringsplass øst for 
Langbølgen ved det gamle Lambertseter senter opprettholdes inntil videre som 
parkeringsplass, og at Trafikketaten håndhever parkeringen på området. 


2) Den nordre halvdelen av eksisterende parkeringsplass omgjøres til grøntareale og bør 
inngå i en parkmessig opparbeidet møteplass/samlingspunkt. Dette området 
forbeholdes gående og syklende. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget fremmet forslag om at saken også behandles i eldrerådet og rådet for 
funksjonshemmede 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med arbeidsutvalgets 
tilleggsforslag om at saken også behandles i ER og RFF 
 
Arbeidsutvalgets vedtak 
Saken behandles i: 


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


      -     Bydelsutvalget 


 
 


 4







 


 5


Sak 7 /11    Forsøksordningen med drift og vedlikehold og 
trafikkreguleringer av lokale kommunale veier uten 
kollektivtrafikk 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken utsettes  
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken utsettes  
 


 


Sak 8 /11    Jomfrubråten - Kongsveien - bygg med likeretter - 
invitasjon til innspill fra bydelene - område- og 
prosessavklaring 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1) Bydel Nordstrand har ingen innvendinger mot at KTP etablerer et likeretterbygg på 
Jomfrubråten, i tråd med forslag. 


2) Saken sendes BMS-komiteen og BU til orientering 
 
Til komiteer og råd:  
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 







Arbeidsutvalgets vedtak 
1)   Bydel Nordstrand har ingen innvendinger mot at KTP etablerer et likeretterbygg på              


Jomfrubråten, i tråd med forslag. 
2) Saken sendes BMS-komiteen og BU til orientering 


  
 


Sak 9 /11    Varsel om igangsatt arbeid med reguleringsplan for 
etablering av utløpstunnel og utløpsledning ved og 
under Ormøya 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1. Bydel Nordstrand viser til den uttalelse som ble avgitt i sak 74/09, møte den 10.09.09. 
2. Det endringsforslaget som fremkommer i delprosjekt A bringer sprengningsarbeider 


nærmere og til dels under Ormøya. Bydel Nordstrand forutsetter at alle mulige og  
nødvendige hensyn tas for at eventuelle skadevirkninger knyttet til sprengning, 
rystelser, sprekkdannelser og påvirkning av grunnvannforekomster blir så små som 
overhodet mulig og helst unngås. 


3. Saken sendes BMS-komiteen og BU til orientering 
 
Til komiteer og råd:  
Vedtak i arbeidsutvalget tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Vedtak i arbeidsutvalget tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Steinar Andersen (A) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 3, slik at bydelsdirektørens 
forslag til punkt 3, blir punkt 4: 
3.  Bydel Nordstrand mener det er viktig at det utarbeides en konsekvensutredning med dertil 
nødvendig registrering / dokumentasjon på aktuelle eiendommer, før arbeidet påbegynnes 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt 
Steinar Andersens (A) forslag til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag til punkt 3, ble enstemmig vedtatt som punkt 4  
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 


1. Bydel Nordstrand viser til den uttalelse som ble avgitt i sak 74/09, møte den 10.09.09. 
2. Det endringsforslaget som fremkommer i delprosjekt A bringer sprengningsarbeider 


nærmere og til dels under Ormøya. Bydel Nordstrand forutsetter at alle mulige og  
nødvendige hensyn tas for at eventuelle skadevirkninger knyttet til sprengning, 
rystelser, sprekkdannelser og påvirkning av grunnvannforekomster blir så små som 
overhodet mulig og helst unngås. 
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     3.   Bydel Nordstrand mener det er viktig at det utarbeides en konsekvensutredning med  
dertil nødvendig registrering / dokumentasjon på aktuelle eiendommer, før arbeidet  
påbegynnes 


     4.   Saken sendes BMS-komiteen og BU til orientering 
 
 


 Sak 10 /11  Forslag til ny forskrift om renovasjon av 
husholdningsavfall i Oslo kommune - høring 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i:  


- Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
- Bydelsutvalget 


 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  


1) Forslaget til ny forskrift om renovasjon av husholdningsavfall i Oslo kommune 
representerer en nødvendig opprydding og modernisering og vil kunne være et godt 
grunnlag for det praktiske arbeidet knyttet til renovasjon. 


2) Bydelsutvalget vil uttrykke skepsis til om det er nødvendig å gå så langt som forslaget 
legger opp til med hensyn til å sikre sanksjonsmuligheter overfor abonnentene. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget fremmet forslag om at saken også behandles i helse- og sosialkomiteen, 
eldrerådet og rådet for funksjonshemmede 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med arbeidsutvalgets 
tilleggsforslag om at saken også behandles i HS, ER og RFF 
 
Arbeidsutvalgets vedtak 
Saken behandles i:  


- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
- Helse- og sosial komiteen 
- Bydelsutvalget 


 
 
 
 
 







 Sak 11 /11  Fremtidige cruisekaier i Oslo 
 
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 vil fraråde å bruke Ormsund til reservekai for cruiseskip. Det er lite 
hensiktmessig å blande cruisetrafikk med en støyende containerterminal. Dessuten 
representerer cruiseskip en forurensningskilde i seg selv, både mht støy og luftforurensning, 
og dette bør ikke plasseres inntil et boligområde som er sterkt belastet med støy og 
luftforrensning fra før.  
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget fremmet forslag om at saken også behandles i helse- og sosialkomiteen 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med arbeidsutvalgets 
tilleggsforslag om at saken også behandles i HS 
 
Arbeidsutvalgets vedtak 
Saken behandles i: 
       -    Helse- og sosialkomiteen 


- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 


 
 
 


 Sak 12 /11  Varsel om oppstart av planarbeid - områderegulering av 
Gjersund-Stensrud - planforslag for 
konsekvensutredning 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
-  Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
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Til bydelsutvalget:  
1) Bydelsutvalget ser at utbygging av området Gjersrud – Stensrud vil generere et 


betydelig transportbehov. I tråd med forutsetningene i kommuneplan 2008 må 
baneforbindelse være på plass når boligområdene tas i bruk. 


2) Forventet økt belastning på veinettet aktualiserer ytterligere de tiltakene som 
bydelsutvalget enstemmig har vedtatt i Trafikkplan for Bydel Nordstrand, vedtatt 
18.11.10. 


3) Planområdet er en del av nedslagsfeltet til Ljanselvvassdraget. Det må sikres verning 
av gjenåpning av bekker og vassdrag. I tillegg må det sikres god tilgjengelighet til 
rekreasjonsområder ved etablering av turveier, parker og sammenhengende 
grøntanlegg.  


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget fremmet forslag om at saken også behandles i eldrerådet og rådet for 
funksjonshemmede 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med arbeidsutvalgets 
tilleggsforslag om at saken også behandles i ER og RFF 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 
-  Eldrerådet 
-  Rådet for funksjonshemmede 
-  Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
-  Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 13 /11  Begrenset høring - alternativ 4 - Bleikøya - Lindøya - 
Nakkholmen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 


 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand finner grunn til å understreke allmennhetens behov for 
tilgjengelighet og fri ferdsel på øyene, spesielt tilgang til strandsonen. Bydelsutvalget er 
kritisk til om hvorvidt alternativ 4 ivaretar dette på en god nok måte. 
 
 







BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 


- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 


 
 
 


 Sak 14 /11  Søknad om bevilling fra Malmøya mat & grill - 
Sundveien 7 - anmodning om saksprotokoll eller 
begrunnelse på anbefalt avslag 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1) Det anbefales at Malmøya Mat & Grill gis salgsbevilling i tråd med søknad. 
2) Saken sendes til HS og BU til orientering 


 
Til komiteer og råd:  
Vedtak i arbeidsutvalget tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Vedtak i arbeidsutvalget tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 


1) Det anbefales at Malmøya Mat & Grill gis salgsbevilling i tråd med søknad. 
2) Saken sendes til HS og BU til orientering 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak 


1)   Det anbefales at Malmøya Mat & Grill gis salgsbevilling i tråd med søknad. 
2)   Saken sendes til HS og BU til orientering 


 
 
 


 Sak 15 /11  Høring - innføring av brukervalg innen brukerstyrt 
personlig assistanse 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Helse- og sosialkomiteen 
- Bydelsutvalget 
 


Til komiteer og råd:  
Innstillingen som legges frem for bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsdirektør innstiller til Bydelsutvalget å støtte byrådets forslag om at det innføres fritt 
brukervalg for brukerstyrt personlig assistanse i alle bydeler innen utgangen av 2011. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 


- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Helse- og sosialkomiteen 
- Bydelsutvalget 


 
 
 
 
 
 







 Sak 16 /11  Høring - endring av prioriteringsforskriften - helsehjelp 
til personer som oppholder seg ulovlig i landet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Helse- og sosialkomiteen 
- Bydelsutvalget 
 


Til komiteer og råd:  
Innstillingen som legges frem for bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsdirektør innstiller til Bydelsutvalget å henstille til at staten påtar seg kostnadene for 
disse personene som oppholder seg ulovlig i landet. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak 
Saken behandles i: 


- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Helse- og sosialkomiteen 
- Bydelsutvalget 


  


Sak 17 /11  Driftsstyrer i kommunalt drevne sykehjem - innstilling av 
eksterne representanter 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
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Til komiteer og råd:  
Bydelsutvalgets innstilling til representanter og vararepresentanter til driftsstyrene ved 
Ryenhjemmet og Nordseterhjemmet tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget innstiller overfor byråden for eldre og sosiale tjenester følgende 
representanter og vararepresentantertil driftstyrene ved kommunalt drevne sykehjem, 
Nordseterhjemmet og Ryenhjemmet: 
 
Nordseterhjemmet: 
Fast representant:………………………………………… 
Fast representant: :………………………………………… 
Vararepresentant: :………………………………………… 
Vararepresentant: :………………………………………… 
 
Ryenhjemmet: 
Fast representant:………………………………………… 
Fast representant: :………………………………………… 
Vararepresentant: :………………………………………… 
Vararepresentant: :………………………………………… 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 


  


 


Sak 18 /11  Saken utgår 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 







 Sak 19 /11  Suppleringsvalg av medlem i BUK-komiteen, 
tilsynsutvalg og driftsstyrer 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteene: 
Bydelsutvalgets vedtak tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
       1. Øystein A. Larsen (H), 1. varamedlem i bydelsutvalget, erstatter Andreas Bareid (H) 


i bydelsutvalget fra 01.01.2011 under hans permisjon  
 


      2   Som medlem i BUK-komiteen fra 01.01.2011 under Andreas Bareids (H) permisjon,     
velges:………………………….. 


 
3. Som  varamedlem i Tilsynsvalg 2 fra 01.01.2011 under Andreas Bareids (H) 


permisjon, velges:…………………………. 
 
     4.    Som  varamedlem i Tilsynsvalg 4 (hjemmetjenesten)  fra 01.01.2011 under Andreas 


Bareids (H) permisjon, velges:………………………… 
 
5. Som medlem i driftsstyret ved Munkerud skole fra 01.01.2011 under Andreas Bareids 


(H) permisjon, innstilles overfor byråden:…………………. 
 
6. Som varamedlem i driftsstyret ved Ljan skole fra 01.01.2011 under Andreas Bareids 


(H) permisjon, innstilles overfor byråden:…………………. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
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 Sak 20 /11  Tilsynsrapport Ryenhjemmet - uanmeldt tilsyn 
19.05.2010 


 
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 Ryenhjemmet 19.05.10 til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak 
Saken sendes til:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 21 /11  Tilsynsrapport Lambertseter alders- og sykehjem, 
avdeling Marmorberget - 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 Lambertseter alders- og sykehjem til 
orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak 
Saken sendes til:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 


  


Sak 22 /11  Tilsynsrapport Bekkelagshjemmet - anmeldt tilsyn 
25.10.2010 


 
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 anmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 25.10.10 til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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Arbeidsutvalgets vedtak 
Saken sendes til:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
 
  
 
Oslo, 18.01.2011 
 
 
 
Møtet hevet kl 20.05 
 
 
 
Steinar Andersen (A) 
møteleder  
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 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 1/11 
 
 
Møte: Helse- og sosialkomite  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Mandag 24. januar 2011 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Mona Verdich (H)  
   
Tilstede: Mona Verdich (H) 


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


 


   
Forfall: Ingen  
   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Tove Guldhav  
 
 
Åpen halvtime: Ingen fremmøtte 
 
Informasjon: 
Kjell Aasheim deltok på møtet. Han er stedfortreder på bestilleravdelingen og vil bistå som 
møtesekretær ved eventuelt fravær.  
 
Eventuelt: 
- Notat fra rådet for funksjonshemmede lest opp i komiteen. 
- Komiteen ber om orientering om TT / flexitransport ordningen, jfr. protokoll fra rådet for     


funksjonshemmede. 
- Komiteen ønsker at bydelsoverlegen kommer og informerer om sitt virke på et møte til 


våren. 







 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 1 /11    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 24.01.2011- Helse- og sosial 


komiteen ................................................................................................................. 1 
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Sak 3 /11    Avviksrapport november 2010 Bydel Nordstrand .................................................. 2 
Sak 4 /11    Høring - innføring av brukervalg innen brukerstyrt personlig assistanse ............... 2 
Sak 5 /11    Høring - endring av prioriteringsforskriften - helsehjelp til personer som 


oppholder seg ulovlig i landet ................................................................................ 3 
Sak 6 /11    Driftsstyrer i kommunalt drevne sykehjem - innstilling av eksterne representanter


................................................................................................................................ 4 
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Sak 1 /11    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
24.01.2011- Helse- og sosial komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 24.1.2011 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 24.01.2010 godkjennes 
 
 


  


Sak 2 /11    Godkjenning av protokoll fra møte 6.12.2010- Helse- og 
sosial komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 6.12.10 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Det ble bemerket at Steinar Andersen (A) er utelatt under medlemmer som var til stede på 
møtet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad  
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Protokoll fra møte 6.12.10 godkjennes med en merknad angående medlem som var til stede 
på møtet 
 
 
 
 
 
 
 
 







 Sak 3 /11    Avviksrapport november 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 november 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
 
 


 Sak 4 /11    Høring - innføring av brukervalg innen brukerstyrt 
personlig assistanse 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Helse- og sosialkomiteen 
- Bydelsutvalget 
 


Til komiteer og råd:  
Innstillingen som legges frem for bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
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Til bydelsutvalget:  
Bydelsdirektør innstiller til Bydelsutvalget å støtte byrådets forslag om at det innføres fritt 
brukervalg for brukerstyrt personlig assistanse i alle bydeler innen utgangen av 2011. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Innstillingen som legges frem for bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
 
 


 Sak 5 /11    Høring - endring av prioriteringsforskriften - helsehjelp 
til personer som oppholder seg ulovlig i landet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Helse- og sosialkomiteen 
- Bydelsutvalget 
 


Til komiteer og råd:  
Innstillingen som legges frem for bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsdirektør innstiller til Bydelsutvalget å henstille til at staten påtar seg kostnadene for 
disse personene som oppholder seg ulovlig i landet. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Innstillingen som legges frem for bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
 
 







 Sak 6 /11    Driftsstyrer i kommunalt drevne sykehjem - innstilling 
av eksterne representanter 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsutvalgets innstilling til representanter og vararepresentanter til driftsstyrene ved 
Ryenhjemmet og Nordseterhjemmet tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget innstiller overfor byråden for eldre og sosiale tjenester følgende 
representanter og vararepresentantertil driftstyrene ved kommunalt drevne sykehjem, 
Nordseterhjemmet og Ryenhjemmet: 
 
Nordseterhjemmet: 
Fast representant:………………………………………… 
Fast representant: :………………………………………… 
Vararepresentant: :………………………………………… 
Vararepresentant: :………………………………………… 
 
Ryenhjemmet: 
Fast representant:………………………………………… 
Fast representant: :………………………………………… 
Vararepresentant: :………………………………………… 
Vararepresentant: :………………………………………… 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
HS-komiteen fremmet forslag om at følgende partier får faste representanter: 
Nordseter sykehjem: A og H 
Ryenhjemmet: FrP og KrF 
 
Votering: 
Med dette forslaget til partifordeling for de faste representantene, ble bydelsdirektørens 
forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsutvalgets innstilling til representanter og vararepresentanter til driftsstyrene ved 
Ryenhjemmet og Nordseterhjemmet tas til orientering med følgende forslag til partifordeling 
for de faste representantene: 
Nordseter sykehjem: A og H 
Ryenhjemmet: FrP og KrF 
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Sak 7 /11    Forslag til ny forskrift om renovasjon av 
husholdningsavfall i Oslo kommune - høring 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i:  


- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
- Helse- og sosial komiteen 
- Bydelsutvalget 


 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  


1) Forslaget til ny forskrift om renovasjon av husholdningsavfall i Oslo kommune 
representerer en nødvendig opprydding og modernisering og vil kunne være et godt 
grunnlag for det praktiske arbeidet knyttet til renovasjon. 


2) Bydelsutvalget vil uttrykke skepsis til om det er nødvendig å gå så langt som forslaget 
legger opp til med hensyn til å sikre sanksjonsmuligheter overfor abonnentene. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
 
 
 


 Sak 8 /11    Fremtidige cruisekaier i Oslo 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
       -    Helse- og sosialkomiteen 


- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 


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







Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget vil fraråde å bruke Ormsund til reservekai for cruiseskip. Det er lite 
hensiktmessig å blande cruisetrafikk med en støyende containerterminal. Dessuten 
representerer cruiseskip en forurensningskilde i seg selv, både mht støy og luftforurensning, 
og dette bør ikke plasseres inntil et boligområde som er sterkt belastet med støy og 
luftforrensning fra før.  
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
 
 


 Sak 9 /11    Søknad om bevilling fra Malmøya mat & grill - 
Sundveien 7 - anmodning om saksprotokoll eller 
begrunnelse på anbefalt avslag 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1) Det anbefales at Malmøya Mat & Grill gis salgsbevilling i tråd med søknad. 
2) Saken sendes til HS og BU til orientering 


 
Til komiteer og råd:  
Vedtak i arbeidsutvalget tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Vedtak i arbeidsutvalget tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak 


1) Det anbefales at Malmøya Mat & Grill gis salgsbevilling i tråd med søknad. 
2) Saken sendes til HS og BU til orientering 


 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
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Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Vedtak i arbeidsutvalget tas til orientering 
 
 
 


 Sak 10 /11  Suppleringsvalg av medlem i BUK-komiteen, 
tilsynsutvalg og driftsstyrer 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteene: 
Bydelsutvalgets vedtak tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
       1. Øystein A. Larsen (H), 1. varamedlem i bydelsutvalget, erstatter Andreas Bareid (H) 


i bydelsutvalget fra 01.01.2011 under hans permisjon  
       2.  Som medlem i BUK-komiteen fra 01.01.2011 under Andreas Bareids (H) permisjon,     


velges:………………………….. 
3. Som  varamedlem i Tilsynsvalg 2 fra 01.01.2011 under Andreas Bareids (H) 


permisjon, velges:…………………………. 
      4.    Som  varamedlem i Tilsynsvalg 4 (hjemmetjenesten)  fra 01.01.2011 under Andreas 


Bareids (H) permisjon, velges:………………………… 
5. Som medlem i driftsstyret ved Munkerud skole fra 01.01.2011 under Andreas Bareids 


(H) permisjon, innstilles overfor byråden:…………………. 
6. Som varamedlem i driftsstyret ved Ljan skole fra 01.01.2011 under Andreas Bareids 


(H) permisjon, innstilles overfor byråden:…………………. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsutvalgets vedtak tas til orientering 
 







 Sak 11 /11  Tilsynsrapport Ryenhjemmet - uanmeldt tilsyn 
19.05.2010 


 
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 Ryenhjemmet 19.05.10 til orientering 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 


 Sak 12 /11  Tilsynsrapport Lambertseter alders- og sykehjem, 
avdeling Marmorberget - 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 Lambertseter alders- og sykehjem til 
orientering 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 


 Sak 13 /11  Tilsynsrapport Bekkelagshjemmet - anmeldt tilsyn 
25.10.2010 


 
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 anmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 25.10.10 til orientering 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 


 Sak 14 /11  Søknad om bevilling - Kiwi 581 Lambertseter senter 
(tidligere Rimi) - salgs- og skjenkebevillinger 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Det anbefales at Kiwi Lambertseter senter gis salgsbevilling i tråd med søknad.  
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Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
  
 
 
Oslo, 25.01.2011 
 
 
 
 
Mona Verdich (H) 
leder av helse- og sosialkomiteen 
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 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 1/11 
 
 
Møte: Eldrerådet  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Mandag 24. januar 2011 kl. 10.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Aasmund Steenstrup  
   
Tilstede: Aasmund Steenstrup  
 Ellinor Østen 


Petter A. Mathisen 
Per Fagerlid 
Harry Olsen 
Rolf Asbjørnsen 
Egil Ofstad 
Else Martol Hansen 
Elsa Berit Larsen 


 


 
Forfall: 


 
Bodil Finsrud Nielsen 
 


 


   
Som vara møtte: Elsa Berit Larsen  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Grethe Torvik  
 
Åpen halvtime 
 
Informasjon  
 
Eventuelt: 


Flexitransport:  
- Ønsker snarlig tilbakemeldinger på: Minimalisere språkproblemene pga. mange 


svensktalende. Øke bemanningen/tilgjengeligheten. 
 
 
 







Saker behandlet under møte 
Sak 1 /11    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 24.1.2011- Eldrerådet ................. 1 
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ettersyn ................................................................................................................... 3 
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Sak 1 /11    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
24.1.2011- Eldrerådet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 24.1.2011 godkjennes 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 24.12011 godkjennes 
 
 


 Sak 2 /11    Godkjenning av protokoll fra møte 6.12.10- Eldrerådet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 6.12.10 godkjennes 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Protokoll fra møte 6.12.10 godkjennes 
 
 


 Sak 3 /11    Avviksrapport november 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 november 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
 


 Sak 4 /11    Detaljregulering av Cecilie Thoresens vei 12 - 
kunngjøring om offentlig ettersyn 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Komite for BMS 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
l) Bydelsutvalget ser positivt på at Cecilie Thoresens vei 12 utbygges. 
2) Utbyggingen bør primært tilgodese næringsvirksomhet og bør utformes slik at det blir et 
parkmessig preg på utearealet og dermed en naturlig overgang tilfriområdene i øst. 
3) Utbyggingen må være skånsom og strøksti!passet. 
4) Bydelsutvalget støtter alternativ 1, men dog slik at alternativ 1 tilpasses ovenstående pkt 2. 
5) Atkomst ti! eiendommen legges via ny rundkjøring, som samtidig betjener Lambertseter 
senter. 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
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Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
 


 Sak 5 /11    Detaljregulering Cecilie Thoresens vei 17-19-21 - 
kunngjøring om offentlig ettersyn 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 


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


1) Bydelsutvalget ser positivt på etablering av rundkjøring ved avkjørsel til nye 
Lambertseter senter. En rundkjøring vil både kunne sikre trafikkavvikling i Cecilie 
Thoresens vei og til/fra nytt kjøpesenter, samtidig som det legges til rette for inn- og 
utkjøring fra eiendom på østsiden av veien. 


2) Bydelsutvalget vil understreke at Cecilie Thoresens vei / Langbølgen er i en 
særstilling på grunn av 3 skoler, barnehager og fritidstilbud. Et stort antall barn 
ferdes dermed langs veien både på dagtid og kveldstid. I tillegg skal det minnes om at 
Planprogram for Lambertseter forutsetter at Cecilie Thoresens vei tilrettelegges for 
myke trafikanter. Dette stiller helt spesielle krav til utforming, for å gi et oversiktlig og 
forståelig trafikkbilde, og at kjøring må skje på de gåendes premisser. 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 







 


Sak 6 /11    Parkeringsplass ved gamle Lambertseter senter 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


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


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


1) Det anbefales at den søndre halvparten av eksisterende parkeringsplass øst for 
Langbølgen ved det gamle Lambertseter senter opprettholdes inntil videre som 
parkeringsplass, og at Trafikketaten håndhever parkeringen på området. 


2) Den nordre halvdelen av eksisterende parkeringsplass omgjøres til grøntareale og bør 
inngå i en parkmessig opparbeidet møteplass/samlingspunkt. Dette området 
forbeholdes gående og syklende. 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 


 Sak 7 /11    Forslag til ny forskrift om renovasjon av 
husholdningsavfall i Oslo kommune - høring 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i:  


- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
- Helse- og sosial komiteen 
- Bydelsutvalget 


 
Til komiteer og råd:  
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Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  


1) Forslaget til ny forskrift om renovasjon av husholdningsavfall i Oslo kommune 
representerer en nødvendig opprydding og modernisering og vil kunne være et godt 
grunnlag for det praktiske arbeidet knyttet til renovasjon. 


2) Bydelsutvalget vil uttrykke skepsis til om det er nødvendig å gå så langt som forslaget 
legger opp til med hensyn til å sikre sanksjonsmuligheter overfor abonnentene. 


 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 


  


Sak 8 /11    Varsel om oppstart av planarbeid - områderegulering av 
Gjersund-Stensrud - planforslag for 
konsekvensutredning 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
-  Eldrerådet 
-  Rådet for funksjonshemmede 
-  Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  


1) Bydelsutvalget ser at utbygging av området Gjersrud – Stensrud vil generere et 
betydelig transportbehov. I tråd med forutsetningene i kommuneplan 2008 må 
baneforbindelse være på plass når boligområdene tas i bruk. 


2) Forventet økt belastning på veinettet aktualiserer ytterligere de tiltakene som 
bydelsutvalget enstemmig har vedtatt i Trafikkplan for Bydel Nordstrand, vedtatt 
18.11.10. 


3) Planområdet er en del av nedslagsfeltet til Ljanselvvassdraget. Det må sikres verning 
av gjenåpning av bekker og vassdrag. I tillegg må det sikres god tilgjengelighet til 
rekreasjonsområder ved etablering av turveier, parker og sammenhengende 
grøntanlegg.  


 







BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
 


 Sak 9 /11    Høring - innføring av brukervalg innen brukerstyrt 
personlig assistanse 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Helse- og sosialkomiteen 
- Bydelsutvalget 
 


Til komiteer og råd:  
Innstillingen som legges frem for bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsdirektør innstiller til Bydelsutvalget å støtte byrådets forslag om at det innføres fritt 
brukervalg for brukerstyrt personlig assistanse i alle bydeler innen utgangen av 2011. 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Innstillingen som legges frem for bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
 
 


 Sak 10 /11  Høring - endring av prioriteringsforskriften - helsehjelp 
til personer som oppholder seg ulovlig i landet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
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Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Helse- og sosialkomiteen 
- Bydelsutvalget 
 


Til komiteer og råd:  
Innstillingen som legges frem for bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsdirektør innstiller til Bydelsutvalget å henstille til at staten påtar seg kostnadene for 
disse personene som oppholder seg ulovlig i landet. 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Innstillingen som legges frem for bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
 


 Sak 11 /11  Driftsstyrer i kommunalt drevne sykehjem - innstilling 
av eksterne representanter 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsutvalgets innstilling til representanter og vararepresentanter til driftsstyrene ved 
Ryenhjemmet og Nordseterhjemmet tas til orientering 
 
 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget innstiller overfor byråden for eldre og sosiale tjenester følgende 
representanter og vararepresentanter til driftstyrene ved kommunalt drevne sykehjem, 
Nordseterhjemmet og Ryenhjemmet: 
 







Nordseterhjemmet: 
Fast representant:………………………………………… 
Fast representant: :………………………………………… 
Vararepresentant: :………………………………………… 
Vararepresentant: :………………………………………… 
 
Ryenhjemmet: 
Fast representant:………………………………………… 
Fast representant: :………………………………………… 
Vararepresentant: :………………………………………… 
Vararepresentant: :………………………………………… 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsutvalgets innstilling til representanter og vararepresentanter til driftsstyrene ved 
Ryenhjemmet og Nordseterhjemmet tas til orientering 
 
 


 Sak 12 /11  Tilsynsrapport Ryenhjemmet - uanmeldt tilsyn 
19.05.2010 


 
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 Ryenhjemmet 19.05.10 til orientering 
 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
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Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 


 Sak 13 /11  Tilsynsrapport Lambertseter alders- og sykehjem, 
avdeling Marmorberget - 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 Lambertseter alders- og sykehjem til 
orientering 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 
 
 


 Sak 14 /11  Tilsynsrapport Bekkelagshjemmet - anmeldt tilsyn 
25.10.2010 


 
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 anmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 25.10.10 til orientering 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 


 Sak 15 /11  Reguleringsplan for Ekeberg By- og idrettspark - varsel 
om endringer i planforslag 


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


1) Forslaget om utvidelse av skoletomt for Ekeberg skole ser ut til å gå ut over dagens 
asfalterte minibane. I tillegg vil forslaget gå ut over netto disponibelt friareale. Det 
må arbeides for en løsning som både ivaretar nevnte asfaltbane og samtidig sikrer at 
netto tilgjengelig friareale ikke reduseres. 


2) Forslaget om flytting av ridebane ser uproblematisk ut, men det bør sikres at ridebane 
ikke plasseres slik at den hindrer fremtidig nyetablering. 


3) Å utvide arealet for driftsstasjon er uproblematisk så lenge tribuneanlegget kan 
integreres i bygningsvolumet. 


4) Forslag om endring av gang-/sykkelveien langs Ekebergveien ser positivt ut. 
5) Bydelsutvalget finner grunn til å minne om bydelsutvalgets enstemmige syn om at 


cricketbane med klubbhus ikke må plasseres på østsiden av Ekebergveien. Det ser ut 
til at dette synet ikke er tatt hensyn til. 


6) Bydelsutvalget finner også grunn til å minne om bydelens syn på parkeringsforhold, 
slik det fremkommer i BU-sak 86/10, pkt 3 og 4, møtedato 09.09.10. 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
  
 
 
 
Oslo, 26.01.2011 
 
 
 
Aasmund Steenstrup 
leder av eldrerådet 
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 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


Protokoll 9/10 
 
 
Møte: Bydelsutvalget  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, 


Ekebergveien 243 
 


Møtetid: Torsdag 16. desember 2010 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: 
 
Tilstede: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forfall: 
 
Som vara møtte: 
 
I tillegg møtte fra 
administrasjonen: 


Sigbjørn Odden (H)  
  
Sigbjørn Odden (H) 
Mona Verdich (H) 
Andreas Bareid (H) 
Øystein A. Larsen (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) 
Haakon Brænden (KrF) 
Ingeborg Midttun (Uavh.) 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 stemmeberettigede til  
stede til og med sak 138/10, 
14 til stede i resterende saker 


Nina Ekjord Øyen (H)  
  
Øystein A. Larsen (H)  
  
Tove Heggen Larsen, Maria Anbjørg Joten,  
Inge Olav Solli, Roger Westgaard, Liv Unni 
Andresen, Vildgunn Steinhaugen, Ann Kristin 
Jøntvedt, Jan Nordahl, Irene Borge-Hansen, 
Tove Guldhav, Karin Gabrielsen, Nina 
Kristine Lyng, Stein Grødal 


 


   
Møtesekretær:         Gunn Tove Bjørkli 
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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 BMS-
komiteens 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: 
Sak 131 /10  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 16.12.2010 - Bydelsutvalget ..... 3 
Sak 132 /10  Godkjenning av protokoll fra møte 18.11.2010 - Bydelsutvalget......................... 3 
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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 Budsjettforslag 2011 
Funksjon/navn Netto Netto Brutto Inntekter Netto
100 Politisk styring  832 1 397 1 397 0 1 397
120 Administrasjon 25 188 25 585 29 573 -980 28 593
130 Administrasjonslokaler 3 845 5 052 3 990 0 3 990
180 Diverse fellesutgifter 10 944 9 489 9 489 0 9 489
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190 Interne serviceenheter  0 60 842 48 889 0 48 889
241 Diagnose, behandling, re/habilitering 12 090 11 350 16 571 -2 488 14 083
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 23 821 25 749 31 356 -6 460 24 896
243 Tilbud til personer med rusproblemer 3 474 3 172 3 537 -656 2 881
265 Kommunalt disponerte boliger 5 090 4 125 1 925 -2 028 -104
275 Introduksjonsordningen 5 536 -181 5 919 -3 600 2 319
276 Kvalifiseringsprogrammet 0 0 10 835 0 10 835
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av bolig 1 309 1 753 1 910 -30 1 880
335 Rekreasjon i tettsted 186 159 168 0 168
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til kulturbygg 0 300 300 0 300
201 Førskole 74 209 85 492 366 123 -51 336 314 787
211 Styrket tilbud til førskolebarn 17 728 9 699 20 939 -1333 19 606
215 Skolefritidstilbud -117 0 0 0 0
221 Førskolelokaler og skyss 28 029 0 38 518 -2 647 35 871
231 Aktivitetstilbud barn og unge 4 144 3 423 3 434 -71 3 363
232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 15 363 15 897 19 314 -1 765 17 549
233 Forebyggende arbeid, helse og sosial 825 0 0 0 0
244 Barneverntjeneste 12 529 14 116 16 129 -770 15 359
251 Barneverntiltak i familien 9 287 6 547 12 571 0 12 571
252 Barneverntiltak utenfor familien 40 674 35 214 35 635 -50 35 585
261 Institusjonslokaler 416 0 0 0 
234 Aktivisering eldre og funksjonsh. 32 666 39 471 47 172 -2 124 45 048
253 Pleie, omsorg, hjelp til re/habilitering i institusjon 318 163 301 583 395 233 -82 805 312 428
254 Kjernetjenester pleie og omsorg hjemmeboende 198 295 207 956 366 615 -148 543 218 072
733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede 14 188 14 090 14 500 0 14 500
281 Økonomisk sosialhjelp 29 416 29 947 36 264 -7 650 28 614


SUM 888 052 912 227 1 538 306 -315 336 1 222 970
 
 
c) På funksjonsområdenivå pr artsgruppe 
Bydelens budsjett 2011 - pr. funksjonsområde (i hele tusen) 
  DOK 3 DOK 3 


Funksjon/navn 2010 2011 
10.      Lønn og sosiale utgifter 73 137 92 769
11-12. Kjøp som inngår i produksjon 80 103 66 875
13.      Kjøp som ikke inngår i produksjon 11 841 6 192
14.     Overføringsutgifter 0 7
15.     Finanskostnader 30 0
SUM KOSTNADER 165 111 165 858
16.     Salgs og leieinntekter -5 106 -2 928
17.     Refusjoner -5 148 -9 814
18.     Overføringsinntekter -6 065 -3 500
19.     Finansinntekter 0 0
SUM INNTEKTER -16 319 -16 242
FO 1   Helse, sosial og nærmiljø, samlet 148 792 149 616
10.      Lønn og sosiale utgifter 214 645 223 026
11-12. Kjøp som inngår i produksjon 15 579 15 262
13.      Kjøp som ikke inngår i produksjon 71 277 78 997
14.     Overføringsutgifter 110 300 108 295
15.     Finanskostnader 0 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 DOK 3 


Funksjon/navn 2010 2011 
17.    Refusjoner -138 717 -9 454
18.    Overføringsinntekter -134 875 -954
19.    Finansinntekter 0
SUM INNTEKTER -316 610 -55 316
FO 2A Barnehager, samlet 95 191 370 265
10.     Lønn og sosiale utgifter 34 032 37 180
11-12. Kjøp som inngår i produksjon 20 610 28 158
13.     Kjøp som ikke inngår i produksjon 15 643 13 262
14.    Overføringsutgifter 6 894 8 483
15.    Finanskostnader 0 0
SUM KOSTNADER 77 179 87 083
16.    Salgs og leieinntekter -1 032 -1 070
17.    Refusjoner -950 -1 586
18.    Overføringsinntekter 0 0
19.    Finansinntekter 0 0
SUM INNTEKTER -1 982 -2 656
FO 2B Oppvekst, samlet 75 197 84 427
10.     Lønn og sosiale utgifter 202 133 212 353
11-12. Kjøp som inngår i produksjon 473 479 488 924
13.     Kjøp som ikke inngår i produksjon 109 149 122 243
14.    Overføringsutgifter 0 0
15.    Finanskostnader 0 0
SUM KOSTNADER 784 761 823 520
16.   Salgs og leieinntekter -84 835 -91 929
17.   Refusjoner -108 568 -106 840
18.   Overføringsinntekter -28 258 -34 703
19.   Finansinntekter 0 0
SUM INNTEKTER -221 660 -233 471
FO 3   Pleie og omsorg, samlet 563 100 590 048
10.      Lønn og sosiale utgifter 0 0
11-12. Kjøp som inngår i produksjon 0 0
13.     Kjøp som ikke inngår i produksjon 0 0
14.    Overføringsutgifter 36 566 35 364
15.    Finanskostnader 981 900
SUM KOSTNADER 37 547 36 264
16.    Salgs og leieinntekter 0 0
17.    Refusjoner -5 050 -5 050
18.   Overføringsinntekter -2 300 -2 300
19.   Finansinntekter -250 -300
SUM INNTEKTER -7 600 -7 650
FO 4   Økonomisk sosialhjelp, samlet 29 947 28 614


SUM 912 227 1 222 970
 
 
 
 
 
 
 
 


 7







d)  På funksjonsområdenivå 
Bydelens budsjett 2011 - pr. funksjonsområde  
(tall i hele tusen)   
  Regnskap DOK 3 DOK 3 
Funksjon/navn 2009 2010 2011 
FO 1   Helse, sosial og nærmiljø 93 061 148 792 149 616
FO 2A Barnehager 119 966 95 191 370 265
FO 2B Oppvekst 81 880 75 197 84 427
FO 3   Pleie og omsorg 563 729 563 100 590 048
FO 4   Økonomisk sosialhjelp 29 416 29 947 28 614
SUM 888 052 912 227 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) 2010 2011 2012 2013 2014 
      


Forbruksnivået i forhold til den tildelte budsjettrammen 0,4 15,0 26,0 25,0 16,7


Budsjettjustering man fikk foregående år for tidligere regnskapsresultat 23,6 -0,4 -15,0 -26,0 -25,0
Budsjettjustering som følge av siste avlagte regnskapsresultat  15,0 26,0 25,0 16,7
  24,0 29,6 37,0 24,0 8,4
      
Reell endring i budsjettrammen  -6,7 -14,0 -9,3 -9,3
Nødvendige tiltak for å bringe budsjettbalanse 2,5 3,0 2,0 2,0 1,0
  2,5 -3,7 -12,0 -7,3 -8,3
      
Budsjettjusteringssak juni 2010 engangsutgifter -4,5 3,5 0,0 0,0 0,0
Budsjettjusteringssak juni 2010 varige utgifter -3,0 -3,4 0,0 0,0 0,0
Risikoområder -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  -11,5 0,1 0,0 0,0 0,0
      
Årsresultat (avvik mellom tildelt budsjettramme og regnskap) 15,0 26,0 25,0 16,7 0,1
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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 2011-
2014 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 2011-
2014 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. 
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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 Budsjettforslag 2011 
Funksjon/navn Netto Netto Brutto Inntekter Netto
100 Politisk styring  832 1 397 1 397 0 1 397
120 Administrasjon 25 188 25 585 29 573 -980 28 593
130 Administrasjonslokaler 3 845 5 052 3 990 0 3 990
180 Diverse fellesutgifter 10 944 9 489 9 489 0 9 489
190 Interne serviceenheter  0 60 842 48 889 0 48 889
241 Diagnose, behandling, re/habilitering 12 090 11 350 16 571 -2 488 14 083
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 23 821 25 749 31 356 -6 460 24 896
243 Tilbud til personer med rusproblemer 3 474 3 172 3 537 -656 2 881
265 Kommunalt disponerte boliger 5 090 4 125 1 925 -2 028 -104
275 Introduksjonsordningen 5 536 -181 5 919 -3 600 2 319
276 Kvalifiseringsprogrammet 0 0 10 835 0 10 835
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av bolig 1 309 1 753 1 910 -30 1 880
335 Rekreasjon i tettsted 186 159 168 0 168
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til kulturbygg 0 300 300 0 300
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201 Førskole 74 209 85 492 366 123 -51 336 314 787
211 Styrket tilbud til førskolebarn 17 728 9 699 20 939 -1333 19 606
215 Skolefritidstilbud -117 0 0 0 0
221 Førskolelokaler og skyss 28 029 0 38 518 -2 647 35 871
231 Aktivitetstilbud barn og unge 4 144 3 423 3 434 -71 3 363
232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 15 363 15 897 19 314 -1 765 17 549
233 Forebyggende arbeid, helse og sosial 825 0 0 0 0
244 Barneverntjeneste 12 529 14 116 16 129 -770 15 359
251 Barneverntiltak i familien 9 287 6 547 12 571 0 12 571
252 Barneverntiltak utenfor familien 40 674 35 214 35 635 -50 35 585
261 Institusjonslokaler 416 0 0 0 
234 Aktivisering eldre og funksjonsh. 32 666 39 471 47 172 -2 124 45 048
253 Pleie, omsorg, hjelp til re/habilitering i institusjon 318 163 301 583 395 233 -82 805 312 428
254 Kjernetjenester pleie og omsorg hjemmeboende 198 295 207 956 366 615 -148 543 218 072
733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede 14 188 14 090 14 500 0 14 500
281 Økonomisk sosialhjelp 29 416 29 947 36 264 -7 650 28 614


SUM 888 052 912 227 1 538 306 -315 336 1 222 970
 
 
c) På funksjonsområdenivå pr artsgruppe 
Bydelens budsjett 2011 - pr. funksjonsområde (i hele tusen) 
  DOK 3 DOK 3 


Funksjon/navn 2010 2011 
10.      Lønn og sosiale utgifter 73 137 92 769
11-12. Kjøp som inngår i produksjon 80 103 66 875
13.      Kjøp som ikke inngår i produksjon 11 841 6 192
14.     Overføringsutgifter 0 7
15.     Finanskostnader 30 0
SUM KOSTNADER 165 111 165 858
16.     Salgs og leieinntekter -5 106 -2 928
17.     Refusjoner -5 148 -9 814
18.     Overføringsinntekter -6 065 -3 500
19.     Finansinntekter 0 0
SUM INNTEKTER -16 319 -16 242
FO 1   Helse, sosial og nærmiljø, samlet 148 792 149 616
10.      Lønn og sosiale utgifter 214 645 223 026
11-12. Kjøp som inngår i produksjon 15 579 15 262
13.      Kjøp som ikke inngår i produksjon 71 277 78 997
14.     Overføringsutgifter 110 300 108 295
15.     Finanskostnader 0 0
SUM KOSTNADER 411 801 425 581
16.    Salgs og leieinntekter -43 018 -44 908
17.    Refusjoner -138 717 -9 454
18.    Overføringsinntekter -134 875 -954
19.    Finansinntekter 0
SUM INNTEKTER -316 610 -55 316
FO 2A Barnehager, samlet 95 191 370 265
10.     Lønn og sosiale utgifter 34 032 37 180
11-12. Kjøp som inngår i produksjon 20 610 28 158
13.     Kjøp som ikke inngår i produksjon 15 643 13 262
14.    Overføringsutgifter 6 894 8 483
15.    Finanskostnader 0 0
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Bydelens budsjett 2011 - pr. funksjonsområde (i hele tusen) 
  DOK 3 DOK 3 


Funksjon/navn 2010 2011 
SUM KOSTNADER 77 179 87 083
16.    Salgs og leieinntekter -1 032 -1 070
17.    Refusjoner -950 -1 586
18.    Overføringsinntekter 0 0
19.    Finansinntekter 0 0
SUM INNTEKTER -1 982 -2 656
FO 2B Oppvekst, samlet 75 197 84 427
10.     Lønn og sosiale utgifter 202 133 212 353
11-12. Kjøp som inngår i produksjon 473 479 488 924
13.     Kjøp som ikke inngår i produksjon 109 149 122 243
14.    Overføringsutgifter 0 0
15.    Finanskostnader 0 0
SUM KOSTNADER 784 761 823 520
16.   Salgs og leieinntekter -84 835 -91 929
17.   Refusjoner -108 568 -106 840
18.   Overføringsinntekter -28 258 -34 703
19.   Finansinntekter 0 0
SUM INNTEKTER -221 660 -233 471
FO 3   Pleie og omsorg, samlet 563 100 590 048
10.      Lønn og sosiale utgifter 0 0
11-12. Kjøp som inngår i produksjon 0 0
13.     Kjøp som ikke inngår i produksjon 0 0
14.    Overføringsutgifter 36 566 35 364
15.    Finanskostnader 981 900
SUM KOSTNADER 37 547 36 264
16.    Salgs og leieinntekter 0 0
17.    Refusjoner -5 050 -5 050
18.   Overføringsinntekter -2 300 -2 300
19.   Finansinntekter -250 -300
SUM INNTEKTER -7 600 -7 650
FO 4   Økonomisk sosialhjelp, samlet 29 947 28 614


SUM 912 227 1 222 970
 
 
 
d)  På funksjonsområdenivå 
Bydelens budsjett 2011 - pr. funksjonsområde  
(tall i hele tusen)   
  Regnskap DOK 3 DOK 3 
Funksjon/navn 2009 2010 2011 
FO 1   Helse, sosial og nærmiljø 93 061 148 792 149 616
FO 2A Barnehager 119 966 95 191 370 265
FO 2B Oppvekst 81 880 75 197 84 427
FO 3   Pleie og omsorg 563 729 563 100 590 048
FO 4   Økonomisk sosialhjelp 29 416 29 947 28 614
SUM 888 052 912 227 1 222 970
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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) 2010 2011 2012 2013 2014 
      


Forbruksnivået i forhold til den tildelte budsjettrammen 0,4 15,0 26,0 25,0 16,7


Budsjettjustering man fikk foregående år for tidligere regnskapsresultat 23,6 -0,4 -15,0 -26,0 -25,0
Budsjettjustering som følge av siste avlagte regnskapsresultat  15,0 26,0 25,0 16,7
  24,0 29,6 37,0 24,0 8,4
      
Reell endring i budsjettrammen  -6,7 -14,0 -9,3 -9,3
Nødvendige tiltak for å bringe budsjettbalanse 2,5 3,0 2,0 2,0 1,0
  2,5 -3,7 -12,0 -7,3 -8,3
      
Budsjettjusteringssak juni 2010 engangsutgifter -4,5 3,5 0,0 0,0 0,0
Budsjettjusteringssak juni 2010 varige utgifter -3,0 -3,4 0,0 0,0 0,0
Risikoområder -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  -11,5 0,1 0,0 0,0 0,0
      
Årsresultat (avvik mellom tildelt budsjettramme og regnskap) 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 2011-
2014 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 2011-
2014 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 gang- 
og 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 
 
 
 


 25







 
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 BUK-
komiteen 


 
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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		Protokoll 9/10

		Protokoller tas til orientering








 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 1/11 
 
 
Møte: Ungdomsrådet  
Møtested: Lambertseter fritisklubb  


Møtetid: Mandag 24. januar 2011 kl. 18.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Henrik Hortemo  


 
 


 


   
Tilstede: Henrik Hortemo  


Asmae AmSalkhir 
Oda Sundal 
Hanna Midttun Rostrup 
Olav Kvalsvik 


 


   
Forfall: Herman Isaksen 


Astrid Brakstad 
Erik Skagen 


 


   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Geir Bj. Listhaug 


 
 


 
Eventuelt: 
 
A: UBM: Ungdomsrådet og skolerepresentanter fra hele bydelen skal delta, og bydelen vil bli 
svært godt representert i år som i fjor. Oda Sundal er den eneste i UR som ikke kommer til å 
delta på dette møtet. 
B: Vanndispensersaken går fortsatt. Alle skolene har så langt ikke takket ja til ungdomsrådets 
tilbud 
C: UR hadde befaring på fritidsklubben for å se resultatene av de midlene de har bevilget i 
2010, og var svært godt fornøyd med det de fikk se. 
D: Alle rådsmedlemmene har fått beskjed om å levere inn skattekort/frikort for 2011 
 
 







Saker behandlet under møte 
Sak 1 /11    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 24.1.2011- UR............................. 1 
Sak 2 /11    Godkjenning av protokoll fra møte 6.12.2010- UR ................................................ 1 
Sak 3 /11    Avviksrapport november 2010 Bydel Nordstrand .................................................. 1 
Sak 4 /11    Reguleringsplan for Ekeberg By- og idrettspark - varsel om endringer i 


planforslag .............................................................................................................. 2 
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Sak 1 /11    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
24.1.2011- UR 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart godkjennes til møte 24.1.2011 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 24.1.2011 godkjennes 
 


 Sak 2 /11    Godkjenning av protokoll fra møte 6.12.2010- UR 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 6.12.2010 godkjennes 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Protokoll fra møte 6.12.2010 godkjennes 


 


Sak 3 /11    Avviksrapport november 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 november 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
 


 Sak 4 /11    Reguleringsplan for Ekeberg By- og idrettspark - varsel 
om endringer i planforslag 


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


1) Forslaget om utvidelse av skoletomt for Ekeberg skole ser ut til å gå ut over dagens 
asfalterte minibane. I tillegg vil forslaget gå ut over netto disponibelt friareale. Det 
må arbeides for en løsning som både ivaretar nevnte asfaltbane og samtidig sikrer at 
netto tilgjengelig friareale ikke reduseres. 


2) Forslaget om flytting av ridebane ser uproblematisk ut, men det bør sikres at ridebane 
ikke plasseres slik at den hindrer fremtidig nyetablering. 


3) Å utvide arealet for driftsstasjon er uproblematisk så lenge tribuneanlegget kan 
integreres i bygningsvolumet. 


4) Forslag om endring av gang-/sykkelveien langs Ekebergveien ser positivt ut. 
5) Bydelsutvalget finner grunn til å minne om bydelsutvalgets enstemmige syn om at 


cricketbane med klubbhus ikke må plasseres på østsiden av Ekebergveien. Det ser ut 
til at dette synet ikke er tatt hensyn til. 


6) Bydelsutvalget finner også grunn til å minne om bydelens syn på parkeringsforhold, 
slik det fremkommer i BU-sak 86/10, pkt 3 og 4, møtedato 09.09.10. 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
  
 
Oslo, 25.01.2011 
 
Henrik Hortemo/s/  
leder av eldrerådet 
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 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 1/11 
 
 
Møte: Rådet for funksjonshemmede  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Mandag 24. januar 2011 kl. 17.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Jon Olaf Pihl Halvorsen  
   
Tilstede: Jon Olaf Pihl Halvorsen 


Irene Sehested Grønaas 
Hilde Marie Hansen 
Grete Ann Wadsworth 
Hans Lund 
Mona Verdich (observatør) 


 


   
Forfall:   
   


Som vara møtte:   


   


I tillegg møtte:   


   


Møtesekretær: Ann Kristin Jøntvedt  
 
Åpen halvtime 
 
Informasjon  
 
Eventuelt: 
TT og Flexitransport : 
Nyordingen fra årsskiftet for TT med fellestransport fungerer svært dårlig, også etter at 
bedring er lovet. Brukerne har krav på en tilfredsstillende løsning. Ventetidene er alt for lange 
og kjørerutene svært ofte urasjonelle. Det må være lokalkjente folk som legger opp rutene. 
Bestillingsrutinene og klageording må bedres. 
Det må fastsettes en sanksjonsmulighet overfor selskapet i de tilfelle der det er 
uforholdsmessig forsinkelse eller utelatt fremmøte og det må være en erstatningsordning for 
brukere som rammes. 







Det må som før være en formell mulighet der brukere med blått kort i tilfelle kan ta vanlig 
taxi (som de med rødt kort). 
 
Administrasjonen av Flexitransport i Nordstrand og Østensjø bydeler er på grunn av ny 
administrasjon i ferd med å miste sine fordeler i forhold til vanlig TT og brukere vurderer å 
melde seg tilbake til TT. Lokalkjente ruteoppleggere er helt nødvendig. 
Rff ber om at administrasjonen av Flexitransport tilbakeføres til Ruter, i det minste for den 
vedtatt forsøksperiode.  
 
TT og Flexitransport bør føres opp som sak i ordinær saksbehandlingsprosedyre for 
behandling i bydelsutvalget. 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 1 /11    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 24.01.2011- RFF ......................... 1 
Sak 2 /11    Godkjenning av protokoll fra møte 6.12.2010-  RFF.............................................. 1 
Sak 3 /11    Avviksrapport november 2010 Bydel Nordstrand .................................................. 1 
Sak 4 /11    Detaljregulering av Cecilie Thoresens vei 12 - kunngjøring om offentlig ettersyn 2 
Sak 5 /11    Detaljregulering Cecilie Thoresens vei 17-19-21 - kunngjøring om offentlig 


ettersyn ................................................................................................................... 3 
Sak 6 /11    Parkeringsplass ved gamle Lambertseter senter ..................................................... 4 
Sak 7 /11    Forslag til ny forskrift om renovasjon av husholdningsavfall i Oslo kommune - 


høring...................................................................................................................... 5 
Sak 8 /11    Høring - innføring av brukervalg innen brukerstyrt personlig assistanse ............... 5 
Sak 9 /11    Høring - endring av prioriteringsforskriften - helsehjelp til personer som 


oppholder seg ulovlig i landet ................................................................................ 6 
Sak 10 /11  Varsel om oppstart av planarbeid - områderegulering av Gjersund-Stensrud - 


planforslag for konsekvensutredning ..................................................................... 7 
Sak 11 /11  Driftsstyrer i kommunalt drevne sykehjem - innstilling av eksterne representanter


................................................................................................................................ 8 
Sak 12 /11  Tilsynsrapport Ryenhjemmet - uanmeldt tilsyn 19.05.2010................................... 9 
Sak 13 /11  Tilsynsrapport Lambertseter alders- og sykehjem, avdeling Marmorberget - 


uanmeldt tilsyn 07.10.2010 .................................................................................... 9 
Sak 14 /11  Tilsynsrapport Bekkelagshjemmet - anmeldt tilsyn 25.10.2010........................... 10 
Sak 15 /11  Reguleringsplan for Ekeberg By- og idrettspark - varsel om endringer i 


planforslag ............................................................................................................ 11 
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Sak 1 /11    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
24.01.2011- RFF 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 24.1.2011 godkjennes 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 24.01.2011 godkjennes 
 


 


 Sak 2 /11    Godkjenning av protokoll fra møte 6.12.2010-  RFF 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 6.12.2010 godkjennes 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Protokoll fra møte 6.12.2010 godkjennes 
 


 


 Sak 3 /11    Avviksrapport november 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 november 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
 


 Sak 4 /11    Detaljregulering av Cecilie Thoresens vei 12 - 
kunngjøring om offentlig ettersyn 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Komite for BMS 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
l) Bydelsutvalget ser positivt på at Cecilie Thoresens vei 12 utbygges. 
2) Utbyggingen bør primært tilgodese næringsvirksomhet og bør utformes slik at det blir et 
parkmessig preg på utearealet og dermed en naturlig overgang tilfriområdene i øst. 
3) Utbyggingen må være skånsom og strøksti!passet. 
4) Bydelsutvalget støtter alternativ 1, men dog slik at alternativ 1 tilpasses ovenstående pkt 2. 
5) Atkomst ti! eiendommen legges via ny rundkjøring, som samtidig betjener Lambertseter 
senter. 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
RFF fremmet følgende forslag til vedtak: 
”RFF anbefaler bydelsutvalget å treffe vedtak i overensstemmelse med Plan- og 
bygningsetatens alternativ 2, dvs at arealet reguleres til grønnstruktur – friområde.” 
 
Votering: 
RFF forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
RFF anbefaler bydelsutvalget å treffe vedtak i overensstemmelse med Plan- og 
bygningsetatens alternativ 2, dvs at arealet reguleres til grønnstruktur – friområde. 
 
 
 


 Sak 5 /11    Detaljregulering Cecilie Thoresens vei 17-19-21 - 
kunngjøring om offentlig ettersyn 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 


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


1) Bydelsutvalget ser positivt på etablering av rundkjøring ved avkjørsel til nye 
Lambertseter senter. En rundkjøring vil både kunne sikre trafikkavvikling i Cecilie 
Thoresens vei og til/fra nytt kjøpesenter, samtidig som det legges til rette for inn- og 
utkjøring fra eiendom på østsiden av veien. 


2) Bydelsutvalget vil understreke at Cecilie Thoresens vei / Langbølgen er i en 
særstilling på grunn av 3 skoler, barnehager og fritidstilbud. Et stort antall barn 
ferdes dermed langs veien både på dagtid og kveldstid. I tillegg skal det minnes om at 
Planprogram for Lambertseter forutsetter at Cecilie Thoresens vei tilrettelegges for 
myke trafikanter. Dette stiller helt spesielle krav til utforming, for å gi et oversiktlig og 
forståelig trafikkbilde, og at kjøring må skje på de gåendes premisser. 


 
 
 
 
 
 
 







BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
 
 
 


 Sak 6 /11    Parkeringsplass ved gamle Lambertseter senter 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


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


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


1) Det anbefales at den søndre halvparten av eksisterende parkeringsplass øst for 
Langbølgen ved det gamle Lambertseter senter opprettholdes inntil videre som 
parkeringsplass, og at Trafikketaten håndhever parkeringen på området. 


2) Den nordre halvdelen av eksisterende parkeringsplass omgjøres til grøntareale og bør 
inngå i en parkmessig opparbeidet møteplass/samlingspunkt. Dette området 
forbeholdes gående og syklende. 


 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
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 Sak 7 /11    Forslag til ny forskrift om renovasjon av 
husholdningsavfall i Oslo kommune - høring 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i:  


- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
- Helse- og sosial komiteen 
- Bydelsutvalget 


 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  


1) Forslaget til ny forskrift om renovasjon av husholdningsavfall i Oslo kommune 
representerer en nødvendig opprydding og modernisering og vil kunne være et godt 
grunnlag for det praktiske arbeidet knyttet til renovasjon. 


2) Bydelsutvalget vil uttrykke skepsis til om det er nødvendig å gå så langt som forslaget 
legger opp til med hensyn til å sikre sanksjonsmuligheter overfor abonnentene. 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
 
 


 Sak 8 /11    Høring - innføring av brukervalg innen brukerstyrt 
personlig assistanse 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Helse- og sosialkomiteen 
- Bydelsutvalget 
 


 







Til komiteer og råd:  
Innstillingen som legges frem for bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsdirektør innstiller til Bydelsutvalget å støtte byrådets forslag om at det innføres fritt 
brukervalg for brukerstyrt personlig assistanse i alle bydeler innen utgangen av 2011. 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Innstillingen som legges frem for bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 


 Sak 9 /11    Høring - endring av prioriteringsforskriften - helsehjelp 
til personer som oppholder seg ulovlig i landet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Helse- og sosialkomiteen 
- Bydelsutvalget 
 


Til komiteer og råd:  
Innstillingen som legges frem for bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsdirektør innstiller til Bydelsutvalget å henstille til at staten påtar seg kostnadene for 
disse personene som oppholder seg ulovlig i landet. 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Innstillingen som legges frem for bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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 Sak 10 /11  Varsel om oppstart av planarbeid - områderegulering av 
Gjersund-Stensrud - planforslag for 
konsekvensutredning 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
-  Eldrerådet 
-  Rådet for funksjonshemmede 
-  Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  


1) Bydelsutvalget ser at utbygging av området Gjersrud – Stensrud vil generere et 
betydelig transportbehov. I tråd med forutsetningene i kommuneplan 2008 må 
baneforbindelse være på plass når boligområdene tas i bruk. 


2) Forventet økt belastning på veinettet aktualiserer ytterligere de tiltakene som 
bydelsutvalget enstemmig har vedtatt i Trafikkplan for Bydel Nordstrand, vedtatt 
18.11.10. 


3) Planområdet er en del av nedslagsfeltet til Ljanselvvassdraget. Det må sikres verning 
av gjenåpning av bekker og vassdrag. I tillegg må det sikres god tilgjengelighet til 
rekreasjonsområder ved etablering av turveier, parker og sammenhengende 
grøntanlegg.  


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
 
 
 
 
 
 
 







 Sak 11 /11  Driftsstyrer i kommunalt drevne sykehjem - innstilling 
av eksterne representanter 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsutvalgets innstilling til representanter og vararepresentanter til driftsstyrene ved 
Ryenhjemmet og Nordseterhjemmet tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget innstiller overfor byråden for eldre og sosiale tjenester følgende 
representanter og vararepresentanter til driftstyrene ved kommunalt drevne sykehjem, 
Nordseterhjemmet og Ryenhjemmet: 
 
Nordseterhjemmet: 
Fast representant:………………………………………… 
Fast representant: :………………………………………… 
Vararepresentant: :………………………………………… 
Vararepresentant: :………………………………………… 
 
Ryenhjemmet: 
Fast representant:………………………………………… 
Fast representant: :………………………………………… 
Vararepresentant: :………………………………………… 
Vararepresentant: :………………………………………… 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsutvalgets innstilling til representanter og vararepresentanter til driftsstyrene ved 
Ryenhjemmet og Nordseterhjemmet tas til orientering 
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 Sak 12 /11  Tilsynsrapport Ryenhjemmet - uanmeldt tilsyn 
19.05.2010 


 
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 Ryenhjemmet 19.05.10 til orientering 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Rådet hadde følgende merknader: 
Rff påpeker nødvendigheten av skikkelig språkopplæring. Det er en forutsetning og helt 
nødvendig for kommunikasjon med beboerne. Det må være et språklig minstekrav for 
tilsettelse av helsepersonell.  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Rff påpeker nødvendigheten av skikkelig språkopplæring. Det er en forutsetning og helt 
nødvendig for kommunikasjon med beboerne. Det må være et språklig minstekrav for 
tilsettelse av helsepersonell.  
 
 
 


 Sak 13 /11  Tilsynsrapport Lambertseter alders- og sykehjem, 
avdeling Marmorberget - 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 Lambertseter alders- og sykehjem til 
orientering 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Rådet hadde følgende merknader: 
Rff påpeker nødvendigheten av skikkelig språkopplæring. Det er en forutsetning og helt 
nødvendig for kommunikasjon med beboerne. Det må være et språklig minstekrav for 
tilsettelse av helsepersonell.  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Rff påpeker nødvendigheten av skikkelig språkopplæring. Det er en forutsetning og helt 
nødvendig for kommunikasjon med beboerne. Det må være et språklig minstekrav for 
tilsettelse av helsepersonell.  
 
 


 Sak 14 /11  Tilsynsrapport Bekkelagshjemmet - anmeldt tilsyn 
25.10.2010 


 
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 anmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 25.10.10 til orientering 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 


 Sak 15 /11  Reguleringsplan for Ekeberg By- og idrettspark - varsel 
om endringer i planforslag 


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


1) Forslaget om utvidelse av skoletomt for Ekeberg skole ser ut til å gå ut over dagens 
asfalterte minibane. I tillegg vil forslaget gå ut over netto disponibelt friareale. Det 
må arbeides for en løsning som både ivaretar nevnte asfaltbane og samtidig sikrer at 
netto tilgjengelig friareale ikke reduseres. 


2) Forslaget om flytting av ridebane ser uproblematisk ut, men det bør sikres at ridebane 
ikke plasseres slik at den hindrer fremtidig nyetablering. 


3) Å utvide arealet for driftsstasjon er uproblematisk så lenge tribuneanlegget kan 
integreres i bygningsvolumet. 


4) Forslag om endring av gang-/sykkelveien langs Ekebergveien ser positivt ut. 
5) Bydelsutvalget finner grunn til å minne om bydelsutvalgets enstemmige syn om at 


cricketbane med klubbhus ikke må plasseres på østsiden av Ekebergveien. Det ser ut 
til at dette synet ikke er tatt hensyn til. 


6) Bydelsutvalget finner også grunn til å minne om bydelens syn på parkeringsforhold, 
slik det fremkommer i BU-sak 86/10, pkt 3 og 4, møtedato 09.09.10. 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
 
Oslo, 26.01.2011 
 
 
 
Jon Olaf Pihl Halvorsen 
leder av rådet for funksjonshemmede 
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Bydel Nordstrand – 2010 Avviksrapport mnd 11 pr 30.11.2010 
 
 
 
Meldt prognose 
Den meldte prognosen pr 30. november viser et positiv avvik for 2010 på 15,0 mill kroner, 
dvs ingen endring i prognosen siden april måned.  Prognosen er basert på en oppgradering av 
vurderte risikofaktorer og bydelsutvalgets vedtak om budsjettjustering i juni hvor det ble 
vedtatt en avsetning til uforutsette utgifter på 15,0 mill kroner.   
 
Etter bystyrets godkjenning av regnskapet for 2009 (mindreforbruk på 0,4 mill kroner) hadde 
bydelen totalt 26,5 mill kroner i avsetning til disposisjon.  I budsjettjusteringssak i juni 2010 
behandlet bydelsutvalget disponeringen av budsjettmessig avsetning på følgende måte: 
 
    Engangsutgifter i 2010      4,5 mill kr 


Varig økning (2010-effekt)      3,0 mill kr  
Avsetning risikoområder - høy og middels risiko   4,0 mill kr 
Avsetning for uforutsette utgifter - lav risiko 15,0 mill kr 
Til disponering     26,5 mill kr 


 
Avsetninger på 4,0 mill kr og 15,0 mill kr budsjetteres på eget koststed. Ut fra en helhetlig 
vurdering finner man det riktig å melde en positiv prognose tilsvarende avsetning for 
uforutsette utgifter (dvs lav risiko) på 15,0 mill kroner.  
 
Avsetning for risikoområder på 4,0 mill kroner er vurdert med høyere/middels risiko og er nå 
fullt ut benyttet i den meldte og aktive prognosen.  Budsjettmidlene er benyttet i 2010 på de 
kostrafunksjoner som bydelsutvalget vedtok i budsjettjusteringssak (BU-sak 73/10). 
Avsetningen vil bli fordelt fra eget koststed for midlertidig avsetning til de tilhørende 
koststeder og enheter ved budsjettjustering.  
 
Oppsett for risikovurderinger følger som vedlegg til avviksrapporten.  
 
Aktiv prognose 
I avviksrapporten benyttes også ”Aktiv prognose”. Den aktive prognosen er en intern størrelse 
i økonomioppfølgingen i 2010 og bygger på passiv prognose korrigert for gjenstående 
forventet effekt av igangsatte tiltak for å bringe budsjettbalanse på problemområder. Disse 
korrektive tiltakene er satt opp i siste del av rapporten.  
 
Aktiv prognose kommenteres tilknyttet oppstilling av økonomistørrelser pr enhet. Pr mai var 
den totalt +17,672 mill kr, pr juli og august +15,043 mill kr, pr september +15,028 mill kr, pr 
oktober +15,143 mill kr og pr november er den totalt sett endret til 15,000 mill kr. 
  
Hovedendringene fra forrige måned består av følgende forverringer: 


• Lavere barnehagekompensasjon enn forutsatt 0,702 mill kr 
• Økte kostnader i hjemmesykepleien 0,719 mill kr 
• Økt bruk av sykehjemsplasser 0,561 mill kr 
 


 
…og følgende forbedringer: 
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• Økt vederlag for opphold i institusjon (sykehjem) 0,500 mill kr    
• Reduksjon antall timer hjemmesykepleie 0,325 mill kr 


 
Den aktive prognosen inneholder forutsetninger om oppnåelse av igangsatte tiltak på totalt 
14,794 mill kroner. Av dette er 14,248 mill kroner oppnådd pr 30.11.2010.  Vedlagt følger 
oversikt og status over igangsatte tiltak.  
 
I budsjettjusteringssaken (BU-sak 73/10) ble det av bydelsutvalget disponert kr 7 500 000 til 
ulike formål. Ansettelser og noen vedlikeholdsoppgaver vil av tidshensyn bli utsatt til 2011. 
Totalt benyttes kr 5 375 000 i 2010 av disse midlene til vedtatte formål, mens kr 2 125 000 
utsettes og bidrar til en positiv prognose. Status på tiltakene fremkommer i eget vedlegg til 
avviksrapporten.  
 
Variasjoner i den aktive prognosen 
Avviksrapportering måned for måned bringer noen variasjoner i den aktive prognosen, dvs 
hva man på best mulig grunnlag kan anslå som sluttresultat for 2010. Avviksrapport for 
november 2010 viser aktiv prognose forventet mindreforbruk (overskudd) på 15,000 mill 
kroner i forhold til bydelens totale budsjett for 2010. Den økonomiske utviklingen gjennom 
2010 kan fremstilles ved følgende diagram (i tusen kroner): 
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Bydelen har følgende avvik, aktiv prognose og meldt prognose pr 30.11.2010:  
(- = merforbruk, + = mindreforbruk) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 


Resultat november 2010 


Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korrigert 
regnskap Avvik 


Aktiv 
prognose 
oktober 


Aktiv 
prognose 
november


Meldt 
prognose 
november


Bestillerenheten 515 752 520 512 476 997 475 839 1 158 -996 -189 0
Kommentarer Enhet for bestiller 
(Består av kjøp innen tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, dagsenterplasser, sykehjemsplasser, kjøp av 
plasser psykiatri, vederlagsinntekter, egenandeler hjemmetjeneste, TT-kjøring, Trygghetsalarm, borgerstyrt personlig 
assistanse, brukervalg, omsorgslønn, støttekontakt, innsatsteam, private barnehager): 
 
Psykiatri prognose: +1,305 mill kr (Kostra 253) 
Kjøp av psykiatriplasser har et prognostisert mindreforbruk på 1,497 mill kroner. Dette er en forbedring med 0,192 mill 
kr siden avviksrapporteringen forrige måned. Forbedringen skyldes hovedsakelig større vederlagsinntekter enn tidligere 
prognostisert, men også at effektueringen av to vedtak er utsatt til 2011. Det er budsjettert med 26 plasser på årsbasis 
mens en i prognosen forventer å bruke 26,67 plasser i løpet av 2010.  Årsaken til mindreforbruket er at prisene på Villa 
Enerhaugen er redusert, vederlaget er økt og at en bruker etter eget ønske har flyttet fra et dyrt botilbud til egen leilighet 
med oppfølging. 
 
Sykehjemsplasser utgifter: -4,868 mill kr (Kostra 253) 
Prognosen på -4,868 mill kroner er et resultat av at en forventer et gjennomsnittlig forbruk i 2010 på 512,61 plasser. 
Budsjettet for 2010 var opprinnelig på 502 plasser, men en budsjettrevisjon som ble vedtatt av BU i juni tilførte midler 
til å netto dekke ytterligere 3 sykehjemsplasser. Det justerte budsjettet legger dermed opp til 505 plasser i gjennomsnitt. 
 
Prognosen er forverret med kr 0,561 mill kr siden avviksrapporteringen forrige måned. Økningen i det prognostiserte 
forbruket skyldes at man ikke lyktes med å redusere mer enn fra 521,32 plasser i august til 516,90 plasser i september og 
516,23 i oktober, og at man i november igjen økte til 516,97 plasser. Den videre prognosen er derfor lagt på 517 plasser i 
desember, og risikoen burde dermed være liten. 
  
I tillegg kommer intermediære plasser, hvor bydelens egenandel dekker kostnaden for 4,9 plasser.  Bydelens andel på 
3,553 mill er både budsjettert og prognostisert. 
 
Sykehjemsplasser inntekter: +3,442 mill kr (Kostra 253) 
Vederlagsinntekter for sykehjemsplasser er prognostisert til å være 3,442 mill kr høyere enn budsjettert, det vil si en 
forbedring med 0,500 mill kr som skyldes at etteroppgjøret ser mer lovende ut enn tidligere prognostisert. Det knyttes 
fortsatt noe usikkerhet til prognosen da hele etteroppgjør enda ikke er ferdig. 
 
Dagsenterplasser utgifter: – 0,957mill kr (Kostra 253) 
Bydelen har et merforbruk på kjøp av dagsenterplasser for eldre på 0,957 mill kroner, hvilket vil si en forbedring på 
0,007 mill kr siden forrige avviksrapportering. Forbedringen skyldes at en ser ut til å få noe mer brukerbetaling enn 
tidligere prognostisert. Merforbruket skyldes en underbudsjettering av utgifter til transport av brukere til og fra 
dagsenter, samt et inntektstap i form av lavere belegg og dermed lavere brukerbetaling enn budsjettert. En gir tilbud til 
flere brukere enn en kjøper plasser til, slik at flest mulig brukere kan få et dagtilbud samtidig som brukerbetalingen vil 
bli størst mulig.  
 
TT-kjøring: +0,00 mill kroner (Kostra 733) 
TT-kjøring er i tråd med budsjett, dvs viser en prognose på 0,0 mill kr. Det knytter seg imidlertid noe usikkerhet til 
kostnadsdekningen for Flexitransportordningen som skal finansieres av en innsparing i TT-kjøring. 
 
Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne: +6,935 mill kroner (Kostra 254 og 215) 
Kjøp av tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne (inkludert kjøp av botilbud, dagtilbud, refusjon for 
ressurskrevende tjenester, kjøp SFO-spesialplasser, bolig-/gruppeavlastning) viser nå et mindreforbruk på totalt 6,935 
mill kr, hvilket vil si en forverring på 0,005 mill kr. Av mindreforbruket er 3,929 mill kroner merinntekter som følge av 
refusjon fra staten for ressurskrevende brukere.  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 


Resultat november 2010 


Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korrigert 
regnskap Avvik 


Aktiv 
prognose 
oktober 


Aktiv 
prognose 
november


Meldt 
prognose 
november


Enhet for bestiller forts. 
 
Omsorgslønn: +0,020 mill kroner (Kostra 254) 
Omsorgslønn har et mindreforbruk på 0,020 mill kr basert på en videreføring av dagens aktivitet tilsvarende 38 brukere 
med gyldig vedtak, mens det er budsjettert med 40 brukere. Antall mottagere av omsorgslønn økte i mars/april fra 35 til 
37, og videre til 38 fra og med juli. I oktober reduserte man antallet til 37 mottagere, før en i november igjen fikk en 
økning til 38 mottagere ut året. Prognosen er forverret med kr 0,105 mill kr siden forrige avviksrapportering, og dette 
skyldes ikke prognostiserte etterbetalinger, samt et nytt vedtak.  
 
Personlig assistanse: - 1,173 mill kroner (Kostra 254) 
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har et merforbruk på 1,173 mill kroner, hvilket vil si en forbedring på 0,139 mill 
kr siden forrige avviksrapportering. Forbedringen knytter seg til at en bruker har benyttet færre timer personlig 
assistanse enn det som er tildelt. Prognosen bygger på en opptrapping fra 16 brukere i januar til 17 brukere i april, 18 
brukere i mai og 19 brukere fra juli og ut året. Dette gir et gjennomsnittlig forbruk av 17,92 tilbud mot 15 i budsjettet. 
Med andre ord 2,08 mer enn budsjettert. Store deler av økningen er et resultat av at storbrukere av hjemmesykepleie i 
stedet har fått innvilget BPA.  
 
Brukervalg praktisk bistand: -0,521 mill kroner (Kostra 254) 
Prognosen for brukervalg praktisk bistand viser et merforbruk på 0,521 mill kroner, hvilket vil si en forbedring på 0,050 
mill kr siden forrige avviksrapportering. Merforbruket skyldes både høyere prisstigning og større aktivitet enn forutsatt i 
budsjett. Prognosen må ses i sammenheng med kommunal praktisk bistand. 
 
Kjøp av kommunal praktisk bistand: +1,254 mill kroner (Kostra 254) 
Avviket skyldes at det er budsjettert med 40 290 timer praktisk bistand a kr 531 mens prognosen viser et forventet 
forbruk på 37 928 timer a kr 531. I tillegg til mengdeavviket på 2 362 timer viser utførersidens ikke ubetydelig positive 
prognose at man også har et positivt prisavvik i forhold til budsjettet. Prognosen må ses i sammenheng med brukervalg 
praktisk bistand.  
 
Kjøp av hjemmesykepleie: -1,725 mill kroner (Kostra 254) 
Avviket skyldes at det er budsjettert med 107 544 timer hjemmesykepleie a kr 672 mens prognosen viser et forventet 
forbruk på 110 250 timer a kr 672. Det er igangsatt flere tiltak for å redusere antall vedtatte timer. Noen av de planlagte 
tiltakene er gjennomført og gir forventede resultater. Andre tiltak er blitt avskrevet eller utsatt. Forbedringen skyldes et 
lavere forbruk enn tidligere prognostisert. 0,093 mill kr er godskrevet i prognosen grunnet salg av ledig kapasitet på natt 
til Bydel Søndre Nordstrand. 
  
Private barnehager: -5,113 mill kroner (Kostra 201) 
Det prognostiseres som forrige måned med et merforbruk på 5,113 mill kroner tilknyttet utbetaling av kommunalt 
tilskudd til private barnehager. 
 
Bydelen har sendt et brev til Byrådsavdeling for kultur og utdanning (KOU) med kopi til Byrådsavdeling for eldre og 
sosiale tjenester (EST), der en viser til underkompensasjon og ber om at denne blir vurdert utbetalt i 2010. En har i 
prognosen forutsatt å få en kompensasjon, men ut fra en realitetsvurdering er prognosen likevel satt til et merforbruk på 
5,113 mill kr. Det er foreløpig ikke avgjort hvilken kompensasjon som vil bli utbetalt fra KOU til bydelene, og det 
knytter seg dermed fortsatt noe risiko til prognosen.   
 
Annet: + 1,020 mill kroner (Kostra 254) 
En oppsummering av de øvrige kostnadsstedene i bestillerenheten (administrasjon, trygghetsalarm, refusjon for tapt 
foreldrebetaling i forbindelse med spesialpedagogiske vedtak etter opplæringslovens § 5-7 i private barnehager, 
innsatsteamet og egenandeler hjemmetjenester). Avviksrapporteringen viser en positiv prognose på 1,020 mill kroner, 
dvs en forbedring på 0,161 mill kroner.  
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Resultat november 2010 


Årets 
budsjett 
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budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korrigert 
regnskap Avvik 
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prognose 
oktober 


Aktiv 
prognose 
november


Meldt 
prognose 
november


Service- og 
forvaltningsenheten 30 562 30 924 28 269 27 595 674 309 314 0
Kommentarer Enhet for service- og forvaltning (består av frivillighetsmidler, frivillighetssentral, råd/utvalg/komiteer, 
boligkontor, IKT, sjåførtjeneste, bydelshuset): 
 
Sjåførtjenesten har et prognostisert mindreforbruk på 0,200 mill kroner.  Årsaken er en bedre ressursutnyttelse, bl.a. ved 
at ferieavvikling koordineres uten vikarbruk (Kostra 234). 
 
IKT har et prognostisert merforbruk på 0,100 mill kroner.  Årsaken er økte utgifter tilknyttet kommunens fellesutgifter 
og lisenser (Kostra 190). 
 
Husleier og tilskudd har et merforbruk på 0,141 mill kr som følge av tap på fordringer (Kostra 265). 
 
Enhet for service- og forvaltning sitt administrative kostnadssted har et prognostisert mindreforbruk på totalt 0,305 mill 
kr som følge av utsatte nyansettelser.  (Kostra 120) 
 
Kostnadsstedet for utvalg og komiteer viser et prognostisert mindreforbruk på 0,050 mill kr (Kostra 100). 
 


Enhet for forebyggende arbeid 70 006 83 372 75 948 74 770 1 177 1 094 1 273 0
Kommentarer Enhet for forebyggende arbeid (består av senior-/eldresentre, ergo-/fysioterapi, SLT, pedagogisk 
fagsenter, feltarbeiderteam, fritidsklubb, helsestasjon og familiesenter, Herregårdsveien 4, Marmorberget samlokaliserte 
boliger/trygdeboliger, aktivitetshuset Gnisten og psykiatritiltak ): 
 
Pedagogisk fagsenter har et prognostisert mindreforbruk på 0,400 mill kroner som skyldes effekt av igangsatt aktivitet 
og økte tilskudd i forhold til det som er budsjettert (Kostra 211). 
 
Utsettelse i forbindelse med nyansettelse ved Utekontakten medfører en positiv prognose på 0,065 mill kr (Kostra 242). 
 
Helsestasjonene (inkludert fysio- og ergoterapi for barn og familiesenterets med tilhørende åpen barnehage) melder en 
positiv prognose på 0,235 mill kr. Dette skyldes hovedsakelig merinntekter for reisevaksiner, samt noen vakanser i 
kortere perioder (Kostra 232). 
 


Enhet for bo- og dagtilbud 65 162 67 254 61 198 61 495 -298 -862 -812 0
Kommentarer Enhet for bo- og dagtilbud (består av utførende bo- og dagtilbudtjenester): 
 
Enhet for bo- og dagtilbud viser totalt et merforbruk på 0,812 mill kroner, hvilket vil si en forbedring på 0,050 mill kr 
siden forrige avviksrapportering.  Hovedårsaken til merforbruket knyttes til Glimmerveien bolig og tilpasning for 
krevende brukere. Merutgiftene kompenseres i noen grad gjennom økte refusjoner for ressurskrevende brukere i 
Bestillerenheten.  (Kostra 254)   
 


Enhet for barnehager nord 23 610 26 965 24 032 24 371 -339 435 -219 0
Kommentarer Enhet for barnehager Nord (består av kommunale barnehager og familiebarnehager): 
 
Noen variasjoner mellom barnehagene, og totalt har barnehagene et prognostisert mindreforbruk på 0,694 mill kr, 
hvilket vil si en forverret prognose med 0,658 mill kr.  
 
I tidligere prognose for barnehagene ble det forutsatt at ”fremdriftsplan og kompensasjon for oppstart, med unntak av 
Radarveien som er utsatt til 2011, er i henhold til budsjettforutsetingene og ikke minst meldte kompensasjonsordninger”. 
Foreløpige oversikter viser at bydelen får en lavere kompensasjon enn budsjettert og opprinnelig prognostisert. 
 
Prognosen for Barnehager Nord viser merforbruk på 0,219 mill kroner.  (Kostra 201) 
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Enhet for barnehager sør 24 268 25 545 22 803 21 937 867 917 913 0
Kommentarer Enhet for barnehager Sør (består av kommunale barnehager): 
 
Prognose for Barnehager Sør viser et mindreforbruk på 0,913 mill kroner (Kostra 201) 
 
Enhet for hjemmesykepleie 0 1 231 668 5 972 -5 304 -4 221 -4 940 0
Kommentarer Enhet for hjemmesykepleie (består av utøvende kommunal hjemmesykepleie i distriktene Lambertseter, 
Nordstrand, Bekkelaget og Ekeberg – samt natt-tjeneste, ressurskrevende bruker og prosjekt kompass): (Kostra 254) 
 
Budsjettet forutsetter 107 544 timer utført hjemmesykepleie i året til en pris på 672 kr pr time, dvs si et månedlig 
gjennomsnitt på 8 962 utførte timer.  Gjennomsnittlig timer som faktureringsgrunnlag i perioden januar-november er  
9 213 timer pr mnd.  
 
Merutgifter tilknyttet økning i utførte timer gir utslag på koststed kjøp hjemmesykepleie i enhet for bestiller. 
 
Fram til 1.6.2010 hadde bydelen en intern ordning med at Bestillerenheten honorerte Enhet for hjemmesykepleie med kr 
672,- pr time for bekreftet utførte timer, ikke-bekreftet utførte timer og 1/3 av timene som er sent avlyst av bruker 
(avlyste oppdrag).   
 
Fra og med 1.6.2010 endres grunnlaget for intern fakturering til å gjelde 86 % av vedtatte timer fattet av 
Bestillerenheten. Prosentsatsen er bygget på erfaringstall i 2010. 
 
Det internfaktureres før hver periodeavslutning med inntekter til hvert enkelt distrikt/område, hvor bestillerenheten 
faktureres for 86 % av vedtatte timer. 
 
På utførersiden avviker forbruk i forhold til budsjetterte kr 672 kroner pr utført time – etter 11 måneder har prisen i 
realiteten vært nærmere 724 kr. Beregningsmetode er: (- avvik mellom periodisert budsjett og korrigert regnskap (kr 5 
304 000) / antall fakturerte timer 101 345 timer)) + 672 kroner.  Beregningen av timepris er noe usikker siden den i 
denne sammenheng beregnes med forutsetninger om helt korrekte regnskapstall og helt korrekt periodisering av 
budsjett.  I beregnet timepris er det tatt hensyn til sentralt lønnsoppgjør med effekt fra 01.05.2010, 01.06.2010 og 
01.08.2010. 
 


Enhet for praktisk bistand 0 538 355 -1 039 1 393 1 375 1 375 0
Kommentarer Enhet for praktisk bistand (består av utøvende kommunal praktisk bistand i distrikter) (Kostra 254) 
 
Budsjettet forutsetter 40 209 timer utført praktisk bistand i året til en pris på 531 kr pr time, dvs si et månedlig 
gjennomsnitt på 3 358 utførte timer.  Enheten er honorert for 3 067 timer praktisk bistand i januar, 3 034 i februar,  
3513 i mars, 2 948 i april, 2 855 i mai, 3 239 i juni, 3 062 i juli, 3 212 i august, 3 282 i september, 3 163 i oktober og  
3 103 i november. Dette gir et gjennomsnitt på 3 134 timer pr måned. 
 
Bestillerenheten honorerer Enhet for praktisk bistand med kr 531,- pr time for bekreftet utførte timer, ikke-bekreftet 
utførte timer og 1/3 av timene som er sent avlyst av bruker (avlyste oppdrag). 
 
Det internfaktureres før hver periodeavslutning, hvor bestillerenheten faktureres for utførte timer av praktisk bistand. 
 
På utførersiden avviker forbruk i forhold til budsjetterte kr 531 kroner pr utført time – etter 11 måneder har prisen i 
realiteten vært nærmere 491 kr. Beregningsmetode er: (- avvik mellom periodisert budsjett og korrigert regnskap (kr + 1 
393 000) / antall fakturerte timer 34 478 timer)) + 531 kroner. Beregningen av timepris er noe usikker siden den i denne 
sammenheng beregnes med forutsetninger om helt korrekte regnskapstall og helt korrekt periodisering av budsjett.  
I beregnet timepris er det tatt hensyn til sentralt lønnsoppgjør med effekt fra 01.05.2010, 01.06.2010 og 01.08.2010. 
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Enhet for veiledning og 
støtteordninger for voksne 50 425 60 994 55 775 58 577 -2 802 -1 015 -1 018 0
Kommentarer Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne (består av økonomisk sosialhjelp, introduksjon 
flyktninger, opplæring fremmedspråklig, prosjekter sosial, rusomsorg) 
 
Sosialsenteret melder et mindreforbruk på 1,225 mill kroner – som i hovedsak kan relateres til vakanser og stillinger 
som disponeres til prosjekt og dekkes av prosjektmidler (Kostra 242).  
 
Kjøp av plasser til rusomsorg prognostiseres med et merforbruk på 0,300 mill kroner.  Av dette utgjør 0,1 mill kroner en 
større prisøkning enn budsjettert, mens resten skyldes kjøp av flere plasser enn budsjettert. (Kostra 243). 
 
Økonomisk sosialhjelp: (Kostra 281) 
Økonomisk sosialhjelp har et prognostisert merforbruk på 1,293 mill kroner. Forverringen på 0,103 mill kr siden forrige 
avviksrapportering knytter seg til svikt i refusjonen fra NAV for forskuttering av utbetaling til klienter med vurderte 
rettigheter til trygdeytelser. Innføringen av kvalifiseringsprogrammet (KVP) medfører at 2,6 mill kr skal følge klientene 
over fra økonomisk sosialhjelp til KVP (budsjettjusteres). Når disse klientene ikke lenger mottar ordinær økonomisk 
sosialhjelp var forutsetningen at sosialhjelpen skulle reduseres med 2,6 mill kr og et stort antall klienter.  
 
Det er opprinnelig budsjettert med 330 mottakere av sosialhjelp med kr 9 200,- pr måned. Når det blir flyttet 
(budsjettjustert) 2,6 mill kr over til KVP, vil det resterende budsjettet tilsvare gjennomsnittlig 306 mottakere av 
sosialhjelp.  
 
Antall klienter som mottar økonomisk sosialhjelp har variert fra måned til måned og til dels avveket fra de 
sesongmessige variasjonene man kjenner fra tidligere år. Gjennomsnittlig antall mottagere av økonomisk sosialhjelp har 
pr november vært 313, mens en opprinnelig budsjetterte med 330 mottagere. Dette ble imidlertid redusert til 306 etter at 
en måtte budsjettjustere 2,6 mill kr over til kvalifiseringsprogrammet. 
  
De første brukerne ble overført KVP i februar og deretter skal det trappes opp måned for måned til oppnådde 53 
deltakere. Status pr november er 46 deltakere. Samtidig var meningen da at antall mottakere av sosialhjelp skulle 
reduseres mer eller mindre tilsvarende. Dette har ikke skjedd i forhold til plan. 
 
Den gjennomsnittlige månedlige utbetalingen har også vært høyere enn budsjettert. Den gjennomsnittlige utbetalingen pr 
måned hittil i år har vært på kr 9 932 mens det er budsjettert kr 9 200. 
  
For Introduksjon flyktninger (Kostra 275) har et prognostisert merforbruk på 0,400 mill kroner, hvilket vil si en 
forbedring på 0,100 mill kroner.  Prognosen har sin bakgrunn i et større antall deltagere og en høyere 
gjennomsnittskostnad enn budsjettert.   
 
Enhet for barnevern 60 180 60 519 55 339 60 618 -5 279 -4 811 -4 699 0
Kommentarer Enhet for barnevern (består av familieteam, tiltak innenfor familien og utenfor familien): 
 
Barnevernet viser et merforbruk på 4,699 mill kr, noe som er en forbedring på 0,112 mill kr. Prognose for barnevern har 
hatt en vesentlig månedlig økning i merforbruk perioden mai til september med begrunnelse i stadig økning av 
barnevernstiltak.  Årsak til forbedring i prognosen skyldes tidligere avvikling enn forutsatt og større bruk av egen 
kompetanse i utredningsarbeidet. 
 
Det forutsettes at døgnkostnader over 7 100 kr pr bruker kompenseres slik som i 2009.  
 
Barnevernet ble i budsjettjusteringssaken (BU 73/10) identifisert som et risikoområde hvor det ble vedtatt en avsetning 
på totalt 4,0 mill kroner for bydelen totalt og 1,6 av dem relatert til barnevern.  Avsetningen er fullt ut disponert i 
prognosen.  
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Barnevern forts. 
Endringen av prognose fra juli til september skyldes flere dyre plasseringer og utredninger (jfr måltall). Barnevernet har 
i perioden 01.01.2010-31.08.2010 hatt 46 flere igangsatte tiltakssaker enn i samme periode i 2009. En har tatt igjen 
etterslepet og har nå ikke lenger fristoverskridelser. Dette er meget gledelig, men det har samtidig medført flere 
tiltakssaker. Det gjelder ikke de dyreste tiltakene, siden alvorlige saker selvfølgelig har blitt prioritert selv om man slitt 
med fristoverskridelser. 
 
Det er budsjettert med 8 institusjonsplasser mens reelt forbruk så langt har vært 10 plasser.   
Det er budsjettert med 11 plasser i fosterhjem via institusjon mens reelt forbruk så langt har vært på 9,7 plasser.   
Det er budsjettert med 32 plasser i fosterhjem mens reelt forbruk så langt har vært på 33,5 plasser. 
Økonomi - plan og budsjett 50 633 58 665 54 014 31 180 22 834 22 500 22 500 15 000
Kommentarer Økonomi - plan og budsjett (består av økonomi, regnskap og bydel felles): 
 
(Kostra 190) Prognosen er basert på en oppgradering av vurderte risikofaktorer og bydelsutvalgets vedtak om 
budsjettjustering hvor det er vedtatt en avsetning til uforutsette utgifter på 15,0 mill kroner og til risikoområder på 4,0 
mill kroner.  Avsetninger på 4,0 mill kr og 15,0 mill kr budsjetteres på eget koststed. Ut fra en helhetlig vurdering finner 
man det riktig å melde en positiv prognose tilsvarende avsetning for uforutsette utgifter (dvs lav risiko) på 15,0 mill 
kroner.   
 
Avsetning for risikoområder på 4,0 mill kroner er vurdert med høyere/middels risiko og er nå fullt ut benyttet i den 
meldte og aktive prognosen.  Denne avsetningen, som er fullt ut disponert, består av følgende vurderinger: 1,6 mill 
kroner barnevern, 1,5 mill kroner kjøp av hjemmesykepleie, 0,8 mill kroner Bokollektiv Øst og 0,1 mill kroner private 
eldresentre.  For aktiv prognose føres 3,0 av de 4,0 mill kr på dette koststed inntil budsjettjustering foretas.  
 
Det foreligger i budsjettet en sentral avsetning for justering tilknyttet korrekte pensjonsutgifter.  De ulike enheter og 
koststeder har prognostisert ut fra at denne ikke er fordelt.  Avsetningen forblir ubenyttet på eget koststed og bidrar 
dermed med en positiv prognose på 2,1 mill kroner. 
 
Sentral avsetning for justering tilknyttet lønnsoppgjør i 2010 pr 1.5 (sentralt oppgjør), pr 1.6 (sentralt oppgjør) og pr 1.6 
(lokalt oppgjør) er fordelt i sin helhet – med unntak av på 1,2 mill kr som forblir ubenyttet på eget koststed og bidrar 
dermed med en positiv prognose. 
 
Oppsett for risikovurderinger finnes i siste del av avviksrapporten.  Utsettelse av vedlikeholdsoppgaver 0,9 mill kr og 
reduserte pensjonsutgifter 0,3 mill kr bidrar til en positiv prognose. 
Personal og organisasjonsutv. 15 642 16 811 15 355 12 103 3 252 418 503 0
Kommentarer Personal og organisasjonsutvikling (består av personal, lønn, tillitsvalgte, AFP/uførepensjoner og 
overtallige): 
Utsettelse i forbindelse med en nyansettelse, mindreutgifter tilknyttet overtallige og en billigere 
bedriftshelsetjenesteordning enn budsjettert medfører en positiv prognose på 0,250 mill kr (Kostra 120). 
 
Bydelen har også lavere kostnader enn tidligere antatt tilknyttet overtallige. 
Samfunn og helse 2 385 2 781 2 529 2 277 253 0 0 0
Kommentarer Samfunn og helse (består av legetjeneste, nærmiljøanlegg, samfunn og helse): 
 
Prognostisert forbruk tilsvarer budsjett 2010 (Kostra 335 og 120) 
Bydelsdirektør 3 602 3 655 3 326 3 099 227 0 0 0
Kommentarer Bydelsdirektør (består av bydelsdirektørens lederteam, omstillingsprosjekter): 
 
Prognostisert forbruk tilsvarer budsjett 2010 (Kostra 120) 
SUM Bydel Nordstrand 912 227 959 766 876 607 858 794 17 813 15 143 15 000 15 000
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Avvik institusjonsplasser 
 
Sykehjemsplasser utgifter: -4,868 mill kr (Kostra 253) 
Prognosen på -4,868 mill kroner er et resultat av at en forventer et gjennomsnittlig forbruk i 
2010 på 512,61 plasser. Budsjettet for 2010 var opprinnelig på 502 plasser, men en 
budsjettrevisjon som ble vedtatt av BU i juni tilførte midler til å netto dekke ytterligere 3 
sykehjemsplasser. Det justerte budsjettet legger dermed opp til 505 plasser i gjennomsnitt.  
 
Prognosen er forverret med kr 0,561 mill kr siden avviksrapporteringen forrige måned. 
Økningen i det prognostiserte forbruket skyldes at man ikke lyktes med å redusere mer enn fra 
521,32 plasser i august til 516,90 plasser i september og 516,23 i oktober, og at man i 
november igjen økte til 516,97 plasser. Den videre prognosen er derfor lagt på 517 plasser i 
desember, og risikoen burde dermed være liten. 
  
I tillegg kommer intermediære plasser, hvor bydelens egenandel dekker kostnaden for 4,9 
plasser.  Bydelens andel på 3,553 mill er både budsjettert og prognostisert. 
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Prognose pr kostrafunksjon og funksjonsområde med kommentar: 


Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
november


Meldt 
prognose 
november


Kommentar 


Politisk styring og kontrollorganer 100 50 0


Kostnadsstedet for utvalg og komiteer viser 
et prognostisert mindreforbruk på 0,050 
mill kr (Kostra 100). 


Administrasjon 120 1 396 0


Enhet for service- og forvaltning sitt 
administrative kostnadssted har et 
prognostisert mindreforbruk på totalt 0,305 
mill kr som følge av utsatte nyansettelser.  
(Kostra 120) 
 
Utsettelse i forbindelse med en 
nyansettelse, mindreutgifter tilknyttet 
overtallige og en billigere 
bedriftshelsetjenesteordning enn budsjettert 
medfører en positiv prognose på 0,250 mill 
kr (Kostra 120). 
 


Administrasjonslokaler 130 0 0   
Premieavvik 170 0 0   
Diverse fellesutgifter 180 120 0   


Interne serviceenheter 190 22 400 15 000


IKT har et prognostisert merforbruk på 
0,100 mill kroner.  Årsaken er økte utgifter 
tilknyttet kommunens fellesutgifter og 
lisenser (Kostra 190). 
 
(Kostra 190) Prognosen er basert på en 
oppgradering av vurderte risikofaktorer og 
bydelsutvalgets vedtak om budsjettjustering 
hvor det er vedtatt en avsetning til 
uforutsette utgifter på 15,0 mill kroner og til 
risikoområder på 4,0 mill kroner.  
Avsetninger på 4,0 mill kr og 15,0 mill kr 
budsjetteres på eget koststed. Ut fra en 
helhetlig vurdering finner man det riktig å 
melde en positiv prognose tilsvarende 
avsetning for uforutsette utgifter (dvs lav 
risiko) på 15,0 mill kroner.   
 
Avsetning for risikoområder på 4,0 mill 
kroner er vurdert med høyere/middels risiko 
og er nå fullt ut benyttet i den meldte og 
aktive prognosen.  Denne avsetningen, som 
er fullt ut disponert, består av følgende 
vurderinger: 1,6 mill kroner barnevern, 1,5 
mill kroner kjøp av hjemmesykepleie, 0,8 
mill kroner Bokollektiv Øst og 0,1 mill 
kroner private eldresentre.  For aktiv 
prognose føres 3,0 av de 4,0 mill kr på dette 
koststed inntil budsjettjustering foretas.  
 
Det foreligger i budsjettet en sentral 
avsetning for justering tilknyttet korrekte 
pensjonsutgifter.  De ulike enheter og 
koststeder har prognostisert ut fra at denne 
ikke er fordelt.  Avsetningen forblir 
ubenyttet på eget koststed og bidrar dermed 
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
november


Meldt 
prognose 
november


Kommentar 


med en positiv prognose på 2,1 mill kroner.
 
Sentral avsetning for justering tilknyttet 
lønnsoppgjør i 2010 pr 1.5 (sentralt 
oppgjør), pr 1.6 (sentralt oppgjør) og pr 1.6 
(lokalt oppgjør) er fordelt i sin helhet – med 
unntak av på 1,2 mill kr som forblir 
ubenyttet på eget koststed og bidrar dermed 
med en positiv prognose. 
 
Oppsett for risikovurderinger finnes i siste 
del av avviksrapporten.  Utsettelse av 
vedlikeholdsoppgaver 0,9 mill kr og 
reduserte pensjonsutgifter 0,3 mill kr bidrar 
til en positiv prognose. 


Forebyggende arbeid, helse og sosial 233 -36 0   
Diagnose, behandling, rehabilitering 241 -15 0  


Råd, veiledning og sosial forebyggende 
arbeid 242 1 594 0


Sosialsenteret melder et mindreforbruk på 
1,225 mill kroner – som i hovedsak kan 
relateres til vakanser og stillinger som 
disponeres til prosjekt og dekkes av 
prosjektmidler (Kostra 242).  
 
Utsettelse i forbindelse med nyansettelse 
ved Utekontakten medfører en positiv 
prognose på 0,065 mill kr (Kostra 242). 


Tilbud til personer med rusproblemer 243 -300 0


Kjøp av plasser til rusomsorg 
prognostiseres med et merforbruk på 0,300 
mill kroner.  Av dette utgjør 0,1 mill kroner 
en større prisøkning enn budsjettert, mens 
resten skyldes kjøp av flere plasser enn 
budsjettert. (Kostra 243). 


Kommunalt disponert boliger 265 -428 0


 Husleier og tilskudd har et merforbruk på 
0,141 mill kr som følge av tap på fordringer 
(Kostra 265). 


Kommunale sysselsettingstiltak 273 0 0   


Introduksjonstilbud 275 -400 0


For Introduksjon flyktninger (Kostra 275) 
har et prognostisert merforbruk på 0,400 
mill kroner, hvilket vil si en forbedring på 
0,100 mill kroner.  Prognosen har sin 
bakgrunn i et større antall deltagere og en 
høyere gjennomsnittskostnad enn 
budsjettert.   


Kvalifiseringsprogrammet 276 -250 0   
Bistand til etablering og opprettholdelse 
av egen bolig 283 0 0   
Fysisk tilrettelegging og planlegging 300 0 0   
Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 315 0 0   
Drift av lokale veier 333 0 0   
Rekreasjon i tettsted 335 0 0   
Naturforvaltning og friluftsliv 360 0 0   
Kulturminnevern 365 0 0   
Andre kulturaktiviteter 385 0 0   
Sum Funksjonsområde 1: Helse, sosial   24 132 15 000   
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
november


Meldt 
prognose 
november


Kommentar 


og nærmiljø 


Førskole 201 -4 576 0


Private barnehager: -5,113 mill kroner 
(Kostra 201) 
Det prognostiseres som forrige måned med 
et merforbruk på 5,113 mill kroner 
tilknyttet utbetaling av kommunalt tilskudd 
til private barnehager. 
 
Bydelen har sendt et brev til 
Byrådsavdeling for kultur og utdanning 
(KOU) med kopi til Byrådsavdeling for 
eldre og sosiale tjenester (EST), der en viser 
til underkompensasjon og ber om at denne 
blir vurdert utbetalt i 2010. En har i 
prognosen forutsatt å få en kompensasjon, 
men ut fra en realitetsvurdering er 
prognosen likevel satt til et merforbruk på 
5,113 mill kr. Det er foreløpig ikke avgjort 
hvilken kompensasjon som vil bli utbetalt 
fra KOU til bydelene, og det knytter seg 
dermed fortsatt noe risiko til prognosen.   
 
Kommunale barnehager 
Noen variasjoner mellom barnehagene, og 
totalt har barnehagene et prognostisert 
mindreforbruk på 0,694 mill kr, hvilket vil 
si en forverret prognose med 0,658 mill kr. 
 
I tidligere prognose for barnehagene ble det 
forutsatt at ”fremdriftsplan og 
kompensasjon for oppstart, med unntak av 
Radarveien som er utsatt til 2011, er i 
henhold til budsjettforutsetingene og ikke 
minst meldte kompensasjonsordninger”.  
Foreløpige oversikter viser at bydelen får en 
lavere kompensasjon enn budsjettert og 
opprinnelig prognostisert. 
 
Prognosen for Barnehager Nord viser 
merforbruk på 0,219 mill kroner.  (Kostra 
201) 
 
Prognose for Barnehager Sør viser et 
mindreforbruk på 0,913 mill kroner (Kostra 
201) 


Styrket tilbud til førskolebarn 211 400 0


Pedagogisk fagsenter har et prognostisert 
mindreforbruk på 0,400 mill kroner som 
skyldes effekt av igangsatt aktivitet og økte 
tilskudd i forhold til det som er budsjettert 
(Kostra 211). 


Førskolelokaler og skyss 221 -200 0   
Sum Funksjonsområde 2A: 
Barnehager   -4 376 0   
Skolefritidstilbud 215 0 0   
Skolelokaler og skyss 222 0 0   
Aktivitetstilbud barn og unge 231 -123 0   


 12







Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
november


Meldt 
prognose 
november


Kommentar 


Forebygging, skole- og 
helsestasjontjeneste 232 305 0


Helsestasjonene (inkludert fysio- og 
ergoterapi for barn og familiesenterets med 
tilhørende åpen barnehage) melder en 
positiv prognose på 0,235 mill kr. Dette 
skyldes hovedsakelig merinntekter for 
reisevaksiner, samt noen vakanser i kortere 
perioder (Kostra 232). 


Barneverntjeneste 244 835 0  


Barneverntiltak i familien 251 -2 589 0
  
 


Barneverntiltak utenfor familien 252 -3 215 0


Gjelder Kostra 244, 251 og 252): 
Barnevernet viser et merforbruk på 4,699 
mill kr, noe som er en forbedring på 0,112 
mill kr. Prognose for barnevern har hatt en 
vesentlig månedlig økning i merforbruk 
perioden mai til september med begrunnelse 
i stadig økning av barnevernstiltak.  Årsak 
til forbedring i prognosen skyldes tidligere 
avvikling enn forutsatt og større bruk av 
egen kompetanse i utredningsarbeidet. 
 
Det forutsettes at døgnkostnader over 7 100 
kr pr bruker kompenseres slik som i 2009.  
 
Barnevernet ble i budsjettjusteringssaken 
(BU 73/10) identifisert som et risikoområde 
hvor det ble vedtatt en avsetning på totalt 
4,0 mill kroner for bydelen totalt og 1,6 av 
dem relatert til barnevern.  Avsetningen er 
fullt ut disponert i prognosen.  
 
Endringen av prognose fra juli til september 
skyldes flere dyre plasseringer og 
utredninger (jfr måltall). Barnevernet har i 
perioden 01.01.2010-31.08.2010 hatt 46 
flere igangsatte tiltakssaker enn i samme 
periode i 2009. En har tatt igjen etterslepet 
og har nå ikke lenger fristoverskridelser. 
Dette er meget gledelig, men det har 
samtidig medført flere tiltakssaker. Det 
gjelder ikke de dyreste tiltakene, siden 
alvorlige saker selvfølgelig har blitt 
prioritert selv om man slitt med 
fristoverskridelser. 
 
Det er budsjettert med 8 institusjonsplasser 
mens reelt forbruk så langt har vært 10 
plasser.   
Det er budsjettert med 11 plasser i 
fosterhjem via institusjon mens reelt 
forbruk så langt har vært på 9,7 plasser.   
Det er budsjettert med 32 plasser i 
fosterhjem mens reelt forbruk så langt har 
vært på 33,5 plasser. 


Sum Funksjonsområde 2B: Oppvekst   -4 787 0   
Aktivisering eldre og funksjonshemmede 234 -79 0 Sjåførtjenesten har et prognostisert 
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
november


Meldt 
prognose 
november


Kommentar 


mindreforbruk på 0,200 mill kroner.  
Årsaken er en bedre ressursutnyttelse, bl.a. 
ved at ferieavvikling koordineres uten 
vikarbruk (Kostra 234). 


Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 253 -1 152 0


Psykiatri prognose: +1,305 mill kr 
(Kostra 253) 
Kjøp av psykiatriplasser har et prognostisert 
mindreforbruk på 1,497 mill kroner. Dette 
er en forbedring med 0,192 mill kr siden 
avviksrapporteringen forrige måned. 
Forbedringen skyldes hovedsakelig større 
vederlagsinntekter enn tidligere 
prognostisert, men også at effektueringen 
av to vedtak er utsatt til 2011. Det er 
budsjettert med 26 plasser på årsbasis mens 
en i prognosen forventer å bruke 26,67 
plasser i løpet av 2010.  Årsaken til 
mindreforbruket er at prisene på Villa 
Enerhaugen er redusert, vederlaget er økt og 
at en bruker etter eget ønske har flyttet fra 
et dyrt botilbud til egen leilighet med 
oppfølging. 
 
Sykehjemsplasser utgifter: -4,868 mill kr 
(Kostra 253) 
Prognosen på -4,868 mill kroner er et 
resultat av at en forventer et gjennomsnittlig 
forbruk i 2010 på 512,61 plasser. Budsjettet 
for 2010 var opprinnelig på 502 plasser, 
men en budsjettrevisjon som ble vedtatt av 
BU i juni tilførte midler til å netto dekke 
ytterligere 3 sykehjemsplasser. Det justerte 
budsjettet legger dermed opp til 505 plasser 
i gjennomsnitt.  
 
Prognosen er forverret med kr 0,561 mill kr 
siden avviksrapporteringen forrige måned. 
Økningen i det prognostiserte forbruket 
skyldes at man ikke lyktes med å redusere 
mer enn fra 521,32 plasser i august til 
516,90 plasser i september og 516,23 i 
oktober, og at man i november igjen økte til 
516,97 plasser. Den videre prognosen er 
derfor lagt på 517 plasser i desember, og 
risikoen burde dermed være liten. 
  
I tillegg kommer intermediære plasser, hvor 
bydelens egenandel dekker kostnaden for 
4,9 plasser.  Bydelens andel på 3,553 mill er 
både budsjettert og prognostisert. 
 
Sykehjemsplasser inntekter: +3,442 mill 
kr (Kostra 253) 
Vederlagsinntekter for sykehjemsplasser er 
prognostisert til å være 3,442 mill kr høyere 
enn budsjettert, det vil si en forbedring med 
0,500 mill kr som skyldes at etteroppgjøret 
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
november


Meldt 
prognose 
november


Kommentar 


ser mer lovende ut enn tidligere 
prognostisert. Det knyttes fortsatt noe 
usikkerhet til prognosen da hele 
etteroppgjør enda ikke er ferdig. 
 
Dagsenterplasser utgifter: – 0,957mill kr 
(Kostra 253) 
Bydelen har et merforbruk på kjøp av 
dagsenterplasser for eldre på 0,957 mill 
kroner, hvilket vil si en forbedring på 0,007 
mill kr siden forrige avviksrapportering. 
Forbedringen skyldes at en ser ut til å få noe 
mer brukerbetaling enn tidligere 
prognostisert. Merforbruket skyldes en 
underbudsjettering av utgifter til transport 
av brukere til og fra dagsenter, samt et 
inntektstap i form av lavere belegg og 
dermed lavere brukerbetaling enn 
budsjettert. En gir tilbud til flere brukere 
enn en kjøper plasser til, slik at flest mulig 
brukere kan få et dagtilbud samtidig som 
brukerbetalingen vil bli størst mulig.  
 


Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 254 2 556 0


 
Tjenester for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne: +6,935 mill kroner 
(Kostra 254 og 215) 
Kjøp av tjenester for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne (inkludert kjøp av 
botilbud, dagtilbud, refusjon for 
ressurskrevende tjenester, kjøp SFO-
spesialplasser, bolig-/gruppeavlastning) 
viser nå et mindreforbruk på totalt 6,935 
mill kr, hvilket vil si en forverring på 0,005 
mill kr. Av mindreforbruket er 3,929 mill 
kroner merinntekter som følge av refusjon 
fra staten for ressurskrevende brukere.  
 
 
Omsorgslønn: +0,020 mill kroner (Kostra 
254) 
Omsorgslønn har et mindreforbruk på 0,020 
mill kr basert på en videreføring av dagens 
aktivitet tilsvarende 38 brukere med gyldig 
vedtak, mens det er budsjettert med 40 
brukere. Antall mottagere av omsorgslønn 
økte i mars/april fra 35 til 37, og videre til 
38 fra og med juli. I oktober reduserte man 
antallet til 37 mottagere, før en i november 
igjen fikk en økning til 38 mottagere ut året. 
Prognosen er forverret med kr 0,105 mill kr 
siden forrige avviksrapportering, og dette 
skyldes ikke prognostiserte etterbetalinger, 
samt et nytt vedtak.  
 
Personlig assistanse: - 1,173 mill kroner 
(Kostra 254) 
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prognose 
november


Meldt 
prognose 
november


Kommentar 


Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har 
et merforbruk på 1,173 mill kroner, hvilket 
vil si en forbedring på 0,139 mill kr siden 
forrige avviksrapportering. Forbedringen 
knytter seg til at en bruker har benyttet 
færre timer personlig assistanse enn det som 
er tildelt. Prognosen bygger på en 
opptrapping fra 16 brukere i januar til 17 
brukere i april, 18 brukere i mai og 19 
brukere fra juli og ut året. Dette gir et 
gjennomsnittlig forbruk av 17,92 tilbud mot 
15 i budsjettet. Med andre ord 2,08 mer enn 
budsjettert. Store deler av økningen er et 
resultat av at storbrukere av 
hjemmesykepleie i stedet har fått innvilget 
BPA.  
 
Brukervalg praktisk bistand: -0,521 mill 
kroner (Kostra 254) 
Prognosen for brukervalg praktisk bistand 
viser et merforbruk på 0,521 mill kroner, 
hvilket vil si en forbedring på 0,050 mill kr 
siden forrige avviksrapportering. 
Merforbruket skyldes både høyere 
prisstigning og større aktivitet enn forutsatt 
i budsjett. Prognosen må ses i sammenheng 
med kommunal praktisk bistand. 
 
Kjøp av kommunal praktisk bistand: 
+1,254 mill kroner (Kostra 254) 
Avviket skyldes at det er budsjettert med 40 
290 timer praktisk bistand a kr 531 mens 
prognosen viser et forventet forbruk på 37 
928 timer a kr 531. I tillegg til 
mengdeavviket på 2 362 timer viser 
utførersidens ikke ubetydelig positive 
prognose at man også har et positivt 
prisavvik i forhold til budsjettet. Prognosen 
må ses i sammenheng med brukervalg 
praktisk bistand.  
 
Kjøp av hjemmesykepleie: -1,725 mill 
kroner (Kostra 254) 
Avviket skyldes at det er budsjettert med 
107 544 timer hjemmesykepleie a kr 672 
mens prognosen viser et forventet forbruk 
på 110 250 timer a kr 672. Det er igangsatt 
flere tiltak for å redusere antall vedtatte 
timer. Noen av de planlagte tiltakene er 
gjennomført og gir forventede resultater. 
Andre tiltak er blitt avskrevet eller utsatt. 
Forbedringen skyldes et lavere forbruk enn 
tidligere prognostisert. 0,093 mill kr er 
godskrevet i prognosen grunnet salg av 
ledig kapasitet på natt til Bydel Søndre 
Nordstrand. 
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
november


Meldt 
prognose 
november


Kommentar 


Annet: + 1,020 mill kroner (Kostra 254) 
En oppsummering av de øvrige 
kostnadsstedene i bestillerenheten 
(administrasjon, trygghetsalarm, refusjon 
for tapt foreldrebetaling i forbindelse med 
spesialpedagogiske vedtak etter 
opplæringslovens § 5-7 i private 
barnehager, innsatsteamet og egenandeler 
hjemmetjenester). Avviksrapporteringen 
viser en positiv prognose på 1,020 mill 
kroner, dvs en forbedring på 0,161 mill 
kroner.  
 
Enhet for bo- og dagtilbud viser totalt et 
merforbruk på 0,812 mill kroner, hvilket vil 
si en forbedring på 0,050 mill kr siden 
forrige avviksrapportering.  Hovedårsaken 
til merforbruket knyttes til Glimmerveien 
bolig og tilpasning for krevende brukere. 
Merutgiftene kompenseres i noen grad 
gjennom økte refusjoner for 
ressurskrevende brukere i Bestillerenheten.  
(Kostra 254)   
 
Hjemmesykepleie utfører: 
Budsjettet forutsetter 107 544 timer utført 
hjemmesykepleie i året til en pris på 672 kr 
pr time, dvs si et månedlig gjennomsnitt på 
8 962 utførte timer.  Gjennomsnittlig timer 
som faktureringsgrunnlag i perioden januar-
november er  
9 213 timer pr mnd.  
 
Merutgifter tilknyttet økning i utførte timer 
gir utslag på koststed kjøp hjemmesykepleie 
i enhet for bestiller. 
 
Fram til 1.6.2010 hadde bydelen en intern 
ordning med at Bestillerenheten honorerte 
Enhet for hjemmesykepleie med kr 672,- pr 
time for bekreftet utførte timer, ikke-
bekreftet utførte timer og 1/3 av timene som 
er sent avlyst av bruker (avlyste oppdrag).  
 
Fra og med 1.6.2010 endres grunnlaget for 
intern fakturering til å gjelde 86 % av 
vedtatte timer fattet av Bestillerenheten. 
Prosentsatsen er bygget på erfaringstall i 
2010. 
 
Det internfaktureres før hver 
periodeavslutning med inntekter til hvert 
enkelt distrikt/område, hvor bestillerenheten 
faktureres for 86 % av vedtatte timer. 
 
På utførersiden avviker forbruk i forhold til 
budsjetterte kr 672 kroner pr utført time – 
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prognose 
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etter 11 måneder har prisen i realiteten vært 
nærmere 724 kr. Beregningsmetode er: (- 
avvik mellom periodisert budsjett og 
korrigert regnskap (kr 5 304 000) / antall 
fakturerte timer 101 345 timer)) + 672 
kroner.  Beregningen av timepris er noe 
usikker siden den i denne sammenheng 
beregnes med forutsetninger om helt 
korrekte regnskapstall og helt korrekt 
periodisering av budsjett.  I beregnet 
timepris er det tatt hensyn til sentralt 
lønnsoppgjør med effekt fra 01.05.2010, 
01.06.2010 og 01.08.2010. 
 
Praktisk bistand utfører:  
Budsjettet forutsetter 40 209 timer utført 
praktisk bistand i året til en pris på 531 kr 
pr time, dvs si et månedlig gjennomsnitt på 
3 358 utførte timer.  Enheten er honorert for 
3 067 timer praktisk bistand i januar, 3 034 
i februar,  
3513 i mars, 2 948 i april, 2 855 i mai, 
3 239 i juni, 3 062 i juli, 3 212 i august, 
3 282 i september, 3 163 i oktober og  
3 103 i november. Dette gir et gjennomsnitt 
på 3 134 timer pr måned. 
 
Bestillerenheten honorerer Enhet for 
praktisk bistand med kr 531,- pr time for 
bekreftet utførte timer, ikke-bekreftet 
utførte timer og 1/3 av timene som er sent 
avlyst av bruker (avlyste oppdrag). 
 
Det internfaktureres før hver 
periodeavslutning, hvor bestillerenheten 
faktureres for utførte timer av praktisk 
bistand. 
 
På utførersiden avviker forbruk i forhold til 
budsjetterte kr 531 kroner pr utført time – 
etter 11 måneder har prisen i realiteten vært 
nærmere 491 kr. Beregningsmetode er: (- 
avvik mellom periodisert budsjett og 
korrigert regnskap (kr + 1 393 000) / antall 
fakturerte timer 34 478 timer)) + 531 
kroner. Beregningen av timepris er noe 
usikker siden den i denne sammenheng 
beregnes med forutsetninger om helt 
korrekte regnskapstall og helt korrekt 
periodisering av budsjett.  
I beregnet timepris er det tatt hensyn til 
sentralt lønnsoppgjør med effekt fra 
01.05.2010, 01.06.2010 og 01.08.2010. 
 


Botilbud i institusjon 261 0 0   
Transport for funksjonshemmede 733 0 0  
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TT-kjøring: +0,00 mill kroner (Kostra 
733) 
TT-kjøring er i tråd med budsjett, dvs viser 
en prognose på 0,0 mill kr. Det knytter seg 
imidlertid noe usikkerhet til 
kostnadsdekningen for 
Flexitransportordningen som skal 
finansieres av en innsparing i TT-kjøring. 
 


Sum Funksjonsområde 3: Pleie- og 
omsorg   1 325 0   
Sum Bydel ekskl. sosialhjelp   16 293 15 000   


Økonomisk sosialhjelp 281 -1 293 0


Økonomisk sosialhjelp: (Kostra 281) 
Økonomisk sosialhjelp har et prognostisert 
merforbruk på 1,293 mill kroner. 
Forverringen på 0,103 mill kr siden forrige 
avviksrapportering knytter seg til svikt i 
refusjonen fra NAV for forskuttering av 
utbetaling til klienter med vurderte 
rettigheter til trygdeytelser. Innføringen av 
kvalifiseringsprogrammet (KVP) medfører 
at 2,6 mill kr skal følge klientene over fra 
økonomisk sosialhjelp til KVP 
(budsjettjusteres). Når disse klientene ikke 
lenger mottar ordinær økonomisk 
sosialhjelp var forutsetningen at 
sosialhjelpen skulle reduseres med 2,6 mill 
kr og et stort antall klienter.  
 
Det er opprinnelig budsjettert med 330 
mottakere av sosialhjelp med kr 9 200,- pr 
måned. Når det blir flyttet (budsjettjustert) 
2,6 mill kr over til KVP, vil det resterende 
budsjettet tilsvare gjennomsnittlig 306 
mottakere av sosialhjelp.  
 
Antall klienter som mottar økonomisk 
sosialhjelp har variert fra måned til måned 
og til dels avveket fra de sesongmessige 
variasjonene man kjenner fra tidligere år. 
Gjennomsnittlig antall mottagere av 
økonomisk sosialhjelp har pr november 
vært 313, mens en opprinnelig budsjetterte 
med 330 mottagere. Dette ble imidlertid 
redusert til 306 etter at en måtte 
budsjettjustere 2,6 mill kr over til 
kvalifiseringsprogrammet. 
  
De første brukerne ble overført KVP i 
februar og deretter skal det trappes opp 
måned for måned til oppnådde 53 deltakere. 
Status pr november er 46 deltakere. 
Samtidig var meningen da at antall 
mottakere av sosialhjelp skulle reduseres 
mer eller mindre tilsvarende. Dette har ikke 
skjedd i forhold til plan. 
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Den gjennomsnittlige månedlige 
utbetalingen har også vært høyere enn 
budsjettert. Den gjennomsnittlige 
utbetalingen pr måned hittil i år har vært på 
kr 9 932 mens det er budsjettert kr 9 200. 


Funksjonsområde 4: Økonomisk 
sosialhjelp   -1 293 0   


Sum Bydel Nordstrand   15 000 15 000   
 
 
 
 
Risikovurdering:  
 


Risiko 2010 


Høy (avsatte 
midler er 
disponert) Lav risiko Sum risiko 


Hjemmesykepleie - Timeforbruk 1 500 000 1 000 000 2 500 000
Bokollektivet øst 800 000 0 800 000
Barnevernstiltak 1 600 000 2 000 000 3 600 000
Private eldresentre 100 000 0 100 000
Introduksjon flyktninger 0 900 000 900 000
Flere og dyrere tiltak for ressurskrevende brukere 0 2 000 000 2 000 000
Sykehjemsplasser 0 2 000 000 2 000 000
Vederlagsinntekter 0 300 000 300 000
Hjemmesykepleie - Timepris 0 3 000 000 3 000 000
Sosialhjelpsutgifter – Ref fra NAV for forskuttert trygd 0 2 000 000 2 000 000
Kjøp av rusbehandlingstilbud 0 300 000 300 000
Kommunalt tilskudd til private barnehager - maxpris 0 1 000 000 1 000 000
Oppstartskompensasjon for nye barnehager 0 500 000 500 000
Sum 4 000 000 15 000 000 19 000 000
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		Brukervalg praktisk bistand: -0,521 mill kroner (Kostra 254)

		Sykehjemsplasser utgifter: -4,868 mill kr (Kostra 253)

		Kommunale barnehager

		Sykehjemsplasser utgifter: -4,868 mill kr (Kostra 253)

		Sykehjemsplasser inntekter: +3,442 mill kr (Kostra 253)

		Dagsenterplasser utgifter: – 0,957mill kr (Kostra 253)

		Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne: +6,935 mill kroner (Kostra 254 og 215)

		Omsorgslønn: +0,020 mill kroner (Kostra 254)



		Brukervalg praktisk bistand: -0,521 mill kroner (Kostra 254)

		TT-kjøring: +0,00 mill kroner (Kostra 733)
























































