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Sak 44/11    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 14.4.2011- 
Bydelsutvalget  

 
Arkivsak: 201100027 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 14.04.11 44/11  
 
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE 14.4.2011- 
BYDELSUTVALGET  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 14.4.2011 godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 22.3.2011 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 45/11    Godkjenning av protokoll fra møte 10.3.2011- 
Bydelsutvalget  

 
Arkivsak: 201100028 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 14.04.11 45/11  
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.3.2011- BYDELSUTVALGET  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 10.3.2011 godkjennes 
 
 
 
 
 
Oslo, 22.3.2011 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 46/11    Avviksrapport januar 2011 - Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 201100170 
Arkivkode: 000.0 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 28.03.11 45/11  
Eldrerådet 04.04.11 34/11  
Arbeidsmiljøutvalg 04.04.11 19/11  
Medbestemmelsesutvalg 04.04.11 24/11  
Rådet for funksjonshemmede 04.04.11 34/11  
Ungdomsrådet 04.04.11 16/11  
Helse- og sosialkomite 04.04.11 33/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 05.04.11 25/11  
Barn, ungdom og kultur komite 05.04.11 18/11  
Bydelsutvalget 14.04.11 46/11  
 
 
 
AVVIKSRAPPORT JANUAR 2011 - 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:  
Avviksrapport januar 2011 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:   
Avviksrapport januar 2011 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.  

 4 



 
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, 07.03.2011 
 
 
 
Per Johannessen /s/     Inge Olav Solli /s/ 
bydelsdirektør      økonomisjef   
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Sak 47/11    Avviksrapport februar 2011 - Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 201100170 
Arkivkode: 000.0 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 28.03.11 60/11  
Eldrerådet 04.04.11 35/11  
Rådet for funksjonshemmede 04.04.11 35/11  
Ungdomsrådet 04.04.11 17/11  
Helse- og sosialkomite 04.04.11 34/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 05.04.11 26/11  
Barn, ungdom og kultur komite 05.04.11 19/11  
Bydelsutvalget 14.04.11 47/11  
   
 
 
 
AVVIKSRAPPORT FEBRUAR 2011 - BYDEL NORDSTRAND  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken 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 forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport februar 2011 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
 
 
 
 

 6 



VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 

• Helse- og sosialkomiteen  
• Barn-, ungdom- og kulturkomiteen  
• Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen  
• Eldrerådet 
• Rådet for funksjonshemmede 
• Ungdomsrådet  
• Bydelsutvalget 

 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Barn-, ungdom - og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Avviksrapport februar 2011 – 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. 
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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. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
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 til 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 
Meldte prognoser 2011: 
 
Den meldte prognosen er et positiv avvik mellom budsjett og regnskap for 2011 på 26,0 mill 
kroner.  Prognosen er basert på bydelsutvalgets budsjettvedtak i desember 2010 med 
midlertidig avsetning på 11,0 mill kr samt en forutsetning om 15,0 mill kr i budsjettøkning som 
følge av regnskap 2010. 
 
Bydelens målsetting er å oppnå den meldte prognosen.  
 
Aktive prognoser 2011: 
 
I avviksrapporten benyttes også ”Aktiv prognose”. Den aktive prognosen er en intern størrelse i 
økonomioppfølgingen i 2011 og bygger på passiv prognose korrigert for gjenstående forventet 
effekt av igangsatte tiltak for å bringe budsjettbalanse på problemområder.  
 
Den aktive prognosens hovedinnhold: 
 
Aktiv prognose pr februar er totalt mindreforbruk på 26,053 mill kr.  
 
26,0 mill kr av mindreforbruk er basert på bydelsutvalgets vedtak om en avsetning på 11,0 mill 
kr samt en forutsetning om budsjettøkning for bydelen basert på regnskapsresultat på 15,0 mill 
kr.   
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Følgende aktive prognoser bidrar til mindreforbruk: 
• kjøp av plasser psykiatri + 1,6 mill kr  
• reduserte utgifter til trygghetsalarm + 0,9 mill kr  
• praktisk bistand mindreforbruk i forhold til inntekter +0,7 mill kr 
• foreløpig godskriving av økt refusjon for ressurskrevende tjenester tilknyttet 2010 på 

+2,4 mill kr,  
• et forbedret regnskapsresultat 2010 i forhold til forutsetningene på 0,6 mill  
• tilskudd private fysioterapitjenester, tilleggsbevilgning 0,2 mill kr 

 
Følgende aktive prognoser bidrar med merforbruk: 

• barnevern melder økt bruk av institusjonsplasser i forhold til budsjett -5,7 mill kr 
• hjemmesykepleie merforbruk i forhold til inntekter -0,2 mill kr 
• kjøp av hjemmesykepleietjenester -0,5 mill kr 

 
Største endringer i den aktive prognosen fra forrige måned: 
 
Aktiv prognose pr januar var totalt mindreforbruk på 25,715 mill kr, for februar 26,053 mill kr.  
Altså en endring siden forrige måned på 0,338 mill kr.  
 
De største endringer er: 

• foreløpig godskriving av økt refusjon for ressurskrevende tjenester tilknyttet 2010 på 
+2,4 mill kr (se eget notat til avviksrapporten)  

• barnevernstiltak økt bruk av institusjonsplasser i forhold til budsjett forverret prognose 
med -2,8 mill kr 

• praktisk bistand økt mindreforbruk i forhold til inntekter, forbedring +0,5 mill kr 
 
Det vises til vedlagte rapporter. 
 
 
Oslo, 28.03.2011 
 
Per Johannessen/s/      Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør       økonomisjef 
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Sak 48/11    Referat fra startmøte 2011  
 
Arkivsak: 201100293 
Arkivkode: 120.0 
Saksbehandler: Inge Olav Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 28.03.11 46/11  
Eldrerådet 04.04.11 36/11  
Medbestemmelsesutvalg 04.04.11 25/11  
Rådet for funksjonshemmede 04.04.11 36/11  
Ungdomsrådet 04.04.11 18/11  
Helse- og sosialkomite 04.04.11 35/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 05.04.11 27/11  
Barn, ungdom og kultur komite 05.04.11 20/11  
Bydelsutvalget 14.04.11 48/11  
 
 
REFERAT FRA STARTMØTE 2011  
 
 
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 bydelsutvalget:  
Referat fra startmøte 2011 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 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
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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:   
Bydel Nordstrand – referat fra startmøte 2011 
 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Referat fra startmøte 2011 skal legges frem for bydelsutvalget 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Tidligere startmøter er blitt informert om – men fremlegges i 2011 som egen sak. 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester innkaller alle bydeler til startmøte i februar. 
Startmøte er et ledd i byrådsavdelingens oppfølging av bydelene og for å gjennomgå 
bydelsutvalgets budsjettvedtak for 2011. 
 
 
Sammendrag  
Startmøte for Bydel Nordstrand foregikk den 17.02.2011 i byrådsavdelingens lokaler.  
Referatet gir et sammendrag fra møtet. 
 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Startmøtets hovedtema var bydelens økonomiske situasjon, deriblant økonomisk handlefrihet i 
2011 og for økonomiplanperioden 2011-2014. 
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Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
 
Ytterligere vurdering 
Det vises til vedlagte referat fra startmøtet. 
 
 
 
 
Oslo, 07.03.2011 
 
 
 
Per Johannessen /s/       Inge Olav Solli /s/  
bydelsdirektør        økonomisjef 
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Sak 49/11    Investeringsmidler for etablering av gangsti 
Nordstrandveien 17 A  

 
Arkivsak: 201100295 
Arkivkode: 121.0 
Saksbehandler: Inge Olav Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 28.03.11 47/11  
Eldrerådet 04.04.11 40/11  
Rådet for funksjonshemmede 04.04.11 40/11  
Ungdomsrådet 04.04.11 21/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 05.04.11 28/11  
Barn, ungdom og kultur komite 05.04.11 21/11  
Bydelsutvalget 14.04.11 49/11  
 
 
INVESTERINGSMIDLER FOR ETABLERING AV GANGSTI  
NORDSTRANDVEIEN 17 A  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til alle råd, BMS- og BUK-komiteene og bydelsutvalget til behandling 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget søker om investeringsmidler for etablering av gangsti Nordstrandveien 17 A 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til alle råd, BMS- og BUK-komiteene og bydelsutvalget til behandling 
 
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 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 

   13



Barn-, ungdom - og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Bystyrets vedtak 
Utfylt søknadsskjema 
Landskapsarkitektens beskrivelse med diverse tegninger 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
I henhold til Rundskriv 1/2011 ”Budsjettrundskriv med retningslinjer for virksomhetenes 
forberedelse av budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015” fremlegges forslag til søknad om 
investeringsmidler.  I rundskrivet presiseres det at: ”For bydelene vil saksfremlegg om 
investeringsmidler bli fremmet for bydelsutvalgene før det sendes til byrådsavdelingene, og vil 
være offentlig når saken legges frem for bydelsutvalget”. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Etter å ha blitt behandlet av bydelsutvalget i Bydel Nordstrand i juni 1999, fattet bystyret den 
15.03.2000 (sak 201/00) vedtak om regulering av gangsti/turvei mellom Breidablikkveien og 
Nordstrandveien. Utskrift av bystyresaken med vedtak følger vedlagt. I saken vises det til Plan- 
og bygningsetatens vurdering, som er meget positiv. Reguleringsbestemmelser for området ble 
fastsatt i september 2004. 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Sammendrag  
Eiendoms- og byfornyelsesetaten kjøpte fri den aktuelle eiendommen, og kjøpekontrakt ble 
undertegnet den 20.08.2009. Som det fremgår av oversendelsesbrevet fra EBY, forutsettes 
gangstien opparbeidet av bydelen selv. Dette er midler som bydelen ikke har. 
 
Fra bydelens side er dette et nærmiljøtiltak av stor betydning for mange, da det reduserer lange 
omveier på smale veier uten fortau og gir direkte og enkel atkomst til skoler, barnehager, 
forretninger og kollektivtransport (på Sæter). Tiltaket vil bedre atkomst til friområder og 
kystlinje for mange, redusere bilbruk og i tillegg gi flere muligheter for turgåere og 
mosjonister. 
 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Bydel Nordstrand fikk 250.000 kroner i 2010 fra Miljøverndepartementet via Friluftsetaten, og 
disse midlene disponeres til prosjektering, undersøkelser, byggemelding og kontrahering. 
Terrenget er meget bratt, og dette gjør at prosjekteringen må stille strenge krav til funksjon, 
sikkerhet og vedlikeholdskostnader. Prosjekterende er landskapsarkitektfirma Sundt & 
Thomassen AS. Firmaet har kostnadsberegnet tiltaket til 1.196.000 kroner.  
 
Av dette regner bydelen med å kunne finansiere 200.000 ved private midler fra velforeninger 
og lokale interesser. Bydelen står dermed med et investeringsbehov på 996.000 kroner. 
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Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
 
Ytterligere vurdering 
Vedlagt følger landskapsarkitektens beskrivelse med diverse tegninger. 
 
 
 
 
Oslo, 07.03.2011 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/       Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør        økonomisjef 
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Sak 50/11    Forsøksordningen med drift og vedlikehold og 
trafikkreguleringer av lokale kommunale veier uten 
kollektivtrafikk  

 
Arkivsak: 200700072 
Arkivkode: 531.9 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 28.03.11 48/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 05.04.11 30/11  
Bydelsutvalget 14.04.11 50/11  
 
 
 
FORSØKSORDNINGEN MED DRIFT OG VEDLIKEHOLD OG 
TRAFIKKREGULERINGER AV LOKALE KOMMUNALE VEIER UTEN 
KOLLEKTIVTRAFIKK  
 
 
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. Bydel Nordstrand er sterkt opptatt av spørsmål knyttet til trafikk, veier og regulering, 
og vil vise til bydelens trafikkplan, som ble vedtatt av et enstemmig bydelsutvalg i 
november 2010 og deretter oversendt bystyret. 

2. Bydelsutvalget vil stille seg positivt til et ansvarsområde som gir mulighet for 
iverksetting av noen tiltak som harmonerer med bydelens trafikkplan. 

3. Bydelsutvalget stiller seg positivt til å delta i dialog omkring ansvarsområder, 
arbeidsformer, samarbeid og ressurser, men ser ingen grunn til å gå inn i en 
forsøksordning nå, utfra de erfaringer som ble høstet i 2010.  

 
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 
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SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Brev fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel av 14.10.2010 til bydelene Vestre Aker, 
Grünerløkka og Nordstrand 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
 
På bakgrunn av invitasjon fra byrådsavdeling for miljø og samferdsel av 30.06.09, meldte 
Bydel Nordstrand i brev av 15.08.09 interesse for å få ansvar for lokale veier. I brev fra 
byrådsavdelingen av 16.02.10 ble det meldt at bydelen skal få være forsøksbydel for forsøket. 
 
I brev av 14.10.2010 (vedlegg) melder Byrådsavdeling for miljø og samferdsel at Byrådet 
ønsker at forsøkene med drift og vedlikehold av og trafikkreguleringer i lokale kommunale 
veier uten kollektivtrafikk forlenges med to år fra 01.01.2011. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bystyret vedtok i møte den 17.12.08, sak 464, følgende (vedtakspunkt 3 og 4): 
3) Forsøk med overføring av bestilleransvar for drift og vedlikehold samt trafikkregulering av 
lokale kommunale veier videreføres i bydelene Grünerløkka og Vestre Aker. Byrådet gis 
fullmakt til å plukke ut ytterligere en bydel til forsøket. Forsøket varer t.o.m 31.12.10. 
4) Bydelene får ansvaret for trafikkregulering av lokale kommunale veier. 
 
Bydelsutvalget vedtok i sak 91/10, møtedato 09.09.2010 følgende: 
Bydelsutvalget gir sin tilslutning til at bydelen trekker seg ut av forsøksprosjektet med ansvar 
for kommunale veier. Bydelsdirektøren informerer byrådsavdelingen for samferdsel, miljø og 
næring. 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Bydelene Bjerke, Grünerløkka og Vestre Aker har deltatt i forsøk med større ansvar for 
kommunale veier. Bydel Bjerke trakk seg ut, og det ble sendt ut en generell invitasjon til 
bydelene fra byrådsavdeling for miljø og samferdsel, hvor Bydel Nordstrand meldte interesse. 
Bakgrunnen for at bydelen meldte interesse for forsøket, var innholdet i det bystyrevedtaket 
som er sitert ovenfor. Her blir bydelene forespeilet mulighet for trafikkregulering, i tillegg til 
bestilleransvar for drift og vedlikehold av kommunale veier. 
 
Bydelsforvaltningen får uansett et betydelig antall henvendelser om trafikkspørsmål, og blir 
ofte sittende med en rolle som videreformidler av ønsker og behov. Å kunne få et større ansvar 
selv, og dermed få både ressurser og fullmakt til å gjennomføre tiltak, ble sett som en fornuftig 
løsning. 
 
Det ble holdt et møte med Samferdselsetaten 25.01.10 og neste møte 10.03.10.  I det siste møtet 
ble det avtalt at Samferdselsetaten skulle sette opp et notat og beskrive hva de mente bydelen 
egentlig kunne/burde få av oppgaver. Dette notatet kom i brevs form, datert 28.04.10. Brevet 
ble lagt frem for bydelsutvalget i sak 91/10, møte 09.09.2010, og bydelen hadde da den 
oppfatning at forsøksordningen ble uten meningsfullt innhold. 
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I brev av 14.10.2010 (vedlegg) melder Byrådsavdeling for miljø og samferdsel at Byrådet 
ønsker at forsøkene med drift og vedlikehold av og trafikkreguleringer i lokale kommunale 
veier uten kollektivtrafikk forlenges med to år fra 01.01.2011. 
 
 
Sammendrag  
Bydel Nordstrand har meldt interesse for å være forsøksbydel med større ansvar for 
kommunale veier. Nærmere drøftelser om arbeids- og ansvarsområder har ført til at bydelen 
ikke lenger ønsker dette ansvaret. 
 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Saken ville ha gitt økonomiske konsekvenser for bydelen dersom budsjettmidler og personell  
hadde blitt overført til bydelen.  
 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren mener at det kunne være meningsfullt og hensiktsmessig å ha et ansvar 
knyttet til lokale, kommunale veier uten kollektivtrafikk. Bydelen har et stort engasjement når 
det gjelder trafikkspørsmål, og det kommer stadige henvendelser fra publikum knyttet til veier 
og trafikk. Dette er også bakgrunnen for at bydelen har utarbeidet en trafikkplan, som ble 
enstemmig vedtatt av bydelsutvalget i november 2010. 
 
Spørsmålet er hvilke oppgaver som godt lar seg løse på bydelsnivå, og hvordan dette skal 
organiseres og bemannes. Bydelens primære fokus er at det skal være trygt å bo og oppholde 
seg i bydelen. Bydelen er opptatt av å få prøve ut en modell for reduksjon av 
gjennomgangstrafikk i boligområde. Bydelen er opptatt av barnas skoleveier, av å få ned 
hastigheten langs skoleveiene og i skolenes nærhet. Bydelen er opptatt av fysiske løsninger -  
som kan gi åpne og forståelige trafikkbilder, spesielt for barn, eldre og funksjonshemmede. 
 
Det ville vært spesielt interessant å få ansvar for å sette ut i livet og følge noen tiltak fra 
bydelens egen trafikkplan, som nettopp dreier seg om de spørsmålene som er nevnt. 
 
Med hensyn til brevet fra byrådsavdelingen for miljø og samferdsel av 14.10.2010, ser 
bydelsdirektøren at kan oppstå flere uklarheter knyttet til ansvar, myndighet og 
kommunikasjon, f.eks i et forslag om at Samferdselsetaten skal være saksforbereder for 
bydelsutvalgene. Også spørsmål om skiltkompetanse blir krevende når Vegdirektoratet 
forutsetter at det er ett organ/etat i kommunen som skal ha ansvar for trafikkreguleringer. 
 
Bydelsdirektøren vil understreke at det kan være interessant å ha et ansvar for veier og 
trafikkregulering, men det er flere forutsetninger som må være tilfredsstilt. Bydelsdirektøren 
stiller seg åpen for å se på saken på nytt, og vil gjerne delta i en dialog om ansvarsområder, 
arbeidsformer, samarbeid og ressurser. 
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Det anbefales derfor at bydelen stiller seg åpen for å samarbeide om vei- og trafikkspørsmål, 
men at premisser og forutsetninger må være klare. Pr i dag er det etter bydelsdirektørens syn 
ikke grunnlag for å gå inn i et forsøksprosjekt. 
 
 
 
 
Oslo, 18.03.2011 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 51/11    Nordstrandveien 40 med flere - Sæter - del av felt S2  - 
invitasjon til innspill fra bydelen - område- og 
prosessavklaring  

 
Arkivsak: 201100353 
Arkivkode: 512.1 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 28.03.11 61/11  
Eldrerådet 04.04.11 39/11  
Rådet for funksjonshemmede 04.04.11 39/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 05.04.11 29/11  
Barn, ungdom og kultur komite 05.04.11 22/11  
Bydelsutvalget 14.04.11 51/11  
 
 
 
NORDSTRANDVEIEN 40 MED FLERE - SÆTER - DEL AV FELT S2  - INVITASJON 
TIL INNSPILL FRA BYDELEN - OMRÅDE- OG PROSESSAVKLARING  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  

1. Arbeidsutvalget viser til bydelsutvalgets vedtak i sak 90/10, dato 09.09.10 og vil 
understreke betydningen av trygge og oversiktlige trafikkforhold for syklister og 
gående, dessuten at parkeringsnorm for ytre by må legges til grunn for knutepunktet 
Sæter.  

2. Med hensyn til fremstillingen i planinitiativet, er det en faktafeil at 
bydelsadministrasjonen holder til i Tyslevveien. Bydelsadministrasjonen holder til i 
Ekebergveien 243, felt OA1 i planområdet. 

3. Med hensyn til barnehager og mulighet for utbygging, ser bydelen to muligheter i 
planområdet: 

a) Bydelen har i dag en relativt nedslitt og liten barnehage i Tyslevveien 77 (Sæter 
barnehage). Bygningen tilfredsstiller ikke dagens krav.  Barnehagen bør 
erstattes av en ny barnehage med minst 6 avdelinger. Dette kan løses ved å se 
arealene i felt OA4 og tilhørende friområde under ett. Se for øvrig pkt 5 
nedenfor om regnskap for friareale. 

b) Bydelen driver Rødstua barnehage i provisorisk bygning ved siden av 
bydelshuset i Ekebergveien 243. Bygningen tilfredsstiller ikke dagens krav. Det 
er et potensiale for bygging av permanent barnehage i tilknytning til eller ved 
siden av bydelshus og eldresenter. Det bør planlegges for minst 6 avdelinger, 
men dette antas å være noe frem i tid. 

4. Arbeidsutvalget ser det ikke som noen god løsning å planlegge barnehage i felt S2, som 
blir et forretningssenter med torg. 
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5. Bydel Nordstrand ser at felt OA3, som nevnes i planinitiativet, er regulert til offentlig 
formål/barnehage. Dette området, som ligger vest for trikkelinjen, vil aldri egne seg for 
etablering av barnehage. Det foreslås at felt OA3 reguleres til friareale. Dette vil gi 
sammenhengende friareale på vestsiden av trikkelinjen. Til gjengjeld utvides feltene 
OA1 og OA4, slik at det reguleringsmessig kan bli plass til to store barnehager – til 
erstatning for eksisterende Sæter og Rødstua barnehager. 

6. Saken sendes til BMS-komiteen, BUK-komiteen, Råd for funksjonshemmede, Eldrerådet 
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 behandling: 
Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende endringsforslag i punkt 1, som følger: 

1. Arbeidsutvalget viser til bydelsutvalgets vedtak 17.12.09, sak 116/09 og vedtak 
09.09.10, sak 90/10, og vil understreke betydningen av trygge og oversiktlige 
trafikkforhold for syklister og gående.  

     Arbeidsutvalget mener at parkeringsnormen for ytre by / den åpne byen må legges til   
grunn for Sæter og dessuten at ingen boenheter skal ha mindre enn 1 parkeringsplass. 

Votering: 
Punkt 1:   Sigbjørn Oddens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
Punktene 2-6: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Arbeidsutvalgets vedtak: 

1. Arbeidsutvalget viser til bydelsutvalgets vedtak 17.12.09, sak 116/09 og vedtak 
09.09.10, sak 90/10, og vil understreke betydningen av trygge og oversiktlige 
trafikkforhold for syklister og gående.  

     Arbeidsutvalget mener at parkeringsnormen for ytre by / den åpne byen må legges til   
grunn for Sæter og dessuten at ingen boenheter skal ha mindre enn 1 parkeringsplass. 

2. Med hensyn til fremstillingen i planinitiativet, er det en faktafeil at 
bydelsadministrasjonen holder til i Tyslevveien. Bydelsadministrasjonen holder til i 
Ekebergveien 243, felt OA1 i planområdet. 

3. Med hensyn til barnehager og mulighet for utbygging, ser bydelen to muligheter i 
planområdet: 

a. Bydelen har i dag en relativt nedslitt og liten barnehage i Tyslevveien 77 (Sæter 
barnehage). Bygningen tilfredsstiller ikke dagens krav.  Barnehagen bør 
erstattes av en ny barnehage med minst 6 avdelinger. Dette kan løses ved å se 
arealene i felt OA4 og tilhørende friområde under ett. Se for øvrig pkt 5 
nedenfor om regnskap for friareale. 

b. Bydelen driver Rødstua barnehage i provisorisk bygning ved siden av 
bydelshuset i Ekebergveien 243. Bygningen tilfredsstiller ikke dagens krav. Det 
er et potensiale for bygging av permanent barnehage i tilknytning til eller ved 
siden av bydelshus og eldresenter. Det bør planlegges for minst 6 avdelinger, 
men dette antas å være noe frem i tid. 

4. Arbeidsutvalget ser det ikke som noen god løsning å planlegge barnehage i felt S2, som 
blir et forretningssenter med torg. 
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5. Bydel Nordstrand ser at felt OA3, som nevnes i planinitiativet, er regulert til offentlig 
formål/barnehage. Dette området, som ligger vest for trikkelinjen, vil aldri egne seg for 
etablering av barnehage. Det foreslås at felt OA3 reguleres til friareale. Dette vil gi 
sammenhengende friareale på vestsiden av trikkelinjen. Til gjengjeld utvides feltene 
OA1 og OA4, slik at det reguleringsmessig kan bli plass til to store barnehager – til 
erstatning for eksisterende Sæter og Rødstua barnehager. 

6. Saken sendes til BMS-komiteen, BUK-komiteen, Råd for funksjonshemmede, Eldrerådet 
og BU til orientering. 

 
Eldrerådets behandling/vedtak: 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 
3b- Rødstua barnehage reguleres til minnelund/urneplass i samarbeid med Gravferdsetaten 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
3b- Rødstua barnehage reguleres til minnelund/urneplass i samarbeid med Gravferdsetaten 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 
 
Barn-, ungdom - og kulturkomiteens behandling: 
Knut Hedemann(A) fremmet forslag om følgende merknader: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering, men barnehageplassering må vurderes opp mot 
bydelens vedtatte barnehageplan. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Barn-, ungdom - og kulturkomiteens vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering, men barnehageplassering må vurderes opp mot 
bydelens vedtatte barnehageplan. 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Invitasjon til innspill fra bydelen fra Plan- og bygningsetaten av 21.03.2011, vedlagt kort 
beskrivelse og gjennomgang av tema som krever avklaring fra arkitektkontoret Arcasa 
AS. 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Bydelen er bedt om å avgi uttalelse i anledning planinitiativ for Sæter lokalsenter. 
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TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Arbeidsutvalget behandlet sak om igangsatt detaljregulering for Sæter lokalsenter den 
23.08.2008 og fattet følgende vedtak: 
 

1) Bydel Nordstrand ser positivt på utvikling av Sæter som et tydeligere senter, med et 
ryddigere uteareale, et noe forenklet trafikkbilde, flere boliger og flere forretninger. 

2) Bydelsutvalget har tidligere vedtatt, jfr sak 116/09 av 17.02.09, at ingen boenheter skal 
ha mindre enn èn parkeringsplass, og at parkeringsnorm for ytre by legges til grunn for 
knutepunktet Sæter. 

3) Bydel Nordstrand er opptatt av trygge og oversiktlige trafikkforhold for syklister og 
gående. Det må tas spesielle hensyn ved utforming av utkjørsler, slik at en unngår 
uklarheter og farlige situasjoner. 

4) Saken sendes byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen og bydelsutvalget til 
orientering. 

 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Sæter er ett av ni områder i byen som i kommuneplansammenheng er ansett som egnet for 
bymessig fortetting. I den mottatte beskrivelsen er det listet opp noen tema som ønskes avklart 
(s. 6 – 11 i beskrivelsen). Pkt 2.2 i beskrivelsen omhandler trafikkforhold, og dette har bydelen 
uttalt seg om tidligere (AU-sak 116/09). Punkt 2.3 om barnehager krever en uttalelse fra 
bydelens side. 
 
Sammendrag  
Bydelen er invitert til å avgi uttalelse i anledning nytt planinitiativ for Sæter lokalsenter. 
 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen. 
 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
 
Ytterligere vurdering 
Plan- og bygningsetaten ber i plansammenhenger om vurdering av en eiendoms egnethet til 
barnehage, og behov for dette. Bydelsdirektøren ser det ikke som noen god løsning å legge en 
barnehage i et forretningssenter. Det bør konkluderes med at felt S2 ikke egner seg for 
barnehageutbygging.  
 
Pkt 2.3 i den vedlagte beskrivelsen nevner barnehage i felt OA4, og det er området ved 
eksisterende Sæter barnehage. Barnehagen er liten og holder til i en bygning som ikke lenger 
holder mål etter tidens krav. Barnhagen bør erstattes av en ny barnehage med minst 4 
avdelinger. Dette er en langt mer egnet lokalisering enn felt S2. 
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Felt OA3, som nevnes i beskrivelsen, ligger på vestsiden av trikkelinjen, overfor bydelshuset, 
og er neppe egnet til barnehageformål. Det som derimot bør legges vekt på, er at bydelen 
allerede har en barnehage (Rødstua) i provisorisk bygning ved siden av bydelshuset 
Ekebergveien 243. Denne bygningen tilfredsstiller ikke dagens krav. Det bør vurderes å bygge 
en ny barnehage i tilknytning til eller ved siden av bydelshuset og eldresenteret.  
 
 
 
Oslo, 24.03.2011 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 52/11    Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 28.02.2011 - 
11.04.2011 - Lambertseter flerbrukshall og Radiohuset 
barnehage - Lambertseterveien 43  

 
Arkivsak: 200800690 
Arkivkode: 512.1 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 28.03.11 50/11  
Eldrerådet 04.04.11 37/11  
Rådet for funksjonshemmede 04.04.11 37/11  
Ungdomsrådet 04.04.11 19/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 05.04.11 31/11  
Barn, ungdom og kultur komite 05.04.11 23/11  
Bydelsutvalget 14.04.11 52/11  
 
 
KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN FRA 28.02.2011 - 11.04.2011 - 
LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL OG RADIOHUSET BARNEHAGE - 
LAMBERTSETERVEIEN 43  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

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

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

1. Bydelsutvalget er positive til etablering av en flerbrukshall i tråd med planforslaget og 
mener at dette bidrar positivt til idrettstilbudet på Lambertseter og generelt til 
tydeliggjøring og oppgradering av Lambertseterparken som møteplass. 

2. Det må skaffes erstatningsareale for det friarealet som går tapt i og med etablering av 
flerbrukshall og parkeringsplasser.  

3. Bydelsutvalget ser positivt på at Radiohuset tas vare på og oppgraderes som bygning, 
men mener at etablering av barnehage kan bli uforholdsmessig kostbart. Bydelsutvalget 
vil derfor gå inn for nyetablering av barnehager på andre tomter. 
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 

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

 
Eldrerådets behandling/vedtak: 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 
Eldrerådet anbefaler at Radiohuset oppgraderes i henhold til de mulighetsstudiene som 
foreligger og etableres som en permanent barnehage  
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende merknader: 
 Eldrerådet anbefaler at Radiohuset oppgraderes i henhold til de mulighetsstudiene som 
foreligger og etableres som en permanent barnehage  
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Svein Erik Aldal (FrP) og Anne-Marie Donati (A) fremmet følgende tilleggsforslag til 
bydelsdirektørens forslag til punkt 2: 
Solkollen utredes som et alternativ 
 
Komiteen fremmet fellesforslag/endringsforslag om nytt pkt 3 til erstatning for 
bydelsdirektørens forslag, som følger: 
3. BU ser positivt på etablering av barnehage i Radiohuset. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1, ble enstemmig vedtatt. 
Svein Erik Aldal FrP) og Anne Marie Donati`s (A) tilleggsforslag til punkt 2, ble enstemmig 
vedtatt. 
BMS-komiteens fellesforslag/endringsforslag til punkt 3 ble enstemmig vedtatt 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
BMS-komiteens innstilling overfor bydelsutvalget som følger: 

1. Bydelsutvalget er positive til etablering av en flerbrukshall i tråd med planforslaget og 
mener at dette bidrar positivt til idrettstilbudet på Lambertseter og generelt til 
tydeliggjøring og oppgradering av Lambertseterparken som møteplass. 

2. Det må skaffes erstatningsareale for det friarealet som går tapt i og med etablering av 
flerbrukshall og parkeringsplasser. Solkollen utredes som et alternativ. 

      3.   BU ser positivt på etablering av barnehage i Radiohuset. 
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Barn-, ungdom - og kulturkomiteens vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
ELEKTRONISKE VEDLEGG:   
 

1. Planforslag med detaljregulering fra PBE 
2. Forslagsstillers planbeskrivelse 
3. Mulighetsstudie om barnehage i Radiohuset 
4. Trafikkanalyse Lambertseter flerbrukshall 
5. Uttalelse fra byrådsavdeling for kultur og utdanning 

 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
 
Bydelen har mottatt planforslag til offentlig ettersyn med detaljregulering av Lambertseter 
flerbrukshall og Radiohuset barnehage. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
 
BU behandlet sak om igangsatt planarbeid for Lambertseter idrettspark den 04.02.2010, sak 
7/10 og fattet følgende enstemmige vedtak: 
 

1. Bydel Nordstrand er positiv til utvidelse av Lambertseter idrettspark med flerbrukshall, 
kunstgressbane og mulighet for etablering av svømmehall. 

2. Fra bydelens side er det et sterkt ønske om etablering av flerbrukshall på Lambertseter, 
og planforslaget innebærer et godt forslag til plassering av en slik hall. 

3. Bydel Nordstrand ønsker at planen ivaretar, eventuelt med alternativ plassering, 
dagens skateboardanlegg, tennisbane og skøyte-/ishockeybane om vinteren. 

 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Oslo idrettskrets etablerte i 2005 selskapet Oslo Idrettshaller AS med formål å arbeide for flere 
haller. Byrådet vedtok i januar 2006 å inngå en samarbeidsavtale om finansiering og bygging 
av 8 haller over en 5 – 8 års periode. Den planlagte idrettshallen på Lambertseter inngår i 
flerbrukshallprosjektet som en av de 8 hallene. 
 
Radiohuset ble oppført i 1928 og fremstår som et arkitektonisk minnesmerke. Bygget står 
Byantikvarens ”Gule liste”, og det er spesielt fasadene som er verneverdige. Bygget eies i dag 
av Oslo kommune og forvaltes i Idrettsetaten (IDR). Bygningens 2. etasje disponeres av 
Lambertseter Bryteklubb. Høsten 2007  fikk IDR en henvendelse fra Omsorgsbygg (OBY), 
som ønsket å plassere en midlertidig barnehage på ”Masteområdet”. Det ble også stilt spørsmål 
om ”Radiohuset” var egnet for ombygging til permanent barnehage. Dette resulterte i at IDR i 
brev av 04.07.2008 godkjente OBY’s forslag til plassering av midlertidig barnehage 
(Radiobølgen barnehage), og at OBY i møte 09.01.2009 bekreftet at Radiohuset ligger til rette 
for ombygging til barnehage. Dette bygger på en mulighetsstudie som arkitektkontoret GASA 
AS gjorde for OBY i juni 2008. Planforslaget inneholder en 4 – 6 avdelingers barnehage 
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Bydelen har, som det fremgår av ovennevnte vedtak i BU i sak 7/10, stilt seg positiv til 
etablering av flerbrukshall. Bydelens barnehageplan går derimot ikke inn for at det etableres 
permanent barnehage i Radiohuset. Dette har å gjøre med etableringskostnader for barnehagen. 
Dette synet er meddelt byrådsavdeling for kultur og utdanning og referatført i møte om 
barnehageutbygging den 25.11.2009. Bydelen har samtidig anvist andre tomter som kan være 
aktuelle for barnehageutbygging.  
 
Det mottatte planforslaget for detaljregulering av eiendommen foreslår regulering til 
idrettsanlegg og barnehage, foruten  kjørevei, fortau, parkeringsplasser, friområde og turvei. 
Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler planforslaget. 
 
Planforslaget vil redusere friområde på grunn av flerbrukshallen og parkeringsplasser. PBE 
anviser imidlertid et mulig erstatningsareale,, som i dag er uregulert og eies av Oslo kommune. 
 
 
Sammendrag  
Saken gjelder detaljregulering av Lambertseterveien 43, og hensikten er å legge til rette for 
barnehage og å oppføre en flerbrukshall. Denne hallen er med på prioritert liste i henhold til 
bystyrevedtak. Bydelsutvalget har tidligere stilt seg positiv til flerbrukshallen, men avvist 
barnehage i Radiohuset. 
 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 En drifting av barnehage i Radiohuset vil få økonomiske konsekvenser, men dette går bydelen 
ikke inn for. Ellers er det ikke noe i planforslaget som påvirker bydelens økonomi. 
 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser 
 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren mener at det er tatt gode grep i planforslaget. Lambertseterparken 
tydeliggjøres og oppgraderes som møteplass og arena for mange aktiviteter. Bygging av 
flerbrukshall vil være et viktig bidrag til idrettstilbudet på Lambertseter og bidra ytterligere til 
identitet. 
 
Bydelsdirektøren mener det må skaffes erstatningsareale for det friarealet som går tapt i og med 
etablering av flerbrukshall og parkeringsplasser. 
 
Det er positivt at motorisert ferdsel ikke skal skje på området og at parkering skjer i randsonen. 
 
Med hensyn til den midlertidige barnehagen, Radiobølgen, foreslår tiltakshaver at denne rives 
før byggestart av flerbrukshall. Dette synes fornuftig, da det neppe vil være mulig å drive en 
barnehage i et anleggsområde uansett. 
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Ny barnehage i Radiohuset har flere fornuftige elementer, som felles bruk av arealer. Det er 
også positivt at bygget blir tatt vare på og blir rehabilitert. Men bydelen har grunn til å tro at 
etablering av barnehage i dette bygget vil bli uforholdsmessig kostbart og vil heller gå inn for 
nyetableringer andre steder. 
 
 
 
 
Oslo, 17.03.2011 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 53/11    Plansak til offentlig ettersyn - hovedsykkelvei 
Ekebergveien - strekningen Ljabrubakken - Tallbergveien  

 
Arkivsak: 201100267 
Arkivkode: 512.1 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 28.03.11 49/11  
Eldrerådet 04.04.11 38/11  
Rådet for funksjonshemmede 04.04.11 38/11  
Ungdomsrådet 04.04.11 20/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 05.04.11 32/11  
Barn, ungdom og kultur komite 05.04.11 24/11  
Bydelsutvalget 14.04.11 53/11  
 
 
PLANSAK TIL OFFENTLIG ETTERSYN - HOVEDSYKKELVEI EKEBERGVEIEN - 
STREKNINGEN LJABRUBAKKEN - TALLBERGVEIEN  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Ungdomsrådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Barn-, ungdoms- og kulturkomiteen 
- Bydelsutvalget 

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

1. Bydelsutvalget slutter seg til planforslaget slik det foreligger. 
2. Det er i overensstemmelse med bydelens trafikkplan, vedtatt i november 2010, at den 

aktuelle veistrekningen får sykkelbane på begge sider. 
3. Det er en kompromissløsning at en veistrekning med så stor trafikkmengde har fortau 

bare på den ene siden, men det kan – av hensyn til eiendommene langs veien - 
aksepteres så lenge det er fortau ved bussholdeplassene. 

4. Det forutsettes at alle gangfelt på den aktuelle strekningen gjøres opphøyde. Dette vil 
redusere hastighet for de kjørende. 
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 

- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Ungdomsrådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Barn-, ungdoms- og kulturkomiteen 
- Bydelsutvalget 

 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
Rådet hadde følgende merknader: 
Utvidelse av fortauet må skje så raskt som mulig av hensyn til barnevogner og rullestoler 
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: 
Utvidelse av fortauet må skje så raskt som mulig av hensyn til barnevogner og rullestoler 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling/vedtak: 
Nils Martin Espegren (KrF) fremmet endringsforslag, tillegg til punkt 4, som følger (tillegg er 
understreket): 
4.  Det forutsettes at alle gangfelt på den aktuelle strekningen, også de ved bussholdeplassene,  

gjøres opphøyde. Dette vil redusere hastighet for de kjørende. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1-3,  ble enstemmig vedtatt 
Nils Martin Espegrens (KrF) endringsforslag, tillegg til punkt 4, ble enstemmig vedtatt 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
BMS-komiteens innstilling overfor bydelsutvalget som følger: 

1. Bydelsutvalget slutter seg til planforslaget slik det foreligger. 
2. Det er i overensstemmelse med bydelens trafikkplan, vedtatt i november 2010, at den 

aktuelle veistrekningen får sykkelbane på begge sider. 
3. Det er en kompromissløsning at en veistrekning med så stor trafikkmengde har fortau 

bare på den ene siden, men det kan – av hensyn til eiendommene langs veien - 
aksepteres så lenge det er fortau ved bussholdeplassene. 

4.  Det forutsettes at alle gangfelt på den aktuelle strekningen, også de ved     
bussholdeplassene, gjøres opphøyde. Dette vil redusere hastighet for de kjørende. 

 
Barn-, ungdom - og kulturkomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
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SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte: Planforslag fra PBE 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Plan- og bygningsetaten har sendt over plansak til offentlig ettersyn for hovedsykkelvei og 
fortau langs Ekebergveien, på strekningen Ljabrubakken – Tallbergveien, og bydelen bes 
komme med sine bemerkninger. 

 
 

TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsutvalget behandlet samme sak i november 2006, sak 113/06 og fattet følgende vedtak: 
 

1. Plan- og bygningsetatens innstilling følges, men med følgende endringer: Det 
opparbeides ikke fortau på østsiden av veien med unntak av at det opparbeides fortau 
med opphevede fotgjengeroverganger og bussholdeplasser. I tillegg foreslås det å 
opparbeide en lysregulert fortgjengerovergang ved krysset Kransen/Ekebergveien. 

2. For å begrense at opprustningen av Ekebergveien ikke skal medføre økt 
gjennomgangstrafikk anbefales at opprustningen utsettes til etter at Mosseveien i tunnel 
er gjennomført. 

 
Bydelsutvalget vedtok trafikkplan for bydelen enstemmig i møte den 18.11.2010. Om 
forholdene for de syklende finnes følgende forslag i pkt 4.3:  
 

1. Sykkelveiene i bydelen må være sammenhengende og trygge. 
2.  Sykkelveier Kongsveien, Ekebergveien og Ljabruveien må ferdigstilles med 

sykkelbane på begge sider av veien både i nord og syd 
3. Kongsveien fra Sjømannsskolen til Konows gate må bli bredere ved at trikketraseen 

flyttes noen meter lenger øst, jfr pkt 7.3.B.  
4. Det etableres tverrgående sykkelvei nord-øst ved at Nordstrandsveien får sykkelfelt. Til 

gjengjeld kan fortauene reduseres.  
5. Mosseveien tilrettelegges som sykkeltrase når den nedgraderes til lokal samlevei. 

 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Av bydelens trafikkplan fremgår det at hovedsykkelveiene i bydelen er Mosseveien, 
Kongsveien, Ekebergveien, Ljabruveien og E6. Trafikkplanen påpeker at dette 
hovedsykkelveinettet er uferdig. I tillegg behøves sykkelveitilbud også østvest, som i 
Nordstrandveien. 
 
Det mottatte planforslaget føyer seg inn i bydelens synspunkter på hovedsykkelveinett, jfr pkt 2 
under trafikkplanens pkt 4.3, som er sitert ovenfor. Der mener bydelen at Ekebergveien bør ha 
sykkelbane på begge sider av veien både i nord og i syd. 
 
Sammendrag  
Plan- og bygningsetaten har oversendt planforslag for sykkelfelt og fortau langs Ekebergveien 
fra Ljabruveien til Tallbergveien. 
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Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen. 
 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren finner at den delen av Ekebergveien som går sydover fra Sæterkrysset er  
vanskelig, spesielt for syklende og gående. Bydelen ønsker å bedre forholdene for begge disse 
gruppene. I tillegg vil et godt utbygget sykkelveinett kunne bidra til å redusere biltrafikk. 
 
Bydelsdirektøren merker seg at Statens Vegvesens håndbok 017 fra mai 2008 sier at  
”Fortau er hovedløsningen for gående, og bør være tosidig. I boliggater med lav trafikk og fart 
30 km/t kan gående benytte kjørebanen eller fortau kan være ensidig.” 
 
Det foreliggende planforslaget legger opp til fortau i bredde 2,5 meter på èn side (vest) og 
sykkelbane på begge sider. I tillegg legges det opp til fortau på østsiden av veien der hvor det er 
bussholdeplasser. 
 
Det kan etter bydelsdirektørens syn aksepteres med fortau på en side når dette kombineres med 
sykkelbane på begge sider. Men det må kreves opphøyde gangfelt langs hele strekningen. 
 
 
 
 
 
Oslo, 17.03.2011 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 54/11    Søknad om bevilling - Lille Persille Lambertseter - 
Uteservering - Cecilie Thoresens vei 17-19  

 
Arkivsak: 201000934 
Arkivkode: 944.4 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 28.03.11 51/11  
Helse- og sosialkomite 04.04.11 38/11  
Bydelsutvalget 14.04.11 54/11  
 
 
 
SØKNAD OM BEVILLING - LILLE PERSILLE LAMBERTSETER - 
UTESERVERING - CECILIE THORESENS VEI 17-19  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  

1. Det anbefales at Lille Persille Lambertseter gis serverings- og skjenkebevilling i tråd 
med søknad. 

2. Saken oversendes helse- og sosialkomiteen og bydelsutvalget 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 Lille Persille Lambertseter gis serverings- og skjenkebevilling i tråd 
med søknad. 

2. Saken oversendes helse- og sosialkomiteen og bydelsutvalget til orientering  
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Vedtak i arbeidsutvalget tas til orientering. 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte: Søknadspapirer fra Næringsetaten 
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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 
Bydelsutvalget vedtok den 09.09.2010 å anbefale skjenkebevilling for Lille Persille 
Lambertseter. Serveringen gjaldt da inneservering til kl 00.30. 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Næringsetaten har i henhold til Alkoholloven bedt om bydelens uttalelse i forbindelse med at 
Lille Persille Lambertseter søker bevilling for uteservering, med skjenketid til kl 21.30 og 
åpningstid ute til kl 22.00. 
 
 
Sammendrag  
Søknad om skjenkebevilling for Lille PersilleLambertseter behandles av AU på grunn av kort 
svarfrist. 
 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren mener at bydelen har få serveringssteder med uteservering og 
skjenkebevilling. Det er søkt om skjenketid ut til kl 21.30, og dette sees det ikke spesielle 
betenkeligheter med. 
 
 
 
Oslo, 17.03.2011 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 55/11    Publikumsundersøkelsen 2010  
 
Arkivsak: 201100266 
Arkivkode: 061.4 
Saksbehandler: Marie Anbjørg Joten 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 28.03.11 52/11  
Eldrerådet 04.04.11 43/11  
Rådet for funksjonshemmede 04.04.11 43/11  
Helse- og sosialkomite 04.04.11 39/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 05.04.11 33/11  
Barn, ungdom og kultur komite 05.04.11 26/11  
Bydelsutvalget 14.04.11 55/11  
 
 
 
PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2010  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar publikumsundersøkelsen 2010 til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
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Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes 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:   
Trykte/Link til internett 
Publikumsundersøkelsen 2010, Hovedrapport 
Publikumsundersøkelsen 2010 Grafikkrapport Bydel Nordstrand 
 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
TNS Gallup har på oppdrag for Oslo kommune gjennomført Oslo kommunes sentrale 
publikumsundersøkelse for 2010. Formålet med undersøkelsen er å gi en oppdatert oversikt 
over innbyggernes og brukernes tilfredshet og holdninger til det å bo i Oslo kommune. 
Målgruppen for undersøkelsen er personer over 15 år som er bosatt i Oslo kommune.  
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det har vært gjennomført bruker- og publikumsundersøkelser i Oslo kommune i 1998, 2001, 
2004 og 2007 i 2007 ble brukeraspektet tonet ned fordi det gjennomføres mange dedikerte 
brukerundersøkelser i kommunens virksomheter. Årets brukerundersøkelse er tilnærmet lik 
undersøkelsen i 2007 med mindre modifikasjoner. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Det ble sendt ut vel 22 000 spørreskjemaer, derav 1200 i Bydel Nordstrand. Svarprosenten har 
vært lav. Responsraten var mellom 28 og 41 %. I bydel Nordstrand var responsraten på 36 %. 
Snittet var på 33 % for Oslo totalt sett.  
 
Innbyggerne i Oslo er fornøyde med å leve og bo i Oslo, og det er relativt sett en liten forskjell 
mellom bydelene. Innbyggerne i Oslo trives svært godt i byen sin og i nærområdet der de bor. 
80 % av innbyggerne trives i byen. Flertallet føler seg knyttet til byen sin og til nærområdet sitt. 
Trivselen i nærområdet øker med alder. De som har bodd lengst i Oslo trives best. 84 % er 
fornøyd med å leve og bo i Bydel Nordstrand, mot 80 % i 2007. 88 % av bydelens innbyggere 
oppgir at de trives i nærmiljøet, noe som er tilsvarende som i 2007. Om lag halvparten av Oslos 
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innbyggere beskriver området de bor i som pent og er stolte av det området de bor i. Bydel 
Nordstrand der den bydelen der innbyggerne i størst grad mener det er pent i området der de 
bor, 81 %, noe som er en økning fra 79 % i 2007.  
 
Oppvekstmiljøet for barn får de beste vurderingene fornøyd i Bydel Nordstrand og Bydel 
Vestre Aker. 82 % av Bydel Nordstrands innbyggere opplever at barna har et godt 
oppvekstmiljø, en økning fra 75 % i 2007. De eldste over 60 år vurderer alle forhold ved 
nærmiljøet sitt som bedre enn de øvrige aldersgruppene. Dette gjeløder spesielt oppvekstmiljøet 
for barn og unge. Det er i aldersgruppen 30-44 år at befolkningen i Oslo er mest kritisk til 
oppvekstmiljøet der de bor. I bydel Nordstrand er 48 % fornøyd med fritidstilbudet, mot 38 % i 
2007. Variasjonsbredden i tilfredsheten med fritidstilbudet i bydelene er 33 % fra 57 % i Bydel 
Vestre Aker til 24 % i Bydel Gamle Oslo. 
 
De som svarte på undersøkelsen ble bedt om å vurdere dekningen/omfanget av 11 offentlige 
tjenester i bydelen. Publikum har best inntrykk av dekningen/omfanget av barnehageplasser der 
54 % er fornøyd. De har dårligst inntrykk av dekningen/omfanget av tjenester til personer med 
psykiske lidelser (19 %), sykehjemsplasser (19 %) og tilrettelagte boliger for eldre og 
funksjonshemmede (20 %). Inntrykket av dekning/omfang har imidlertid bedret seg siden 2007.  
For Bydel Nordstrand viser dette seg gjennom at 57 % nå er fornøyd med dekning/omfang av 
barnehager, mot 23 % i 2007. Når det gjelder dekning/omfang av seniorsenter er Bydel 
Nordstrands innbyggere blant de bydelene som er mest fornøyd. 49 % svarer at de er fornøyd i 
2010, mot 30 % i 2007 
 
Når det gjelder tilfredshet med tjenestene er brukerne av barnehager og skoler gjennomgående 
fornøyd med de tjenestene de mottar. Det er brukere av private tilbud innen barnehage, 
grunnskole og videregående skole som er mest fornøyd i Oslo og brukere av aktivitetsskole, 
fritidsklubb og de som bruker ungdomsskole som er mist fornøyd.  
 
Brukerne av helse- og omsorgstjenester er mindre fornøyd enn brukerne av barnehager og 
skoler.  
Det er brukerne av seniorsenter, fastleger og helsestasjoner for barn som er mest fornøyd med 
tjenestene. De eldre er gjennomgående mer fornøyd med egne levekår enn tidligere, spesielt når 
det gjelder aktivitetstilbud og steder å møtes. Brukertilfredsheten er lavere for tjenester som 
sykehjem, hjemmehjelp, boligkontor, barnevernstjeneste og NAV. Bare 27 % av de som har 
svart oppgir at de er fornøyd med NAV-tjenester og andelen som er misfornøyde er 35 %. 
Brukertilfredsheten har imidlertid økt i 11 av 13 helse- og sosialtjenester fra 2007 til 2010. 
Økningen er størst for helsestasjonene fra 53 % til 65 %. 
 
Publikums inntrykk av levekårene er betydelig dårligere enn det inntrykket de eldre sitter igjen 
med, og dette inntrykket er ut til å være stabilt i Oslo. Omdømmegapet mellom 
brukervurderinger og publikumsvurderinger har økt for samtlige av de vurderte forholdene. 
 
Befolkningen føler seg trygge i nærmiljøet sitt, spesielt på dagtid, men mange føler seg 
uttrygge i Oslo sentrum på kveldstid og tilfredsheten med politiets innsats og tilstedeværelse er 
lav.  
 
Når det gjelder samferdsel og kollektivtransport er innbyggerne i Oslo kritiske til veiene i 
boligstrøkene. De er også kritiske til vedlikehold av fortau, gang- og sykkelveier, og spesielt 
snørydding. Det har ikke skjedd noen endringer på dette siden 2007.  
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Innbyggerne i Oslo opplever i liten grad at kommunen og bydelene lagger til rette for deres 
påvirkning. Innbyggerne har begrenset tiltro til at de kan påvirke kommunale beslutninger. 
Dette samstemmer med det generelle inntrykket fra tilsvarende undersøkelser gjort i andre 
kommuner. Disse forholdene har ikke endret seg siden 2007. 
 
Sammendrag  
80 % av innbyggerne i Oslo trives godt i byen sin og i nærområdet der de bor. Andelen som 
trives godt i Oslo og i nærområdet har økt med henholdsvis 5 og 6 prosentpoeng siden 2004. 
Trivselen er størst i Bydel Nordstrand og i de vestlige bydelene. De generelle trekkene er at 
tilfredsheten med det offentlige tjenestetilbudet i Oslo fortsetter å øke. Flere oppgir at de er en 
del av et godt naboskap.  
 
Publikums inntrykk av dekningen/omfanget av flere offentlige tjenester har blitt bedre, spesielt 
når det gjelder barnehageplasser. Brukertilfredsheten har økt betydelig i 11 av 12 vurderte 
tjenester innen barnehage og skole. Brukertilfredsheten har økt i 11 av 13 vurderte tjenester 
innen helse og omsorg. Økningen er størst for helsestasjonene og for den kommunale 
tannlegevakten. Tilfredsheten med drikkevannskvaliteten har økt betydelig. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Saken har ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
 
Ytterligere vurdering 
Bydel Nordstrand har forbedret sine resultater på flere områder. Det store flertallet av Oslos 
innbyggere er fornøyd med å leve og bo i den bydelen de bor i (70 %). Bydel Nordstrand er 
blant de bydelene som kommer best ut i vurderingen av hvordan det er å leve og bo i bydelen. 
Tilfredsheten med fritidstilbudet og det offentlige tjenestetilbudet har økt noe siden 2007. 
Brukerundersøkelsen kan indikere at bydelens gode arbeid gjennom de senere årene har gitt 
resultater. 
 
 
 
Oslo, 21.03.2011 
 
 
Per Johannessen/s/        Marie Anbjørg Joten/s/ 
bydelsdirektør                  ass. bydelsdirektør 
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Sak 56/11    Boligsosial handlingsplan for Bydel Nordstrand 2011-
2014  

 
Arkivsak: 200701282 
Arkivkode: 371 
Saksbehandler: Mihriban Rai 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 28.03.11 53/11  
Eldrerådet 04.04.11 41/11  
Rådet for funksjonshemmede 04.04.11 41/11  
Helse- og sosialkomite 04.04.11 37/11  
Bydelsutvalget 14.04.11 56/11  
 
 
BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BYDEL NORDSTRAND 2011-2014  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalg 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar boligsosial handlingsplan for Bydel Nordstrand 2011-2014 til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalg 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
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Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Boligsosial handlingsplan for Bydel Nordstrand 2011-2014  
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Bystyret behandlet den 17.12.2008 i sak 453 Bystyremelding om sosiale boligvirkemidler i 
Oslo kommune. 
I saken fremgår det at alle bydelene skal utarbeide en boligsosial handlingsplan.  
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bystyremelding om sosiale boligvirkemidler i Oslo kommune (17.12.2008, sak 453). 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Hovedstrategien i dette arbeidet er:  
   
- Boligvirkemidlene skal bidra til at enkeltpersoner og familier i størst mulig grad er 

selvhjulpne.  
 
- Oslo skal ha en sammenhengende kjede av boligtiltak til vanskeligstilte som er differensiert 

etter individuelle behov og problemer.  
 
- Den kommunale ressursbruken skal være effektiv og tiltakene skal kvalitetssikres.  
 
Videre er statens visjon, mål og hovedstrategier i boligpolitikken lagt til grunn for forslag til 
handlingsplan for bydelen. I St.meld. nr. 23 (2003-2004) Om boligpolitikken er statens visjon 
uttrykt som følger:  
 
- Alle skal bo trygt og godt.    
  
For enkelte grupper vil ikke økt tilgang på boliger alene kunne avhjelpe deres boligbehov. For 
at disse gruppene skal kunne etablere seg i en bolig vil det være behov for hjelp fra det 
offentlige. Regjeringen har derfor som sitt andre hovedmål å skaffe boliger til vanskeligstilte på 
boligmarkedet og hjelp til å bli boende i denne.   
   
I St.meld. nr. 23 (2003-2004) Om boligpolitikken er følgende utfordringer prioritert:   
  
- Boligetablere personer med svak økonomi  
 
- Forebygge og bekjempe bostedsløshet  
 
- Sikre boliger til flyktninger med oppholdstillatelse  
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- Tilrettelegge for tilgang til boligmarkedet for personer med nedsatt funksjonsevne  
 
- Styrke de kommunale boligtjenestene.  
 
  
Stortingsmeldingen understreker at et godt sted å bo er en viktig forutsetning for integrering og 
deltagelse i samfunnet. Bolig utgjør sammen med arbeid og helse de tre grunnleggende 
elementer i velferdssamfunnet.  En god bolig er grunnlaget for en anstendig menneskelig 
tilværelse, og vil ofte være avgjørende for helse og deltagelse i arbeidslivet. 
 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Ingen 
  
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Boligsosial handlingsplan for Bydel Nordstrand skal ligge til grunn for alle som arbeider med 
berørte grupper og tjenester i bydelen.  
 
Arbeidet med boligsosial handlingsplan skal integreres i bydelens oppfølgings- og 
rapporteringsstruktur.  
 
Videre foretas det en årlig gjennomgang og evaluering av resultatene.  
 
 
 
 
Oslo, 11.03.2011 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/      Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør       enhetsleder 
 
 
 
 
 
  
 
 

 42 



 

Sak 57/11    Lokal anskaffelsesstrategi og rullerende tiltaksplan 2011-
2012  

 
Arkivsak: 200600241 
Arkivkode: 126.0 
Saksbehandler: Mihriban Rai 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 28.03.11 54/11  
Bydelsutvalget 14.04.11 57/11  
 
 
LOKAL ANSKAFFELSESSTRATEGI OG RULLERENDE TILTAKSPLAN 2011-2012  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes bydelsutvalget til behandling 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar lokal anskaffelsesstrategi og rullerende tiltaksplan for bydel Nordstrand 
2011-2012 til orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes bydelsutvalget til behandling 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Lokal anskaffelsesstrategi og rullerende tiltaksplan for bydel Nordstrand 2011-2012 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Konsernovergripende anskaffelsesstrategi for Oslo kommune gjelder for perioden 2010-2012. 
Strategien skal følges opp på virksomhetsnivå.  I tillegg til overordnet tiltaksplan, skal den 
enkelte virksomhet følge opp målsetningene i strategien gjennom egne lokale tiltaksplaner. 
Lokale tiltaksplaner skal revideres årlig. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Ny konsernovergripende anskaffelsesstrategi for Oslo kommune for perioden 2010-2012 ble 
vedtatt i Byrådsavdelingen 11.03.2010, sak 1023/10. 
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BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Bydelens strategiplan legger grunnlaget for en felles overordnet tenkning og atferd slik at 
bydelens anskaffelser av varer og tjenester effektivt kan bidra til at bydelen når sine mål.  
Strategien legger også føringer for arbeidet med å redusere mulighetene for misligheter og 
korrupsjon. 
 
Anskaffelsesstrategien har som hovedmål at Oslo kommunes og bydelens anskaffelser skal 
være økonomisk effektive og skape tillit til Oslo kommune som innkjøper. Strategien har seks 
delmål. Hvert av disse følges opp av strategiske føringer.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Erfaringene hittil viser ar arbeid med gode anskaffelser gir resultater. 
 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Overordnet strategi med tiltaksplan vil bidra til forutsigbarhet, trygge ledere og ansatte. 
 
 
Ytterligere vurdering 
Virksomhetene i Oslo kommune har ulike tilnærming til hvordan arbeidet med anskaffelser bør 
organiseres.  
 
Bydelens lokal strategi og tiltaksplanplan fokuserer på lederes ansvar for anskaffelser, bedre 
organisering av anskaffelsesarbeidet, og økt kompetanse på alle nivåer i organisasjonen. 
 
Tiltaksplanen vil bli revidert og evaluert årlig. 
 
 
Oslo, 10.03.2011  
 
 
 
Per Johannessen/s/      Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør       enhetsleder   
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Sak 58/11    Nordstrand bydelspris - justering av statuttene  
 
Arkivsak: 201100292 
Arkivkode: 000.0 
Saksbehandler: Ivar Andreas Nyhus 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 28.03.11 55/11  
Barn, ungdom og kultur komite 05.04.11 25/11  
Bydelsutvalget 14.04.11 58/11  
 
 
NORDSTRAND BYDELSPRIS - JUSTERING AV STATUTTENE  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Barn-, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til justering av statuttene for Nordstrand bydelspris vedtas. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Barn-, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Barn-, ungdom - og kulturkomiteens behandling: 
Knut Hedemann (A) fremmet endringsforslag i statuttene om ”jury”, som følger: 
Bydelsutvalget oppnevner en jury for innstilling av kandidat til bydelsprisen som i dag består 
av: 
1.  Barn, ungdom og kulturkomiteens (BUK) leder som ved stemmelikhet har dobbeltstemme 
     BUK-komiteens nestleder 
     Lars Petter Solås (FrP) 
     Kjersti Bagle-Tennebø (H) 
     Haakon Brænden (KrF) 
     Tedd Urnes (SV) 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med Knut Hedemanns (A) 
endringsforslag i statuttene om ”jury” 
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Barn-, ungdom - og kulturkomiteens vedtak:  
Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt med endringsforslag i statuttene 
om ”jury” 
 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte/Link til internett 
Forslag til statutter for Nordstrand bydelspris  
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Bydelsdirektøren har tidligere avtalt med politisk nivå å komme tilbake med en justering av 
statuttene for bydelsprisen. 
 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
 
Viser til BU-sak 81/08 
 
Vedtak: 
1. Det oppnevnes en jury bestående av følgende 6 medlemmer for innstilling av kandidat til 
bydelspris 2008:  

Knut Hedemann (A) –  BUK-komiteens leder -  som har dobbeltstemme 
Martin Kirkengen (V) – BUK-komiteens nestleder 
Mona Andersen (FrP) 
Kjersti Bagle-Tennebø (H) 
Haakon Brænden (KrF) 
Tedd Urnes (SV) 
2. Innstillingen legges frem for arbeidsutvalget til endelig behandling der. 
3. Administrasjonen varsler befolkningen så fort som mulig og senest i uke 26 gjennom 
annonsering og oppfordrer til innspill på kandidater. 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Bydelsdagene arrangeres hvert år i september. I den forbindelse deles Nordstrand bydelspris ut 
på hovedarrangementet. Prisen kunngjøres. Bydelens innbyggere kommer med forslag til 
kandidater innen en gitt frist. Det har vært noen uklarheter i forhold til kriteriene for tildeling 
av prisen. 
 
Sammendrag 
Det er ønske om å justere statuttene til Nordstrand bydelspris.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Øvre prisramme for Nordstrand bydelspris vedtas av bydelsutvalget og dekkes innenfor avsatt 
budsjett. 
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Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
 
Oslo,  15.03.2011 
 
 
Per Johannessen/s/       Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør        enhetsleder 
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Sak 59/11    Avhjemling av Storåsveien bokollektiv  
 
Arkivsak: 201001349 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Rupinder Bains 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
   
Arbeidsutvalget 28.03.11 56/11  
Eldrerådet 04.04.11 42/11  
Arbeidsmiljøutvalg 04.04.11 20/11  
Medbestemmelsesutvalg 04.04.11 26/11  
Rådet for funksjonshemmede 04.04.11 42/11  
Helse- og sosialkomite 04.04.11 36/11  
Bydelsutvalget 14.04.11 59/11  
 
 
 
AVHJEMLING AV STORÅSVEIEN BOKOLLEKTIV  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til: 
Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Helse og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til avhjemling av Storåsveien bokollektiv fra institusjon til bolig tas 
til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
1. Dette vedtaket er fattet med hjemmel i medbestemmelsesavtalens § 4.2 a 
2. Bydelsdirektørens forslag til avhjemling av Storåsveien bokollektiv fra institusjon til bolig 

tas til orientering  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Omhjemling til ordinær bolig for utviklingshemmede vil kunne øke mulighetene for å rekruttere 
inn riktig fagkompetanse i boligen 
 
Til bydelsutvalget:  
Storåsveien bokollektiv avhjemles fra institusjon til bolig for utviklingshemmede 
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken til: 
Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Helse og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til avhjemling av Storåsveien bokollektiv fra institusjon til bolig tas 
til orientering 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Omhjemling til ordinær bolig for utviklingshemmede vil kunne øke mulighetene for å rekruttere 
inn riktig fagkompetanse i boligen 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 

1. Dette vedtaket er fattet med hjemmel i medbestemmelsesavtalen § 4.2 a 
2. Bydelsdirektørens forslag til avhjemling av Storåsveien bokollektiv fra institusjon til 

bolig tas til orientering. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til avhjemling av Storåsveien bokollektiv fra institusjon til bolig tas 
til orientering 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til avhjemling av Storåsveien bokollektiv fra institusjon til bolig tas 
til orientering 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG: 
Kostnadsoversikt forbundet med avhjemlingen 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Det er ingen andre forhold som tilsier at Storåsveien bokollektiv skal drives som en institusjon 
med den brukergruppen som i dag mottar omsorgstjenester der. 
 
Det er Bydel Nordstrand sitt initiativ å avhjemle Storåsveien bokollektiv som institusjon. Av 
hensyn til brukere, pårørende/hjelpeverger, leder, ansatte og samarbeidsparter vurderes det som 
realistisk at omhjemling trer i kraft med virkning fra 1. juli 2011. 
Beboerne i Storåsveien bokollektiv får vedtak i hht Lov om sosiale tjenester § 4-2, a og d, med 
virkning fra 1. juli 2011. 
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TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Ingen 
 
Faktaopplysninger 
Storåsveien bokollektiv som institusjon avhjemles fra institusjon til bolig.  
Beboerne i Storåsveien bokollektiv får vedtak i hht Lov om sosiale tjenester § 4-2, a og d, med 
virkning fra 1. juli 2011. 
 
Beboerne og deres pårørende er tilfreds med botilbudet slik det er i dag så det gjøres ikke 
endringer i den praktiske hverdagen i boligen. 
 
Sammendrag  
Det er Bydel Nordstrand sitt initiativ å avhjemle Storåsveien bokollektiv som institusjon. Av 
hensyn til brukere, pårørende/hjelpeverger, leder, ansatte og samarbeidsparter vurderes det som 
realistisk at omhjemling trer i kraft med virkning fra 1. juli 2011. 
Beboerne i Storåsveien bokollektiv får vedtak i hht Lov om sosiale tjenester § 4-2, a og d, med 
virkning fra 1. juli 2011. 
 
I et samarbeid mellom bydelen og beboere/hjelpeverger iverksettes nye økonomiske 
rutiner/avtaler (overføring av trygd til brukers konto, iverksetting av husleie og lignende) og 
vederlagsordningen opphører å gjelde fra 1. juli 2011. 
 
Storåsveien bokollektiv er pr. i dag hjemlet og drevet som institusjon, jfr. Lov om sosiale 
tjenester § 4-2 og Lov om helsetjeneste i kommunene § 1-3. Det gis tilbud til unge mennesker 
med fysiske handikap og utviklingshemming, og som har relativt store behov for bistand. Den 
enkelte beboer har hvert sitt rom. Det øvrige arealet, slik som kjøkken, spiserom, stue, baderom 
og terrasse/uteareal fungerer som fellesareal. Boligen er tilrettelagt med heis mellom de to 
etasjene og øvrige nødvendige hjelpemidler. 
3 av brukerne betaler for oppholdet i hht vederlagsbestemmelsene i Lov om helsetjeneste i 
kommunene § 2-3. Dvs. ”Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp betaler pasienten inntil  
75 % av inntekten. Av inntekt utover folketrygdens grunnbeløp beløp betaler pasienten inntil  
85 %” (Lov om helsetjeneste i kommunene § 2-3, vederlag for helsetjeneste). Den 4. brukeren 
har tilhørighet i Bydel Sagene, som kjøper plass i Storåsveien bokollektiv. Inntektene fra Bydel 
Sagene går med til å dekke opp utgifter til bemanning, boutgifter og div. varer og tjenester til 
vedkommende. 
 
Beboerne i Storåsveien bokollektiv og deres pårørende har i brukerundersøkelser gitt uttrykk 
for at de er tilfredse med innholdet i det tilbudet beboerne får. Allikevel er dette ikke en 
ønskelig boform for unge mennesker i denne målgruppen. Ansvarsreformen for 
utviklingshemmede hadde i sin tid som mål å avvikle institusjoner for målgruppen. Den enkelte 
skal ha råderett over egen økonomi og så langt det lar seg gjøre leve et så normalt liv som 
mulig.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
De første tre årene blir det ingen økonomiske fordeler sett fra bydelens side. Det er et stort 
vedlikeholdsbehov; blant annet oppussing av begge bad med mer. Alle utgifter dekkes innenfor 
vedtatt budsjett. 
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Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Avhjemling fra institusjon til bolig vil gjøre rekruttering av riktig fagkompetanse enklere. I 
institusjon er det krav om tilgang til sykepleier hele døgnet. Dette er ikke hensiktsmessig i 
forhold til brukernes behov. Som bolig vil Storåsveien være en aktuell arbeidsplass for 
vernepleiere med fokus på miljørettet miljøarbeid, ulike aktiviteter og brukerens sosiale liv. 
Dette antas og vil virke positivt inn på trivsel og dermed på arbeidsmiljøet. 
 
Ytterligere vurdering 
Storåsveien bokollektiv er en stor villa beliggende på Ljan i Bydel Nordstrand. Byggets brutto 
boligareal er 308 kvadratmeter hvorav  80,78 kvadratmeter av boligens areal disponeres av 
ansatte til kontorer, personalrom, wc og lager. Bygget eies av Omsorgsbygg Oslo KF og leies 
av Bydel Nordstrand.  
 
Storåsveien bokollektiv er pr. i dag hjemlet og drevet som institusjon, jfr. Lov om sosiale 
tjenester § 4-2 og Lov om helsetjeneste i kommunene § 1-3. Det gis tilbud til unge mennesker 
med fysiske handikap og utviklingshemming, og som har relativt store behov for bistand. Den 
enkelte beboer har hvert sitt rom. Det øvrige arealet, slik som kjøkken, spiserom, stue, baderom 
og terrasse/uteareal fungerer som fellesareal. Boligen er tilrettelagt med heis mellom de to 
etasjene og øvrige nødvendige hjelpemidler. 
3 av brukerne betaler for oppholdet i hht vederlagsbestemmelsene i Lov om helsetjeneste i 
kommunene § 2-3. Dvs. ”Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp betaler pasienten inntil  
75 % av inntekten. Av inntekt utover folketrygdens grunnbeløp beløp betaler pasienten inntil  
85 %” (Lov om helsetjeneste i kommunene § 2-3, vederlag for helsetjeneste). Den 4. brukeren 
har tilhørighet i Bydel Sagene, som kjøper plass i Storåsveien bokollektiv. Inntektene fra Bydel 
Sagene går med til å dekke opp utgifter til bemanning, boutgifter og div. varer og tjenester til 
vedkommende. 
 
Beboerne i Storåsveien bokollektiv og deres pårørende har i brukerundersøkelser gitt uttrykk 
for at de er tilfredse med innholdet i det tilbudet beboerne får. Allikevel er dette ikke en 
ønskelig boform for unge mennesker i denne målgruppen. Ansvarsreformen for 
utviklingshemmede hadde i sin tid som mål å avvikle institusjoner for målgruppen. Den enkelte 
skal ha råderett over egen økonomi og så langt det lar seg gjøre leve et så normalt liv som 
mulig.  
I de brukerundersøkelsene som er gjennomført går det igjen at beboerne ikke er fornøyd med 
muligheten for å komme ut av boligen og delta i aktiviteter. For beboerne i Storåsveien 
bokollektiv vet vi at dette bl.a. dreier seg om liten disponibel inntekt.  
Når 75 % av inntekten går til dekning av vederlag for oppholdet, er det svært lite handlingsrom 
igjen i den enkeltes økonomi. Dette gir uheldige begrensninger i unge menneskers 
livsutfoldelse. 
 
I tilfelle avhjemling vil den enkelte beboer bli kartlagt for å ivareta bistandsbehov og hver 
enkelt vil få et eget vedtak om tjenester, jfr. Lov om sosiale tjenester § 4-2. Alle vil få beregnet 
egen husleie og kan ved søknad bli vurdert om de kvalifiserer for å motta bostøtte. De vil betale 
sin egen mat, husholdning, husleie osv. og den enkelte kan bestemme hva de ønsker å bruke de 
i gjenværende midler til. 
Det er ingen andre forhold som tilsier at Storåsveien bokollektiv skal drives som en institusjon 
med den brukergruppen som i dag mottar omsorgstjenester der. 
 
I hht ” Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie”  § 3-2, bokstav c, 
krever godkjenning av driften bl.a. at boformen skal ha tilknyttet ”en offentlig godkjent 
sykepleier som skal ha ansvaret for sykepleien.”  
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Utover kravet i forskriften har beboerne i Storåsveien ikke behov for å ha sykepleier 
tilgjengelig hele døgnet. Beboerne trenger primært ansatte med en miljøterapeutisk tilnærming 
til målgruppen. For å ivareta dette og samtidig den medisinske kompetansen er ansatte med 
vernepleierutdanning mest relevant. 
Omhjemling til ordinær bolig for utviklingshemmede vil kunne øke mulighetene for å 
rekruttere inn riktig fagkompetanse i Storåsveien.  
 
 
Oslo, 07.03.2011  
 
 
 
Per Johannessen/s/  
bydelsdirektør 

 
 
 
Rupinder Kaur Bains/s/  
enhetsleder 
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Sak 60/11    Årsrapporter 2010- Tilsynsutvalg 1  
 
Arkivsak: 200501464 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Tove Andrea Guldhav 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 28.03.11 57/11  
Eldrerådet 04.04.11 44/11  
Rådet for funksjonshemmede 04.04.11 44/11  
Helse- og sosialkomite 04.04.11 40/11  
Bydelsutvalget 14.04.11 60/11  
 
 
ÅRSRAPPORTER 2010- TILSYNSUTVALG 1  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:   
Bydelsdirektørens innstilling i bydelsutvalget anbefales vedtatt                        
 
Til bydelsutvalget:      
Årsrapporter fra Tilsynsutvalg 1 godkjennes 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling i bydelsutvalget anbefales vedtatt                        
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling i bydelsutvalget anbefales vedtatt                        
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
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SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
1. -Årsrapporter for 2010 fra Tilsynsutvalg 1, Mottatt 15.2.2011. 

- Nordseterhjemmet 
- Bekkelagshjemmet 

 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Årsrapport for 2010 fra Tilsynsutvalg 1 foreligger. Årsrapporten er en oppsummering fra tilsyn 
som er gjennomført gjennom året. 
Det er nedfelt i lov om kommunale og fylkeskommunale råd for funksjonshemmede at 
årsmelding skal framlegges for bydelsutvalget. Dette er videre regulert i bestemmelser vedtatt 
av bydelsutvalget:                                                                                                   
”Rådet utarbeider årsmelding innen de frister som årlig fastsettes av bydelsdirektøren, slik at 
dette koordineres med bydelens årsmelding.” 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bekkelagshjemmet har hatt 2 tilsyn i 2010:  
1 uanmeldt tilsyn 16.6.2010 . 
1 anmeldt tilsyn 25.10.2010. 
 
Nordseterhjemmet har hatt 2 tilsyn 2010: 
1 anmeldt tilsyn 16.6.2010  
1 uanmeldt tilsyn 25.10.2010 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Se ovenfor 
 
Sammendrag  
1. Etter gjeldende regler skal det hvert kalenderår minimum gjennomføres 4 tilsyn pr. objekt.  
Dette har ikke vært tilfelle for tilsynsutvalg. 
 
2. Bydelsutvalget bemerker at tilsynsutvalget ikke har gjennomført minimum 4 tilsyn slik 
bestemmelsene foreskriver.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
Oslo, 2.3.2011 
 
Per Johannessen/s/        Tove Guldhav/s/ 
bydelsdirektør  enhetsleder 
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Sak 61/11    Tilsynsrapport Lambertseter sykehjem- anmeldt tilsyn 
22.10.2010  

 
Arkivsak: 200400246 
Arkivkode: 541 
Saksbehandler: Kjell Ronny Aasheim 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 28.03.11 58/11  
Eldrerådet 04.04.11 45/11  
Rådet for funksjonshemmede 04.04.11 45/11  
Helse- og sosialkomite 04.04.11 41/11  
Bydelsutvalget 14.04.11 61/11  
 
 
TILSYNSRAPPORT LAMBERTSETER SYKEHJEM- ANMELDT TILSYN 22.10.2010  
 
 
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 Lambertseter sykehjem 22.10.2010 til 
orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
1. Rapport etter anmeldt tilsyn ved Lambertseter sykehjem 22.10.2010 – mottatt 29.11.2010 
2. Svar fra Sykehjemsetaten – 08.03.2011 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det har tidligere vært 2 uanmeldt tilsyn 
Det har tidligere vært 1 anmeldte tilsyn 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Se sammendrag 
 
Sammendrag  
Tilsynsutvalget konstaterer at det fortsatt er dobbeltrom i korttidsavdelingen, noe som har blitt 
påpekt ved tidligere tilsyn. Det ble også opplyst at 2 beboere med langtidsvedtak mot sin vilje 
bor på dobbeltrom, noe tilsynet anser som uakseptabelt og som bør opphøre så raskt som 
praktisk mulig. Det pågår oppgradering av vegger, gulv og nytt utstyr som nattbord, 
garderobeskap og ny kjøkkeninnredning. Planarbeidet med sansehage er fulgt opp av Aleris, 
både for Lambertseter og Marmorberget. Dette er tilsynsutvalget meget fornøyd med og 
utvalget ber SYE og bydelen medvirke til at dette tiltaket blir fullfinansiert. Kostnadsoverslaget 
er på 1.9 mill kr. 
Tilsynet er også tilfreds med at ansatte med fremmedspråklig bakgrunn har avlagt norskkurs, 
samt at 14 ansatte har gjennomført kurs i demensforståelse. 
Det ble fra beboernes side gitt gode tilbakemeldinger ift personalet samt aktivitetstilbudet på 
sykehjemmet.  
I forhold til maten som serveres ble det påpekt at det var mangel på friske grønnsaker, noe som 
bør følges opp. 
Mange av beboerne har dårlig hørsel og det er derfor viktig at nødvendig teknisk utstyr legges 
til rette (høytalersløyfer i oppholdsrommene samt større tv skjermer). 
Utvalget er tilfreds med at utslitte møbler blir erstattet med nye. Det er også, som tidligere 
nevnt at dobbeltrommene ikke er egnet til slik bruk som i dag da de er små og ikke kan deles av 
med skjermbrett. 
Ledelsen ved sykehjemmet skal se nærmere på tilgang av friske grønnsaker og også vurdere 
innkjøp av større tv skjermer. 
 
Saker som følges opp på neste tilsynsbesøk: 
Avskaffelse av dobbeltrom 
Fremdrift sansehage 
Tiltak for hørselshemmede 
Friske grønnsaker 
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Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
 
 
 
Oslo, 8.3.2011 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/       Tove Guldhav/s/ 
bydelsdirektør                                                                                    enhetsleder bestiller 
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Sak 62/11    Tilsynsrapport Ryenhjemmet- uanmeldt tilsyn 28.12.2010  
 
Arkivsak: 200501059 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Tove Andrea Guldhav 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 28.03.11 59/11  
Eldrerådet 04.04.11 46/11  
Rådet for funksjonshemmede 04.04.11 46/11  
Helse- og sosialkomite 04.04.11 42/11  
Bydelsutvalget 14.04.11 62/11  
 
 
TILSYNSRAPPORT RYENHJEMMET- UANMELDT TILSYN 28.12.2010  
 
 
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 28.12.2010 til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Tom Lium(H) fremmet forslag til følgende protokolltilførsel: 
Helse- og sosialkomiteen ber bydelsutvalget henstille til sykehjemsetaten om at sykehjemsetaten 
følger opp de påpekte forhold fra tilsynskomiteen på en raskere og mer forpliktende måte 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Tom Lium`s (H) forslag til protokolltilførsel ble enstemmig vedtatt 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
protokolltilførsel: 
Helse- og sosialkomiteen ber bydelsutvalget henstille til sykehjemsetaten om at sykehjemsetaten 
følger opp de påpekte forhold fra tilsynskomiteen på en raskere og mer forpliktende måte. 
 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte/Link til internett 

1. Rapport etter uanmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet 28.12.2010, mottatt 3.1.2011. 
2. Svar fra sykehjemsetaten, mottatt 7.2.2011. 

 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Det har vært uanmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet 28.12.2010. 
Tilsynet er utført av tilsynsutvalg 3. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det har tidligere vært 2. anmeldte tilsyn på Ryenhjemmet (28.10, 9.11.2011) 
Det har tidligere vært 1. uanmeldt tilsyn på Ryenhjemmet (19.05.2011)  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Se sammendrag 
 
Sammendrag  
Det har fortsatt ikke skjedd noe med henblikk på gjenstående oppussing av bad og toaletter. 
Utvalget anbefaler at saken gjennomgås med sikte på å få til en snarlig start på den gjenstående 
oppussing. 
Tilsynet la med hensikt dette uanmeldte tilsynet til juleuken for å få en erfaring med hva som 
ble gjort for beboere i juletiden. 
Vanligvis har Ryenhjemmet daglige ukentlige aktiviteter hver formiddag. Mellom jul og nyttår 
ble vi fortalt at det ble avholdt en julegudstjeneste og tilbudt en aktivitet en dag i denne 
juleuken. De andre ukedagene ble det ikke arrangert aktiviteter for beboerne. Tilsynet anser at 
det bør legges opp til flere aktiviteter i forbindelse med høytidene. 
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I svar fra sykehjemsetaten anser de at dette var et tilfredsstillende tilbud til pasientene i 
romjula. Det var endrede måltidsrutiner, hor langbord ble benyttet. Det er mange pasienter med 
lavt funksjonsnivå, og man anser måltidet som en aktivitet. 
 
Sykehjemsetaten tar for øvrig rapporten til orientering 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
 
 
 
Oslo, 15.2.2011 
 
 
Per Johannessen/s/       Tove Guldhav/s/ 
bydelsdirektør        enhetsleder 
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Sak 63/11    Protokoller til orientering  
 
Arkivsak: 201100041 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 14.04.11 63/11  
 
PROTOKOLLER TIL ORIENTERING  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 

Protokoller tas til orientering 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
Vedlegg – følgende protokoller: 
 
Arbeidsutvalget     28.3.2011     
 
Barn, ungdom og kulturkomiteen   5.4.2011 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen             5.4.2011 
 
Helse- og sosialkomiteen     4.4.2011 
 
Eldrerådet       4.4.2011 
 
Ungdomsrådet       4.4.2011 
 
Rådet for funksjonshemmede     4.4.2011 
 
 
 
 
Oslo, 22.3.2011 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør  
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REFERATSAKER 
 
Periode: 11. mars 2011 - 14. april 2011   
   
Sak nr. Arkivsak Tittel 
   
7/11 201100284-1 Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for 

overføring av vann fra Nøklevann til Østensjøvannet 
   
8/11 200700897-11 Uttalelse - behov for barnehage på området ved Bergkrystallen T-

bane, GNR/BNR 159/1 
   
9/11 200700315-8 Informasjonsskriv nr 1/2011- statistikk over alle klagesaker samt 

vedtak behandlet av Fylkesmannen i 2010 - utfall av klagesakene 
- kommunenes saksbehandlingstid og fordeling av antall saker på 
den enkelte kommune - bydel - tjenestested ... 

   
10/11 201001066-20 Innkalling til Helse- og sosialkomiteens møte den 30.3.11 - 

Behandling av årsregnskap 2010 for bykassen og lånefondet, samt 
årsberetning 

   
11/11 201000969-4 Kartlegging av rutiner ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo og 

Akershus høsten 2010 - oversendelse av Helsetilsynets rapport - 
Terskel-undersøkelsen 

   
12/11 200800512-35 Trafikkforhold - trafikksikring - sikring av barns skolevei - 

anmodning om redegjørelse for innføring av skilt 372 Parkering 
forbudt på strekningen Nordstrandsveien til Munkerudkleiva 18 

   
13/11 201001254-8 Parkeringsplass ved gamle Lambertseter senter - svar 
   
14/11 200500827-17 Skolebehovsplan 2012-2021 - høringsinformasjon 
   
15/11 201100380-1 Endring av inntaksområdet på Nordstrandsplatået - høringsutkast 
   
16/11 200900936-2 Gods- og personbefordring - el-biler - informasjon om etablering 

av ladestasjoner for elbiler i bydelene 2008-2011 
   
 
 
 

 62 


	Møteinnkalling 3/11
	Saker til behandling
	Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering, men barnehageplassering må vurderes opp mot bydelens vedtatte barnehageplan.
	Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering, men barnehageplassering må vurderes opp mot bydelens vedtatte barnehageplan.
	Eldrerådet
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt
	Eldrerådet
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt
	Knut Hedemann (A) –  BUK-komiteens leder -  som har dobbeltstemme
	Martin Kirkengen (V) – BUK-komiteens nestleder



	Arbeidsutvalget sender saken til:
	Rådet for funksjonshemmede
	Helse og sosialkomiteen
	Bydelsutvalget
	Arbeidsutvalget sender saken til:
	Rådet for funksjonshemmede
	Helse og sosialkomiteen
	Årsrapporter fra Tilsynsutvalg 1 godkjennes
	Trykte/Link til internett
	TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER
	Det har tidligere vært 2. anmeldte tilsyn på Ryenhjemmet (28.10, 9.11.2011)
	Det har tidligere vært 1. uanmeldt tilsyn på Ryenhjemmet (19.05.2011) 
	Protokoller tas til orientering


	Sak nr.
	Arkivsak
	Tittel
	7/11
	201100284-1
	Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for overføring av vann fra Nøklevann til Østensjøvannet
	8/11
	200700897-11
	Uttalelse - behov for barnehage på området ved Bergkrystallen T-bane, GNR/BNR 159/1
	9/11
	200700315-8
	Informasjonsskriv nr 1/2011- statistikk over alle klagesaker samt vedtak behandlet av Fylkesmannen i 2010 - utfall av klagesakene - kommunenes saksbehandlingstid og fordeling av antall saker på den enkelte kommune - bydel - tjenestested ...
	10/11
	201001066-20
	Innkalling til Helse- og sosialkomiteens møte den 30.3.11 - Behandling av årsregnskap 2010 for bykassen og lånefondet, samt årsberetning
	11/11
	201000969-4
	Kartlegging av rutiner ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo og Akershus høsten 2010 - oversendelse av Helsetilsynets rapport - Terskel-undersøkelsen
	12/11
	200800512-35
	Trafikkforhold - trafikksikring - sikring av barns skolevei - anmodning om redegjørelse for innføring av skilt 372 Parkering forbudt på strekningen Nordstrandsveien til Munkerudkleiva 18
	13/11
	201001254-8
	Parkeringsplass ved gamle Lambertseter senter - svar
	14/11
	200500827-17
	Skolebehovsplan 2012-2021 - høringsinformasjon
	15/11
	201100380-1
	Endring av inntaksområdet på Nordstrandsplatået - høringsutkast
	16/11
	200900936-2
	Gods- og personbefordring - el-biler - informasjon om etablering av ladestasjoner for elbiler i bydelene 2008-2011








































































































































































































































 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 3/11 
 
 
Møte: Arbeidsutvalget  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Mandag 28. mars 2011 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Sigbjørn Odden (H)  
   
Tilstede: Sigbjørn Odden (H) 


Steinar Andersen (A) 
Haakon Brænden (KrF) 
Karsten Gjefle (V)     (til stede til om med sak 60/11) 
Liv Lønnum (FrP) 
Erik A. Telnes (SV)  - observatør 


 


   
Forfall: Ulf Stigen (FrP)  
   
Som vara møtte: Liv Lønnum (FrP)  
   
I tillegg møtte fra 
administrasjonen: 


 
Per Johannessen, bydelsdirektør 


 


   
Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  
 
Åpen halvtime:         Ingen 
 
Informasjon: 
Bydelsdirektør Per Johannessen informerte om følgende: 
-  I følge vedtatt møteplan for 2011 er bydelsutvalgets konstituerende møte etter 


kommunevalget berammet til 20.10. Dette møtet må utsettes til 27.10.2011 da det ikke kan 
avholdes før etter bystyrets møte som er 26.10.2011. Det ble enighet i arbeidsutvalget at 
BU-møtet 20.10.2011 settes som opsjon i tilfelle det er saker som skal behandles. 


 
 
 
 
 
 







Eventuelt: 
•  Leder Sigbjørn Odden (H) informerte om følgende: 


- Samferdselskomiteen skal behandle bydelens lokale trafikkplan i åpent møte30.03. 
Deltakere foreløpig fra Bydel Nordstrand: Sigbjørn Odden (H), Svein Erik Aldal (FrP) 
og Jan Nordahl fra administrasjonen. Flere kan også møte. 


 
-     Arbeidsutvalget er invitert av Kommunenes sentralforbund – KS- til konferanse 
      06.04. angående ”Bydelenes rolle og fremtid” 
 


•      Steinar Andersen (A) stilte spørsmål om status i saken om parkeringsplassen ved       
Lambersteter senter. Bydelsdirektøren sjekker hvordan saken står. 


 
•     Liv Lønnum (FrP) stilte spørsmål om status ved den midlertidige barnehagen, Glimmeren.   


Bydelsdirektøren orienterte om at barna er overflyttet til nye Radarveien barnehage og 
riving og opprydding ved Glimmeren skal være ferdig i mai. 
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Sak 43 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
28.03.2011 - AU 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 28.03.2011 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 28.03.2011 godkjennes 
 
 
 


 Sak 44 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 17.02.2011 - AU 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 17.02.2011 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 17.02.2011 godkjennes 
 
 
 


 Sak 45 /11  Avviksrapport januar 2011 - 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:  
Avviksrapport januar 2011 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 46 /11  Referat fra startmøte 2011 
 
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 bydelsutvalget:  
Referat fra startmøte 2011 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 
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 Sak 47 /11  Investeringsmidler for etablering av gangsti 
Nordstrandveien 17 A 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til alle råd, BMS- og BUK-komiteene og bydelsutvalget til behandling 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget søker om investeringsmidler for etablering av gangsti Nordstrandveien 17 A 
 
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 alle råd, BMS- og BUK-komiteene og bydelsutvalget til behandling 
 
 
 


 Sak 48 /11  Forsøksordningen med drift og vedlikehold og 
trafikkreguleringer av lokale kommunale veier uten 
kollektivtrafikk 


 
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. Bydel Nordstrand er sterkt opptatt av spørsmål knyttet til trafikk, veier og regulering, 
og vil vise til bydelens trafikkplan, som ble vedtatt av et enstemmig bydelsutvalg i 
november 2010 og deretter oversendt bystyret. 


2. Bydelsutvalget vil stille seg positivt til et ansvarsområde som gir mulighet for 
iverksetting av noen tiltak som harmonerer med bydelens trafikkplan. 







3. Bydelsutvalget stiller seg positivt til å delta i dialog omkring ansvarsområder, 
arbeidsformer, samarbeid og ressurser, men ser ingen grunn til å gå inn i en 
forsøksordning nå, utfra de erfaringer som ble høstet i 2010.  


 
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 49 /11  Plansak til offentlig ettersyn - hovedsykkelvei 
Ekebergveien - strekningen Ljabrubakken - 
Tallbergveien 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Ungdomsrådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Barn-, ungdoms- og kulturkomiteen 
- Bydelsutvalget 


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


1. Bydelsutvalget slutter seg til planforslaget slik det foreligger. 
2. Det er i overensstemmelse med bydelens trafikkplan, vedtatt i november 2010, at den 


aktuelle veistrekningen får sykkelbane på begge sider. 
3. Det er en kompromissløsning at en veistrekning med så stor trafikkmengde har fortau 


bare på den ene siden, men det kan – av hensyn til eiendommene langs veien - 
aksepteres så lenge det er fortau ved bussholdeplassene. 


4. Det forutsettes at alle gangfelt på den aktuelle strekningen gjøres opphøyde. Dette vil 
redusere hastighet for de kjørende. 
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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 
- Ungdomsrådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Barn-, ungdoms- og kulturkomiteen 
- Bydelsutvalget 


 
 
 
 


 Sak 50 /11  Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 28.02.2011 - 
11.04.2011 - Lambertseter flerbrukshall og Radiohuset 
barnehage - Lambertseterveien 43 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


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


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


1. Bydelsutvalget er positive til etablering av en flerbrukshall i tråd med planforslaget og 
mener at dette bidrar positivt til idrettstilbudet på Lambertseter og generelt til 
tydeliggjøring og oppgradering av Lambertseterparken som møteplass. 


2. Det må skaffes erstatningsareale for det friarealet som går tapt i og med etablering av 
flerbrukshall og parkeringsplasser.  


3. Bydelsutvalget ser positivt på at Radiohuset tas vare på og oppgraderes som bygning, 
men mener at etablering av barnehage kan bli uforholdsmessig kostbart. 
Bydelsutvalget vil derfor gå inn for nyetablering av barnehager på andre tomter. 


 
 
 







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 
- Ungdomsrådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Barn, ungdom og kulturkomite 
- bydelsutvalget 


 
 
 


 Sak 51 /11  Søknad om bevilling - Lille Persille Lambertseter - 
Uteservering - Cecilie Thoresens vei 17-19 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1. Det anbefales at Lille Persille Lambertseter gis serverings- og skjenkebevilling i tråd 
med søknad. 


2. Saken oversendes helse- og sosialkomiteen og bydelsutvalget 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 Lille Persille Lambertseter gis serverings- og skjenkebevilling i tråd 
med søknad. 


2. Saken oversendes helse- og sosialkomiteen og bydelsutvalget til orientering  
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 Sak 52 /11  Publikumsundersøkelsen 2010 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar publikumsundersøkelsen 2010 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 behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 53 /11  Boligsosial handlingsplan for Bydel Nordstrand 2011-
2014 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalg 
 







Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar boligsosial handlingsplan for Bydel Nordstrand 2011-2014 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 behandles i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalg 
 
 
 


 Sak 54 /11  Lokal anskaffelsesstrategi og rullerende tiltaksplan 
2011-2012 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes bydelsutvalget til behandling 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar lokal anskaffelsesstrategi og rullerende tiltaksplan for bydel Nordstrand 
2011-2012 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 bydelsutvalget til behandling 
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Sak 55 /11  Nordstrand bydelspris - justering av statuttene 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Barn-, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til justering av statuttene for Nordstrand bydelspris vedtas. 
 
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 behandling i: 
Barn-, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 56 /11  Avhjemling av Storåsveien bokollektiv 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til: 
Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Helse og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til avhjemling av Storåsveien bokollektiv fra institusjon til bolig tas 
til orientering 
 
 
 
 







Til medbestemmelsesutvalget:  
1. Dette vedtaket er fattet med hjemmel i medbestemmelsesavtalens § 4.2 a 
2. Bydelsdirektørens forslag til avhjemling av Storåsveien bokollektiv fra institusjon til bolig 


tas til orientering  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Omhjemling til ordinær bolig for utviklingshemmede vil kunne øke mulighetene for å 
rekruttere inn riktig fagkompetanse i boligen 
 
Til bydelsutvalget:  
Storåsveien bokollektiv avhjemles fra institusjon til bolig for utviklingshemmede 
 
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: 
Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Helse og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 57 /11  Årsrapporter 2010- Tilsynsutvalg 1 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:   
Bydelsdirektørens innstilling i bydelsutvalget anbefales vedtatt                        
 
Til bydelsutvalget:      
Årsrapporter fra Tilsynsutvalg 1 godkjennes 
 
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: 
Sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
 


 Sak 58 /11  Tilsynsrapport Lambertseter sykehjem- anmeldt tilsyn 
22.10.2010 


 
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 Lambertseter sykehjem 22.10.2010 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 59 /11  Tilsynsrapport Ryenhjemmet- uanmeldt tilsyn 
28.12.2010 


 
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 28.12.2010 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 60 /11  Avviksrapport februar 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken 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 forslag til vedtak anbefales vedtatt  


 12 







 


 13


 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport februar 2011 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 til behandling i: 


• Helse- og sosialkomiteen  
• Barn-, ungdom- og kulturkomiteen  
• Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen  
• Eldrerådet 
• Rådet for funksjonshemmede 
• Ungdomsrådet  
• Bydelsutvalget 


 
 
 


 Sak 61 /11  Nordstrandveien 40 med flere - Sæter - del av felt S2  - 
invitasjon til innspill fra bydelen - område- og 
prosessavklaring 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1. Arbeidsutvalget viser til bydelsutvalgets vedtak i sak 90/10, dato 09.09.10 og vil 
understreke betydningen av trygge og oversiktlige trafikkforhold for syklister og 
gående, dessuten at parkeringsnorm for ytre by må legges til grunn for knutepunktet 
Sæter.  


2. Med hensyn til fremstillingen i planinitiativet, er det en faktafeil at 
bydelsadministrasjonen holder til i Tyslevveien. Bydelsadministrasjonen holder til i 
Ekebergveien 243, felt OA1 i planområdet. 


 
 
 
 
 
 







3. Med hensyn til barnehager og mulighet for utbygging, ser bydelen to muligheter i 
planområdet: 


a) Bydelen har i dag en relativt nedslitt og liten barnehage i Tyslevveien 77 
(Sæter barnehage). Bygningen tilfredsstiller ikke dagens krav.  Barnehagen 
bør erstattes av en ny barnehage med minst 6 avdelinger. Dette kan løses ved å 
se arealene i felt OA4 og tilhørende friområde under ett. Se for øvrig pkt 5 
nedenfor om regnskap for friareale. 


b) Bydelen driver Rødstua barnehage i provisorisk bygning ved siden av 
bydelshuset i Ekebergveien 243. Bygningen tilfredsstiller ikke dagens krav. Det 
er et potensiale for bygging av permanent barnehage i tilknytning til eller ved 
siden av bydelshus og eldresenter. Det bør planlegges for minst 6 avdelinger, 
men dette antas å være noe frem i tid. 


4. Arbeidsutvalget ser det ikke som noen god løsning å planlegge barnehage i felt S2, 
som blir et forretningssenter med torg. 


5. Bydel Nordstrand ser at felt OA3, som nevnes i planinitiativet, er regulert til offentlig 
formål/barnehage. Dette området, som ligger vest for trikkelinjen, vil aldri egne seg 
for etablering av barnehage. Det foreslås at felt OA3 reguleres til friareale. Dette vil 
gi sammenhengende friareale på vestsiden av trikkelinjen. Til gjengjeld utvides feltene 
OA1 og OA4, slik at det reguleringsmessig kan bli plass til to store barnehager – til 
erstatning for eksisterende Sæter og Rødstua barnehager. 


6. Saken sendes til BMS-komiteen, BUK-komiteen, Råd for funksjonshemmede, 
Eldrerådet 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: 
Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende endringsforslag i punkt 1, som følger: 


1. Arbeidsutvalget viser til bydelsutvalgets vedtak 17.12.09, sak 116/09 og vedtak 
09.09.10, sak 90/10, og vil understreke betydningen av trygge og oversiktlige 
trafikkforhold for syklister og gående.  


     Arbeidsutvalget mener at parkeringsnormen for ytre by / den åpne byen må legges til   
grunn for Sæter og dessuten at ingen boenheter skal ha mindre enn 1 parkeringsplass. 


 
Votering: 
Punkt 1:   Sigbjørn Oddens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
Punktene 2-6: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 


1. Arbeidsutvalget viser til bydelsutvalgets vedtak 17.12.09, sak 116/09 og vedtak 
09.09.10, sak 90/10, og vil understreke betydningen av trygge og oversiktlige 
trafikkforhold for syklister og gående.  


     Arbeidsutvalget mener at parkeringsnormen for ytre by / den åpne byen må legges til   
grunn for Sæter og dessuten at ingen boenheter skal ha mindre enn 1 parkeringsplass. 
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2. Med hensyn til fremstillingen i planinitiativet, er det en faktafeil at 
bydelsadministrasjonen holder til i Tyslevveien. Bydelsadministrasjonen holder til i 
Ekebergveien 243, felt OA1 i planområdet. 


3. Med hensyn til barnehager og mulighet for utbygging, ser bydelen to muligheter i 
planområdet: 


a. Bydelen har i dag en relativt nedslitt og liten barnehage i Tyslevveien 77 
(Sæter barnehage). Bygningen tilfredsstiller ikke dagens krav.  Barnehagen 
bør erstattes av en ny barnehage med minst 6 avdelinger. Dette kan løses ved å 
se arealene i felt OA4 og tilhørende friområde under ett. Se for øvrig pkt 5 
nedenfor om regnskap for friareale. 


b. Bydelen driver Rødstua barnehage i provisorisk bygning ved siden av 
bydelshuset i Ekebergveien 243. Bygningen tilfredsstiller ikke dagens krav. Det 
er et potensiale for bygging av permanent barnehage i tilknytning til eller ved 
siden av bydelshus og eldresenter. Det bør planlegges for minst 6 avdelinger, 
men dette antas å være noe frem i tid. 


4. Arbeidsutvalget ser det ikke som noen god løsning å planlegge barnehage i felt S2, 
som blir et forretningssenter med torg. 


5. Bydel Nordstrand ser at felt OA3, som nevnes i planinitiativet, er regulert til offentlig 
formål/barnehage. Dette området, som ligger vest for trikkelinjen, vil aldri egne seg 
for etablering av barnehage. Det foreslås at felt OA3 reguleres til friareale. Dette vil 
gi sammenhengende friareale på vestsiden av trikkelinjen. Til gjengjeld utvides feltene 
OA1 og OA4, slik at det reguleringsmessig kan bli plass til to store barnehager – til 
erstatning for eksisterende Sæter og Rødstua barnehager. 


6. Saken sendes til BMS-komiteen, BUK-komiteen, Råd for funksjonshemmede, 
Eldrerådet og BU til orientering. 


 
 
 
 
 
 
 Møtet hevet kl. 20.30 
 
 
 
 
 
Oslo, 29.03.2011 
 
 
 
 
Sigbjørn Odden (H) 
leder av bydelsutvalget 
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Protokoll 3/11 
 
 
Møte: Barn, ungdom og kultur komite  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Tirsdag 05. april 2011 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Knut Hedemann (A)  
   
Tilstede: Knut Hedemann (A) 


Kjersti Bagle-Tennebø (H) 
Lars Petter Solås (FrP) 
Anne Louise Hübert (KrF) 
Tedd Urnes (SV) 
Hege Astrup (H) 


 


   
Forfall: Martin Kirkengen (V)  
   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Birte Egeland  
 
Åpen halvtime:       Ingen frammøtte 
 
Informasjon:        
• Møtet ble avholdt i nyetablert barnehage: Radarveien 92. Kort omvisning i 


barnehagens lokaler. 
 
• Enhetsleder for barneverntjenesten, Louise Riisnæs orienterte om barnevernstjenesten 


generelt og om familieteamet spesielt. Hun informerte om iverksatte og planlagte 
tiltak innenfor barnevernstjensten og redegjorde for kostnadsnivået.   


 
Eventuelt: 
• Knut Hedemann (A) orienterte om høringsutkast fra Utdanningsetaten:  


-  Endring av inntaksområdene på Nordstrandsplatået 
            -  Høringsutkastet ble omfordelt til medlemmene av BUK-komiteen 


 







 
• Hilde Astrup (H) orienterte om sak under eventuelt i BUK-komiteens forrige møte 


3.mars: 
  - Strøing av akebakke på Skredderjordet.  


 
 
 
 
Saker behandlet under møte: 
Sak 16 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 5.4.2011- BUK komiteen............ 1 
Sak 17 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 1.3.2011- BUK komiteen ............................... 1 
Sak 18 /11  Avviksrapport januar 2011 - Bydel Nordstrand...................................................... 1 
Sak 19 /11  Avviksrapport februar 2011 - Bydel Nordstrand .................................................... 2 
Sak 20 /11  Referat fra startmøte 2011....................................................................................... 3 
Sak 21 /11  Investeringsmidler for etablering av gangsti Nordstrandveien 17 A ...................... 3 
Sak 22 /11  Nordstrandveien 40 med flere - Sæter - del av felt S2  - invitasjon til innspill fra 


bydelen - område- og prosessavklaring.................................................................. 4 
Sak 23 /11  Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 28.02.2011 - 11.04.2011 - Lambertseter 


flerbrukshall og Radiohuset barnehage - Lambertseterveien 43 ............................ 6 
Sak 24 /11  Plansak til offentlig ettersyn - hovedsykkelvei Ekebergveien - strekningen 


Ljabrubakken - Tallbergveien ................................................................................ 7 
Sak 25 /11  Nordstrand bydelspris - justering av statuttene....................................................... 8 
Sak 26 /11  Publikumsundersøkelsen 2010................................................................................ 9 
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Sak 16 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 5.4.2011- 
BUK komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 5.4.2011 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: 
 
 
 


 Sak 17 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 1.3.2011- BUK 
komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 1.3.2011 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 1.3.2011 godkjennes 
 
 
 


 Sak 18 /11  Avviksrapport januar 2011 - 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:  
Avviksrapport januar 2011 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 19 /11  Avviksrapport februar 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken 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 forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport februar 2011 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
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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 20 /11  Referat fra startmøte 2011 
 
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 bydelsutvalget:  
Referat fra startmøte 2011 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 21 /11  Investeringsmidler for etablering av gangsti 
Nordstrandveien 17 A 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til alle råd, BMS- og BUK-komiteene og bydelsutvalget til behandling 







 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget søker om investeringsmidler for etablering av gangsti Nordstrandveien 17 A 
 
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 22 /11  Nordstrandveien 40 med flere - Sæter - del av felt S2  - 
invitasjon til innspill fra bydelen - område- og 
prosessavklaring 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1. Arbeidsutvalget viser til bydelsutvalgets vedtak i sak 90/10, dato 09.09.10 og vil 
understreke betydningen av trygge og oversiktlige trafikkforhold for syklister og 
gående, dessuten at parkeringsnorm for ytre by må legges til grunn for knutepunktet 
Sæter.  


2. Med hensyn til fremstillingen i planinitiativet, er det en faktafeil at 
bydelsadministrasjonen holder til i Tyslevveien. Bydelsadministrasjonen holder til i 
Ekebergveien 243, felt OA1 i planområdet. 


3. Med hensyn til barnehager og mulighet for utbygging, ser bydelen to muligheter i 
planområdet: 


a) Bydelen har i dag en relativt nedslitt og liten barnehage i Tyslevveien 77 
(Sæter barnehage). Bygningen tilfredsstiller ikke dagens krav.  Barnehagen 
bør erstattes av en ny barnehage med minst 6 avdelinger. Dette kan løses ved å 
se arealene i felt OA4 og tilhørende friområde under ett. Se for øvrig pkt 5 
nedenfor om regnskap for friareale. 


b) Bydelen driver Rødstua barnehage i provisorisk bygning ved siden av 
bydelshuset i Ekebergveien 243. Bygningen tilfredsstiller ikke dagens krav. Det 
er et potensiale for bygging av permanent barnehage i tilknytning til eller ved 
siden av bydelshus og eldresenter. Det bør planlegges for minst 6 avdelinger, 
men dette antas å være noe frem i tid. 


4. Arbeidsutvalget ser det ikke som noen god løsning å planlegge barnehage i felt S2, 
som blir et forretningssenter med torg. 


5. Bydel Nordstrand ser at felt OA3, som nevnes i planinitiativet, er regulert til offentlig 
formål/barnehage. Dette området, som ligger vest for trikkelinjen, vil aldri egne seg 
for etablering av barnehage. Det foreslås at felt OA3 reguleres til friareale. Dette vil 
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gi sammenhengende friareale på vestsiden av trikkelinjen. Til gjengjeld utvides feltene 
OA1 og OA4, slik at det reguleringsmessig kan bli plass til to store barnehager – til 
erstatning for eksisterende Sæter og Rødstua barnehager. 


6. Saken sendes til BMS-komiteen, BUK-komiteen, Råd for funksjonshemmede, 
Eldrerådet 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: 
Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende endringsforslag i punkt 1: ”…for ytre by må” erstattes 
med ”…med 1 plass pr. boenhet”- slik at punkt 1 blir som følger: 


1. Arbeidsutvalget viser til bydelsutvalgets vedtak i sak 90/10, dato 09.09.10 og vil 
understreke betydningen av trygge og oversiktlige trafikkforhold for syklister og 
gående, dessuten at parkeringsnorm med 1 plass pr. boenhet  legges til grunn for 
knutepunktet Sæter.  


 
Votering: 
Punkt 1:  Bydelsdirektørens forslag til punkt 1, med Sigbjørn Oddens (H) endringsforslag, ble                        


enstemmig vedtatt 
Punktene 2-6: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 


1. Arbeidsutvalget viser til bydelsutvalgets vedtak i sak 90/10, dato 09.09.10 og vil 
understreke betydningen av trygge og oversiktlige trafikkforhold for syklister og 
gående, dessuten at parkeringsnorm med 1 plass pr. boenhet  legges til grunn for 
knutepunktet Sæter.  


2. Med hensyn til fremstillingen i planinitiativet, er det en faktafeil at 
bydelsadministrasjonen holder til i Tyslevveien. Bydelsadministrasjonen holder til i 
Ekebergveien 243, felt OA1 i planområdet. 


3. Med hensyn til barnehager og mulighet for utbygging, ser bydelen to muligheter i 
planområdet: 


a. Bydelen har i dag en relativt nedslitt og liten barnehage i Tyslevveien 77 
(Sæter barnehage). Bygningen tilfredsstiller ikke dagens krav.  Barnehagen 
bør erstattes av en ny barnehage med minst 6 avdelinger. Dette kan løses ved å 
se arealene i felt OA4 og tilhørende friområde under ett. Se for øvrig pkt 5 
nedenfor om regnskap for friareale. 


b. Bydelen driver Rødstua barnehage i provisorisk bygning ved siden av 
bydelshuset i Ekebergveien 243. Bygningen tilfredsstiller ikke dagens krav. Det 
er et potensiale for bygging av permanent barnehage i tilknytning til eller ved 
siden av bydelshus og eldresenter. Det bør planlegges for minst 6 avdelinger, 
men dette antas å være noe frem i tid. 


4. Arbeidsutvalget ser det ikke som noen god løsning å planlegge barnehage i felt S2, 
som blir et forretningssenter med torg. 


 
 







5. Bydel Nordstrand ser at felt OA3, som nevnes i planinitiativet, er regulert til offentlig 
formål/barnehage. Dette området, som ligger vest for trikkelinjen, vil aldri egne seg 
for etablering av barnehage. Det foreslås at felt OA3 reguleres til friareale. Dette vil 
gi sammenhengende friareale på vestsiden av trikkelinjen. Til gjengjeld utvides feltene 
OA1 og OA4, slik at det reguleringsmessig kan bli plass til to store barnehager – til 
erstatning for eksisterende Sæter og Rødstua barnehager. 


6. Saken sendes til BMS-komiteen, BUK-komiteen, Råd for funksjonshemmede, 
Eldrerådet og BU til orientering. 


 
Barn-, ungdom - og kulturkomiteens behandling: 
Knut Hedemann(A) fremmet forslag om følgende merknader: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering, men barnehageplassering må vurderes opp mot 
bydelens vedtatte barnehageplan. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Barn-, ungdom - og kulturkomiteens vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering, men barnehageplassering må vurderes opp mot 
bydelens vedtatte barnehageplan. 
 
 
 


 Sak 23 /11  Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 28.02.2011 - 
11.04.2011 - Lambertseter flerbrukshall og Radiohuset 
barnehage - Lambertseterveien 43 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


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


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


1. Bydelsutvalget er positive til etablering av en flerbrukshall i tråd med planforslaget og 
mener at dette bidrar positivt til idrettstilbudet på Lambertseter og generelt til 
tydeliggjøring og oppgradering av Lambertseterparken som møteplass. 


2. Det må skaffes erstatningsareale for det friarealet som går tapt i og med etablering av 
flerbrukshall og parkeringsplasser.  


3. Bydelsutvalget ser positivt på at Radiohuset tas vare på og oppgraderes som bygning, 
men mener at etablering av barnehage kan bli uforholdsmessig kostbart. 
Bydelsutvalget vil derfor gå inn for nyetablering av barnehager på andre tomter. 
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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 innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
 
 


 Sak 24 /11  Plansak til offentlig ettersyn - hovedsykkelvei 
Ekebergveien - strekningen Ljabrubakken - 
Tallbergveien 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Ungdomsrådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Barn-, ungdoms- og kulturkomiteen 
- Bydelsutvalget 


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


1. Bydelsutvalget slutter seg til planforslaget slik det foreligger. 
2. Det er i overensstemmelse med bydelens trafikkplan, vedtatt i november 2010, at den 


aktuelle veistrekningen får sykkelbane på begge sider. 
3. Det er en kompromissløsning at en veistrekning med så stor trafikkmengde har fortau 


bare på den ene siden, men det kan – av hensyn til eiendommene langs veien - 
aksepteres så lenge det er fortau ved bussholdeplassene. 


4. Det forutsettes at alle gangfelt på den aktuelle strekningen gjøres opphøyde. Dette vil 
redusere hastighet for de kjørende. 


 
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. 
 
 
 


 Sak 25 /11  Nordstrand bydelspris - justering av statuttene 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Barn-, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til justering av statuttene for Nordstrand bydelspris vedtas. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn-, ungdom - og kulturkomiteens behandling: 
Knut Hedemann (A) fremmet endringsforslag i statuttene om ”jury”, som følger: 
 
Bydelsutvalget oppnevner en jury for innstilling av kandidat til bydelsprisen som i dag består 
av: 
1.  Barn, ungdom og kulturkomiteens (BUK) leder som ved stemmelikhet har dobbeltstemme 
     BUK-komiteens nestleder 
     Lars Petter Solås (FrP) 
     Kjersti Bagle-Tennebø (H) 
     Haakon Brænden (KrF) 
     Tedd Urnes (SV) 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med Knut Hedemanns (A) 
endringsforslag i statuttene om ”jury” 
 
Barn-, ungdom - og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt med Knut Hedemanns (A) 
endringsforslag i statuttene om ”jury” 
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 Sak 26 /11  Publikumsundersøkelsen 2010 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar publikumsundersøkelsen 2010 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 
 
 
 
Oslo, 06.04.2011 
 
 
 
Knut Hedemann (A) 
leder av barn-, ungdom- og kulturkomiteen 





		Protokoll 3/11

		 Knut Hedemann (A) orienterte om høringsutkast fra Utdanningsetaten: 

		Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering, men barnehageplassering må vurderes opp mot bydelens vedtatte barnehageplan.

		Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering, men barnehageplassering må vurderes opp mot bydelens vedtatte barnehageplan.

		Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt

		Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt med Knut Hedemanns (A) endringsforslag i statuttene om ”jury”
































 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 3/11 
 
 
Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Tirsdag 05. april 2011 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Svein Erik Aldal (FrP)  
   
Tilstede: Svein Erik Aldal (FrP) 


Erik A. Telnes (SV) 
Øystein A. Larsen (H) 
Bjørg Rolland (FrP) 
Ane M. Wigers (V) 
Nils Martin Espegren (KrF) 
Anne-Marie Donati (A) 


 


   
Forfall: Ingen  
   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Jan Nordahl  
 
Åpen halvtime: Ingen 
 
Informasjon: 


• Jan Nordahl orienterte om status for arbeidet med støy fra Ormsundterminalen og 
Midgardsormen. Det skal holdes møte med både Oslo Havn KF og AS Veidekke i nær 
fremtid. Det ble også orientert om møte med Samferdselskomiteen i anledning 
behandling av bydelens trafikkplan. 


 
Eventuelt 
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Sak 23 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 5.4.2011-  
BMS komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 5.4.2011 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 5.4.2011 godkjennes 
 
 
 


 Sak 24 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 1.3.2011- BMS 
komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 1.3.2011 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: 
Protokoll fra møte 1.3.2011 godkjennes 
 
 
 


 Sak 25 /11  Avviksrapport januar 2011 - 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:  
Avviksrapport januar 2011 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 26 /11  Avviksrapport februar 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken 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 forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport februar 2011 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
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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: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
 
 


 Sak 27 /11  Referat fra startmøte 2011 
 
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 bydelsutvalget:  
Referat fra startmøte 2011 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 28 /11  Investeringsmidler for etablering av gangsti 
Nordstrandveien 17 A 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til alle råd, BMS- og BUK-komiteene og bydelsutvalget til behandling 







 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget søker om investeringsmidler for etablering av gangsti Nordstrandveien 17 A 
 
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 29 /11  Nordstrandveien 40 med flere - Sæter - del av felt S2  - 
invitasjon til innspill fra bydelen - område- og 
prosessavklaring 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1. Arbeidsutvalget viser til bydelsutvalgets vedtak i sak 90/10, dato 09.09.10 og vil 
understreke betydningen av trygge og oversiktlige trafikkforhold for syklister og 
gående, dessuten at parkeringsnorm for ytre by må legges til grunn for knutepunktet 
Sæter.  


2. Med hensyn til fremstillingen i planinitiativet, er det en faktafeil at 
bydelsadministrasjonen holder til i Tyslevveien. Bydelsadministrasjonen holder til i 
Ekebergveien 243, felt OA1 i planområdet. 


3. Med hensyn til barnehager og mulighet for utbygging, ser bydelen to muligheter i 
planområdet: 


a) Bydelen har i dag en relativt nedslitt og liten barnehage i Tyslevveien 77 
(Sæter barnehage). Bygningen tilfredsstiller ikke dagens krav.  Barnehagen 
bør erstattes av en ny barnehage med minst 6 avdelinger. Dette kan løses ved å 
se arealene i felt OA4 og tilhørende friområde under ett. Se for øvrig pkt 5 
nedenfor om regnskap for friareale. 


b) Bydelen driver Rødstua barnehage i provisorisk bygning ved siden av 
bydelshuset i Ekebergveien 243. Bygningen tilfredsstiller ikke dagens krav. Det 
er et potensiale for bygging av permanent barnehage i tilknytning til eller ved 
siden av bydelshus og eldresenter. Det bør planlegges for minst 6 avdelinger, 
men dette antas å være noe frem i tid. 


4. Arbeidsutvalget ser det ikke som noen god løsning å planlegge barnehage i felt S2, 
som blir et forretningssenter med torg. 
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5. Bydel Nordstrand ser at felt OA3, som nevnes i planinitiativet, er regulert til offentlig 
formål/barnehage. Dette området, som ligger vest for trikkelinjen, vil aldri egne seg 
for etablering av barnehage. Det foreslås at felt OA3 reguleres til friareale. Dette vil 
gi sammenhengende friareale på vestsiden av trikkelinjen. Til gjengjeld utvides feltene 
OA1 og OA4, slik at det reguleringsmessig kan bli plass til to store barnehager – til 
erstatning for eksisterende Sæter og Rødstua barnehager. 


6. Saken sendes til BMS-komiteen, BUK-komiteen, Råd for funksjonshemmede, 
Eldrerådet 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: 
Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende endringsforslag i punkt 1: ”…for ytre by må” erstattes 
med ”…med 1 plass pr. boenhet”- slik at punkt 1 blir som følger: 


1. Arbeidsutvalget viser til bydelsutvalgets vedtak i sak 90/10, dato 09.09.10 og vil 
understreke betydningen av trygge og oversiktlige trafikkforhold for syklister og 
gående, dessuten at parkeringsnorm med 1 plass pr. boenhet  legges til grunn for 
knutepunktet Sæter.  


 
Votering: 
Punkt 1:  Bydelsdirektørens forslag til punkt 1, med Sigbjørn Oddens (H) endringsforslag, ble                        


enstemmig vedtatt 
Punktene 2-6: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 


1. Arbeidsutvalget viser til bydelsutvalgets vedtak i sak 90/10, dato 09.09.10 og vil 
understreke betydningen av trygge og oversiktlige trafikkforhold for syklister og 
gående, dessuten at parkeringsnorm med 1 plass pr. boenhet  legges til grunn for 
knutepunktet Sæter.  


2. Med hensyn til fremstillingen i planinitiativet, er det en faktafeil at 
bydelsadministrasjonen holder til i Tyslevveien. Bydelsadministrasjonen holder til i 
Ekebergveien 243, felt OA1 i planområdet. 


3. Med hensyn til barnehager og mulighet for utbygging, ser bydelen to muligheter i 
planområdet: 


a. Bydelen har i dag en relativt nedslitt og liten barnehage i Tyslevveien 77 
(Sæter barnehage). Bygningen tilfredsstiller ikke dagens krav.  Barnehagen 
bør erstattes av en ny barnehage med minst 6 avdelinger. Dette kan løses ved å 
se arealene i felt OA4 og tilhørende friområde under ett. Se for øvrig pkt 5 
nedenfor om regnskap for friareale. 


b. Bydelen driver Rødstua barnehage i provisorisk bygning ved siden av 
bydelshuset i Ekebergveien 243. Bygningen tilfredsstiller ikke dagens krav. Det 
er et potensiale for bygging av permanent barnehage i tilknytning til eller ved 
siden av bydelshus og eldresenter. Det bør planlegges for minst 6 avdelinger, 
men dette antas å være noe frem i tid. 


4.  Arbeidsutvalget ser det ikke som noen god løsning å planlegge barnehage i felt S2, 
som blir et forretningssenter med torg. 







5. Bydel Nordstrand ser at felt OA3, som nevnes i planinitiativet, er regulert til offentlig 
formål/barnehage. Dette området, som ligger vest for trikkelinjen, vil aldri egne seg 
for etablering av barnehage. Det foreslås at felt OA3 reguleres til friareale. Dette vil 
gi sammenhengende friareale på vestsiden av trikkelinjen. Til gjengjeld utvides feltene 
OA1 og OA4, slik at det reguleringsmessig kan bli plass til to store barnehager – til 
erstatning for eksisterende Sæter og Rødstua barnehager. 


6. Saken sendes til BMS-komiteen, BUK-komiteen, Råd for funksjonshemmede, 
Eldrerådet og BU til orientering. 


 
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 30 /11  Forsøksordningen med drift og vedlikehold og 
trafikkreguleringer av lokale kommunale veier uten 
kollektivtrafikk 


 
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. Bydel Nordstrand er sterkt opptatt av spørsmål knyttet til trafikk, veier og regulering, 
og vil vise til bydelens trafikkplan, som ble vedtatt av et enstemmig bydelsutvalg i 
november 2010 og deretter oversendt bystyret. 


2. Bydelsutvalget vil stille seg positivt til et ansvarsområde som gir mulighet for 
iverksetting av noen tiltak som harmonerer med bydelens trafikkplan. 


3. Bydelsutvalget stiller seg positivt til å delta i dialog omkring ansvarsområder, 
arbeidsformer, samarbeid og ressurser, men ser ingen grunn til å gå inn i en 
forsøksordning nå, utfra de erfaringer som ble høstet i 2010.  


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


 


Sak 31 /11  Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 28.02.2011 - 
11.04.2011 - Lambertseter flerbrukshall og Radiohuset 
barnehage - Lambertseterveien 43 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


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


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


1. Bydelsutvalget er positive til etablering av en flerbrukshall i tråd med planforslaget og 
mener at dette bidrar positivt til idrettstilbudet på Lambertseter og generelt til 
tydeliggjøring og oppgradering av Lambertseterparken som møteplass. 


2. Det må skaffes erstatningsareale for det friarealet som går tapt i og med etablering av 
flerbrukshall og parkeringsplasser.  


3. Bydelsutvalget ser positivt på at Radiohuset tas vare på og oppgraderes som bygning, 
men mener at etablering av barnehage kan bli uforholdsmessig kostbart. 
Bydelsutvalget vil derfor gå inn for nyetablering av barnehager på andre tomter. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Svein Erik Aldal (FrP) og Anne-Marie Donati (A) fremmet følgende tilleggsforslag til 
bydelsdirektørens forslag til punkt 2: 
Solkollen utredes som et alternativ. 
 
Komiteen fremmet fellesforslag/endringsforslag om nytt pkt 3 til erstatning for 
bydelsdirektørens forslag, som følger: 
3. BU ser positivt på etablering av barnehage i Radiohuset. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1, ble enstemmig vedtatt. 
Svein Erik Aldal FrP) og Anne Marie Donati`s (A) tilleggsforslag til punkt 2, ble enstemmig 
vedtatt. 
BMS-komiteens fellesforslag/endringsforslag til punkt 3 ble enstemmig vedtatt 
 







Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
BMS-komiteens innstilling overfor bydelsutvalget som følger: 


1. Bydelsutvalget er positive til etablering av en flerbrukshall i tråd med planforslaget og 
mener at dette bidrar positivt til idrettstilbudet på Lambertseter og generelt til 
tydeliggjøring og oppgradering av Lambertseterparken som møteplass. 


2. Det må skaffes erstatningsareale for det friarealet som går tapt i og med etablering av 
flerbrukshall og parkeringsplasser. Solkollen utredes som et alternativ. 


      3.   BU ser positivt på etablering av barnehage i Radiohuset. 


  


Sak 32 /11  Plansak til offentlig ettersyn - hovedsykkelvei 
Ekebergveien - strekningen Ljabrubakken - 
Tallbergveien 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Ungdomsrådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Barn-, ungdoms- og kulturkomiteen 
- Bydelsutvalget 


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


1. Bydelsutvalget slutter seg til planforslaget slik det foreligger. 
2. Det er i overensstemmelse med bydelens trafikkplan, vedtatt i november 2010, at den 


aktuelle veistrekningen får sykkelbane på begge sider. 
3. Det er en kompromissløsning at en veistrekning med så stor trafikkmengde har fortau 


bare på den ene siden, men det kan – av hensyn til eiendommene langs veien - 
aksepteres så lenge det er fortau ved bussholdeplassene. 


4. Det forutsettes at alle gangfelt på den aktuelle strekningen gjøres opphøyde. Dette vil 
redusere hastighet for de kjørende. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Nils Martin Espegren (KrF) fremmet endringsforslag, tillegg til punkt 4, som følger (tillegg er 
understreket): 
 
4.  Det forutsettes at alle gangfelt på den aktuelle strekningen, også de ved 


bussholdeplassene,  gjøres opphøyde. Dette vil redusere hastighet for de kjørende. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1-3,  ble enstemmig vedtatt 
Nils Martin Espegrens (KrF) endringsforslag, tillegg til punkt 4, ble enstemmig vedtatt 
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Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
BMS-komiteens innstilling overfor bydelsutvalget som følger: 


1. Bydelsutvalget slutter seg til planforslaget slik det foreligger. 
2. Det er i overensstemmelse med bydelens trafikkplan, vedtatt i november 2010, at den 


aktuelle veistrekningen får sykkelbane på begge sider. 
3. Det er en kompromissløsning at en veistrekning med så stor trafikkmengde har fortau 


bare på den ene siden, men det kan – av hensyn til eiendommene langs veien - 
aksepteres så lenge det er fortau ved bussholdeplassene. 


4.  Det forutsettes at alle gangfelt på den aktuelle strekningen, også de ved     
bussholdeplassene, gjøres opphøyde. Dette vil redusere hastighet for de kjørende. 


 
 
 


 Sak 33 /11  Publikumsundersøkelsen 2010 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar publikumsundersøkelsen 2010 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 
 
 
Oslo, 06.04.2011 
 
 
Svein Erik Aldal (FrP) 
leder av byutvikling, miljø og samferdselskomiteens 





		Protokoll 3/11






 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 3/11 
 
 
Møte: Helse- og sosialkomite  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Mandag 04. april 2011 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Mona Verdich (H)  
   
Tilstede: Mona Verdich (H) 


Frode Woldsund (KrF) 
Tom Lium (H) 
Gidske Spiten Stensen (V) 
Anne-Marie Donati (A) 


 


 Lars Petter Solås (FrP) 
 


 


Forfall: Steinar Andersen (A) 
Ulf Stigen (FrP) 
Lise Tostrup Setek (A) 


 


   
Som vara møtte: Anne-Marie Donati (A)  
 Lars Petter Solås (FrP) 


 
 


I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Marie Anbjørg Joten  
 
Åpen halvtime:      Ingen frammøtte 
 
Informasjon: 


• Det ble gitt informasjon om TT-ordningen 
 
 
Eventuelt:  


• Giske Spiten deltok i nettverk for besøkstjenester 08.03.2011 
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Sak 31 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 4.4.2011- 
HOS komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 4.4.2011 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 4.4.2011 godkjennes 
 
 


 Sak 32 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 28.2.2011- HOS 
komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møtet 28.2.2011 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: 
Protokoll fra møtet 28.2.2011 godkjennes 
 
 


 Sak 33 /11  Avviksrapport januar 2011 - 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:  
Avviksrapport januar 2011 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 34 /11  Avviksrapport februar 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken 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 forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport februar 2011 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
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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 35 /11  Referat fra startmøte 2011 
 
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 bydelsutvalget:  
Referat fra startmøte 2011 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 36 /11  Avhjemling av Storåsveien bokollektiv 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til: 
Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Helse og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til avhjemling av Storåsveien bokollektiv fra institusjon til bolig tas 
til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
1. Dette vedtaket er fattet med hjemmel i medbestemmelsesavtalens § 4.2 a 
2. Bydelsdirektørens forslag til avhjemling av Storåsveien bokollektiv fra institusjon til bolig 


tas til orientering  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Omhjemling til ordinær bolig for utviklingshemmede vil kunne øke mulighetene for å 
rekruttere inn riktig fagkompetanse i boligen 
 
Til bydelsutvalget:  
Storåsveien bokollektiv avhjemles fra institusjon til bolig for utviklingshemmede 
 
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 avhjemling av Storåsveien bokollektiv fra institusjon til bolig tas 
til orientering 
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 Sak 37 /11  Boligsosial handlingsplan for Bydel Nordstrand       
2011 - 2014 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalg 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar boligsosial handlingsplan for Bydel Nordstrand 2011-2014 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 38 /11  Søknad om bevilling - Lille Persille Lambertseter - 
Uteservering - Cecilie Thoresens vei 17-19 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1. Det anbefales at Lille Persille Lambertseter gis serverings- og skjenkebevilling i tråd 
med søknad. 


2. Saken oversendes helse- og sosialkomiteen og bydelsutvalget til orientering  
 
Til komiteer og råd:  
Vedtak i arbeidsutvalget tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Vedtak i arbeidsmiljøutvalget 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 Lille Persille Lambertseter gis serverings- og skjenkebevilling i tråd 
med søknad. 


2. Saken oversendes helse- og sosialkomiteen og bydelsutvalget til orientering  
 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Vedtak i arbeidsutvalget tas til orientering. 
 
 
 
 


 Sak 39 /11  Publikumsundersøkelsen 2010 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar publikumsundersøkelsen 2010 til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
 
 


 Sak 40 /11  Årsrapporter 2010- Tilsynsutvalg 1 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:   
Bydelsdirektørens innstilling i bydelsutvalget anbefales vedtatt                        
 
Til bydelsutvalget:      
Årsrapporter fra Tilsynsutvalg 1 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: 
Bydelsdirektørens innstilling i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
 
 


 Sak 41 /11  Tilsynsrapport Lambertseter sykehjem- anmeldt tilsyn 
22.10.2010 


 
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 Lambertseter sykehjem 22.10.2010 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 innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 


 Sak 42 /11  Tilsynsrapport Ryenhjemmet- uanmeldt tilsyn 
28.12.2010 


 
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 28.12.2010 til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Tom Lium(H) fremmet forslag til følgende protokolltilførsel: 
Helse- og sosialkomiteen ber bydelsutvalget henstille til sykehjemsetaten om at 
sykehjemsetaten følger opp de påpekte forhold fra tilsynskomiteen på en raskere og mer 
forpliktende måte 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Tom Lium`s (H) forslag til protokolltilførsel ble enstemmig vedtatt 
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Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
protokolltilførsel: 
Helse- og sosialkomiteen ber bydelsutvalget henstille til sykehjemsetaten om at 
sykehjemsetaten følger opp de påpekte forhold fra tilsynskomiteen på en raskere og mer 
forpliktende måte. 
 
 
 
 
  
 
Oslo, 06.04.2011 
 
 
 
 
 
Mona Verdich (H) 
leder av helse- og sosialkomiteen 





		Protokoll 3/11

		Arbeidsutvalget sender saken til:

		Rådet for funksjonshemmede

		Helse og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Eldrerådet

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt



		Årsrapporter fra Tilsynsutvalg 1 godkjennes








 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 2/11 
 
 
Møte: Bydelsutvalget  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, 


Ekebergveien 243 
 


Møtetid: Torsdag 10. mars 2011 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Sigbjørn Odden (H)  
   
Tilstede: Sigbjørn Odden (H) 


Mona Verdich (H) 
Nina Ekjord Øyen (H) 
Arve Edvardsen (H) 
Ingeborg Midttun (Uavh.) 
Liv Lønnum (FrP) 
Svein Erik Aldal (FrP) 
Lars Petter Solås (FrP) 
Steinar Andersen (A) 
Anne-Marie Donati (A) 
Knut Hedemann (A) 
Lise Tostrup Setek (A) 
Erik A. Telnes (SV)                       
Karsten Gjefle (V) 
Haakon Brænden (KrF)                      15 stemmeberettigede til stede 
 


 


   
Forfall: Ulf Stigen (FrP) 


Øystein A. Larsen (H) 
Thor Granlund (A) 


 


   
Som vara møtte: Lars Petter Solås (FrP) 


Arve Edvardsen (H) 
Lise Tostrup Setek (A) 
 


 







I tillegg møtte fra 
administrasjonen: 
 
 
Møtesekretær: 
 
 
 
Åpen halvtime:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informasjon:  
 
 
 
 
 
 
 


 
Per Johannessen, bydelsdirektør 
Inge Olav Solli, økonomisjef 
 
Gunn Tove Bjørkli 
 
 
 
Linda Wüsthoff møtte som representant for foreningen ”Naboinitiativet 
mot havnestøy på vegne av Selskapet til Bekkelagets Vel”. Hun omfordelte 
skriftlig notat til bydelsutvalgets medlemmer -   ”Nei til døgndrevet 
containerhavn i boligstrøk”. Hun ga også muntlig orientering om 
støyproblemene for beboerne samt foreningens syn på saken. 
 
Videre tok hun opp utbygging av Midgardsormen og konsekvenser det vil 
få for beboerne, også beskrevet i ovenfor nevnte notat. 
  
 
Bydelsdirektør Per Johannessen informerte om utarbeidelse av  
dokumentet ”Budsjettansvar i bydel – et kompendium fra A – Å” som 
bydelsutvalgets medlemmer har fått. Tjenestelederne i bydelen har hatt 
opplæring. Dokumentet er distribuert til alle virksomheter i Oslo kommune 
og i tillegg bestilt av andre bydeler og etater. 
 


 


Eventuelt: • Steinar Andersen (A) ba om orientering angående problemer rundt 
flexitransportordningen. Bydelsdirektør Per Johannessen besvarte som 
følger: 
Samres fikk anskaffelsen som kjørekontor 01.01.2011. På samme tidspunkt 
fikk Rogaland Taxi ansvar for å registrere antall kjørte fritidsturer og sende 
ut TT-kortene. 
 
Helse- og velferdsetaten er ansvarlig for TT-ordningen og følger opp 
kontrakten og har dialogen med Samres og Rogaland Taxi. 
 
Det ble i den forbindelse oversendt informasjon til Rogaland  
Taxi om både TT -brukere og Flexitransportbrukere. Ved en  
feil ble det sendt ut TT-kort til TT-light brukere prøveprosjektet. Det beklage
sterkt. Det vil bli sendt ut brev til TT-light brukere så snart som mulig om 
denne feilen. Bydelen vil ikke bli belastet for kostnaden av feil utsendte kort.
 
• Steinar Andersen (A) tok opp problemene med personalmangel i 
hjemmetjenesten og ønsker å få orientering fra administrasjonen senere om 
hvordan rekruttere nye ansatte.   
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Sak 24 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
10.3.2011- Bydelsutvalget 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 10.3.2011 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om å behandle sak 30/11 – Ormsundterminalen – som 
første ordinære sak av hensyn til frammøttes interesse i saken. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med endring av rekkefølgen på 
sakskartet, sak 30/11 behandles som første ordnære sak 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 10.3.2011 godkjennes med endring av rekkefølgen – sak 
30/11 behandles som første ordnære sak 
 
 
 


Sak 25 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 3.2.2011- 
Bydelsutvalget 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 3.2.2011 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møte 3.2.2011 godkjennes 
 
 
 


 Sak 26 /11  Avviksrapport desember 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:  
Avviksrapport desember 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 
 
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  
 
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 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Avviksrapport desember 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
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Sak 27 /11  Årsberetning 2010 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken om Årsberetning 2010 for Bydel Nordstrand 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 forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Årsberetning 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsberetning 2010 for Bydel 
Nordstrand til etterretning.  
 
Til bydelsutvalget:  
Årsberetning 2010 for Bydel Nordstrand vedtas.  
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken om Årsberetning 2010 for Bydel Nordstrand til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn, ungdom og kulturkomiteen  
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Eldrerådets behandling/vedtak: 
Eldrerådet hadde følgende merknader:  
Anbefaler å gjøre SEM-huset til et bedre service tilbud til de som bor der. 30 leiligheter + 
området Simensbråten 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Anbefaler å gjøre SEM-huset til et bedre service tilbud til de som bor der. 30 leiligheter + 
området Simensbråten 







 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsberetning 2010 for Bydel 
Nordstrand til etterretning. 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Årsberetning 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Årsberetning 2010 for Bydel Nordstrand vedtas.  
 
 
 


 Sak 28 /11  Årsstatistikk 2010 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Årsstatistikk 2010 for Bydel Nordstrand til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn, ungdom og kulturkomiteen  
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
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Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
  
Til medbestemmelsesutvalget:  
Årsstatistikk 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsstatistikk 2010 for Bydel 
Nordstrand til etterretning.  
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar Årsstatistikk 2010 for Bydel Nordstrand til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om Årsstatistikk 2010 for Bydel Nordstrand til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn, ungdom og kulturkomiteen  
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsstatistikk 2010 for Bydel 
Nordstrand til etterretning. 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Årsstatistikk 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 







 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar Årsstatistikk 2010 for Bydel Nordstrand til orientering 


  
 


Sak 29 /11  Årsregnskap 2010 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling.  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt.  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
1. Årsregnskap 2010 for Bydel Nordstrand godkjennes.  
2. Kommunerevisjonens rapport vedrørende årsregnskap 2010 fremlegges til orientering for 
bydelsutvalget når denne foreligger.  
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling  
 
Eldrerådets vedtak: 
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling.  
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt.  
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Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt.  
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1. Årsregnskap 2010 for Bydel Nordstrand godkjennes  
2. Kommunerevisjonens rapport vedrørende årsregnskap 2010 fremlegges til orientering 


for bydelsutvalget når denne foreligger.  
 
 


 Sak 30 /11  Ormsundterminalen - etterlevelse av støygrenser 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i  


- komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- bydelsutvalget 


 
Til komiteer og råd:  
Saken legges frem uten innstilling fra bydelsdirektøren. 
 
Til bydelsutvalget:  
Saken legges frem uten innstilling fra bydelsdirektøren. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende tilleggsforslag som punkt 1, slik at bydelsdirektørens 
forslag til vedtak blir punkt 2: 
1.  Arbeidsutvalget ber administrasjonen skaffe til veie informasjon om styringslinjen fra 


Bystyret til Oslo Havn KF 
Votering: 
Punkt 1:  Sigbjørn Oddens (H) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt 
Punkt 2:  Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 







Arbeidsutvalgets vedtak: 
1.   Arbeidsutvalget ber administrasjonen skaffe til veie informasjon om styringslinjen fra     


Bystyret til Oslo Havn KF 
2.  Saken behandles i:  


Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 


 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling/vedtak: 
BMS-komiteen fremmet følgende fellesforslag overfor bydelsutvalget: 


1. Flere beboere nær Sydhavna er sterkt plaget av støy fra Oslo Havns virksomhet, 
spesielt om natten. Gjeldende støygrenser for nattarbeid er ikke akseptable. 
Bydelsutvalget ber administrasjonen om å fremlegge forslag til nye 
støygrenser/driftsformer til behandling på neste møte i bydelsutvalget. 
Det vises til pkt 2 i fylkesmannen brev til Bydel Nordstrand datert 16.02.2011. 


2. BMS-komiteen anmoder bydelsutvalget om å klargjøre regler og prosedyrer for å 
bringe en tvist mellom to kommunale virksomheter inn for byrådet/bystyret. 


Votering: 
BMS-komiteens fellesforslag til innstilling overfor bydelsutvalget, ble enstemmig vedtatt 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
BMS-komiteens innstilling overfor bydelsutvalget som følger: 


1. Flere beboere nær Sydhavna er sterkt plaget av støy fra Oslo Havns virksomhet, 
spesielt om natten. Gjeldende støygrenser for nattarbeid er ikke akseptable. 
Bydelsutvalget ber administrasjonen om å fremlegge forslag til nye 
støygrenser/driftsformer til behandling på neste møte i bydelsutvalget. 
Det vises til pkt 2 i fylkesmannen brev til Bydel Nordstrand datert 16.02.2011. 


2. BMS-komiteen anmoder bydelsutvalget om å klargjøre regler og prosedyrer for å 
bringe en tvist mellom to kommunale virksomheter inn for byrådet/bystyret. 


 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Haakon Brænden (KrF) fremmet forslag til brev som sendes til byråden for miljø og 
samferdsel med følgende ordlyd: 
 
Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand konstaterer at mange av bydelens innbyggere er plaget av 
støy fra containerterminalen på Ormsund. Dette er bekymringsfullt, ikke minst med tanke på 
helse og trivsel. Mange klager dreier seg om beboere som vekkes på natten og ikke får sove 
igjen og barn som våkner og blir skremt av drønn og dunk fra containerterminalen. Det 
kommer også mange klager på støyproblemer på dag- og kveldstid. Støy på dag- og kveldstid 
blir enda viktigere for innbyggerne når vi nå står overfor en årstid med mer uteaktivitet og 
større behov for å kunne oppholde seg utendørs. 


 
Bydelsutvalget konstaterer at fylkesmannen i brev til bydelen av 01.02.2011, med kopi til Oslo 
Havn KF og deres advokatforbindelse, avslår å gi dispensasjon fra støygrensene på kveldstid. 
Fylkesmannen har dermed bekreftet de støygrenser som har vært gjeldende siden 1996. 


 
Bydelsutvalget vil be byråden medvirke til at Oslo Havn KF til enhver tid driver sin aktivitet 
slik at gjeldende støygrenser overholdes.   
 
Votering: 
Haakon Brændens (KrF) forslag til brev som sendes byråden for miljø og samferdsel ble 
enstemmig vedtatt  
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Vedtak: 
Brev med følgende ordlyd sendes byråden for miljø og samferdsel: 
Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand konstaterer at mange av bydelens innbyggere er plaget 
av støy fra containerterminalen på Ormsund. Dette er bekymringsfullt, ikke minst med 
tanke på helse og trivsel. Mange klager dreier seg om beboere som vekkes på natten og ikke 
får sove igjen og barn som våkner og blir skremt av drønn og dunk fra 
containerterminalen. Det kommer også mange klager på støyproblemer på dag- og 
kveldstid. Støy på dag- og kveldstid blir enda viktigere for innbyggerne når vi nå står 
overfor en årstid med mer uteaktivitet og større behov for å kunne oppholde seg utendørs. 


 
Bydelsutvalget konstaterer at fylkesmannen i brev til bydelen av 01.02.2011, med kopi til 
Oslo Havn KF og deres advokatforbindelse, avslår å gi dispensasjon fra støygrensene på 
kveldstid. Fylkesmannen har dermed bekreftet de støygrenser som har vært gjeldende siden 
1996. 


 
Bydelsutvalget vil be byråden medvirke til at Oslo Havn KF til enhver tid driver sin aktivitet 
slik at gjeldende støygrenser overholdes.   
 
 
 


 Sak 31 /11  Oppfølging av trafikkplanen - barnas skolevei og 
prioriteringer 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Ungdomsrådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Barn, ungdom og kultur komite 
- Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget mener at det er viktig at arbeidet med å sikre trygge skoleveier må gis 
prioritet.  


2. FAU og ledelse ved skolene bør trekkes inn i bildet for å bidra med ytterligere 
konkretisering og prioritering av tiltak. 


 
 
 
 
 
 







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


- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Ungdomsrådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Barn, ungdom og kultur komite 
- Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets behandling/vedtak: 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 
Flere skoler som har trafikkproblemer/ ikke fremheve kun Lambertseter. Bekkelaget har like 
store trafikkproblemer 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Flere skoler som har trafikkproblemer/ ikke fremheve kun Lambertseter. Bekkelaget har like 
store trafikkproblemer 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling/vedtak: 
Nils Martin Espgren (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt punkt 3: 
3.  Bydelsutvalget ber administrasjonen sende brev til skolene hvor de bes om å prioritere 
     1 – 2 tiltak i henhold til trafikkplanens pkt 3.3.A. På bakgrunn av dette fremmes en 


innstilling til Samferdselsetaten om prioriterte tiltak for sikring av skoleveier i Bydel 
Nordstrand. Innstillingen legges frem for behandling i bydelsutvalget våren 2011. 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt 
Nils Martin Espegrens (KrF) tilleggsforslag til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
BMS-komiteens innstilling overfor bydelsutvalget som følger: 
1. Bydelsutvalget mener at det er viktig at arbeidet med å sikre trygge skoleveier må gis 


prioritet.  
2.   FAU og ledelse ved skolene bør trekkes inn i bildet for å bidra med ytterligere 


konkretisering og prioritering av tiltak. 
3.  Bydelsutvalget ber administrasjonen sende brev til skolene hvor de bes om å prioritere 
    1 – 2 tiltak i henhold til trafikkplanens pkt 3.3.A. På bakgrunn av dette fremmes en 


innstilling til Samferdselsetaten om prioriterte tiltak for sikring av skoleveier i Bydel 
Nordstrand. Innstillingen legges frem for behandling i bydelsutvalget våren 2011. 


 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
Knut Hedemann (A) fremmet følgende tilleggsforslag – forslag til nytt punkt i bydelsutvalget: 
3. BUK-komiteen ber om at bydelsutvalget blir orientert om fremdriften i det videre arbeidet 
med Trafikkplanen i Samferdselsetaten og Samferdselskomiteen 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
Knut Hedemanns (A) tilleggsforslag, nytt punkt 3 i bydelsutvalget, ble enstemmig vedtatt 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med tillegg av 
følgende nytt punkt 3 i bydelsutvalget: 
3.  BUK-komiteen ber om at bydelsutvalget blir orientert om fremdriften i det videre arbeidet 


med Trafikkplanen i Samferdselsetaten og Samferdselskomiteen 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Knut Hedemann (A) viste til BUK-komiteens vedtak, punkt 3, og fremmet dette som forslag 
til vedtak i bydelsutvalget, som følger: 
3.  Bydelsutvalget ber om å bli orientert om fremdriften i det videre arbeid med Trafikkplanen 


i Samferdselsetaten og Samferdselskomiteen 
 
Knut Hedemann (A) støttet også BMS-komiteens vedtak, punkt 3, og fremmet dette som 
forslag til vedtak i bydelsutvalget, som følger: 
3.  Bydelsutvalget ber administrasjonen sende brev til skolene hvor de bes om å prioritere 
     1 – 2 tiltak i henhold til trafikkplanens pkt 3.3.A. På bakgrunn av dette fremmes en 


innstilling til Samferdselsetaten om prioriterte tiltak for sikring av skoleveier i Bydel 
Nordstrand. Innstillingen legges frem for behandling i bydelsutvalget våren 2011. 


 
Bydelsdirektøren fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak: 
FAU bes spesielt å uttale seg om de trafikale konsekvenser som endrede opptaksgrenser 
utløser 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1 og 2, ble enstemmig vedtatt 
BMS-komiteens vedtak, fremmet av Knut Hedemann (A), ble enstemmig vedtatt som punkt 3 
Bydelsdirektørens tilleggsforslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som punkt 4 
BUK-komiteens vedtak, fremmet av Knut Hedemann (A), ble enstemmig vedtatt som punkt 5 
 
Vedtak: 
1. Bydelsutvalget mener at det er viktig at arbeidet med å sikre trygge skoleveier må gis 


prioritet.  
2. FAU og ledelse ved skolene bør trekkes inn i bildet for å bidra med ytterligere 


konkretisering og prioritering av tiltak. 
3.  Bydelsutvalget ber administrasjonen sende brev til skolene hvor de bes om å prioritere 
     1 – 2 tiltak i henhold til trafikkplanens pkt 3.3.A. På bakgrunn av dette fremmes en 


innstilling til Samferdselsetaten om prioriterte tiltak for sikring av skoleveier i Bydel 
Nordstrand. Innstillingen legges frem for behandling i bydelsutvalget våren 2011. 


4.  FAU bes spesielt å uttale seg om de trafikale konsekvenser som endrede opptaksgrenser  
utløser 


5.  Bydelsutvalget ber om å bli orientert om fremdriften i det videre arbeid med 
Trafikkplanen i Samferdselsetaten og Samferdselskomiteen 


 


 


 
 
 







 


Sak 32 /11  Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 - 
Oppsummering 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomitè 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2010 tas til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2010 tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget anser ikke at brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten i Bydel Nordstrand 
vil medføre arbeidsmiljømessige konsekvenser og tas brukerundersøkelsen til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2010 til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomitè 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2010 tas til orientering 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget anser ikke at brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten i Bydel Nordstrand 
vil medføre arbeidsmiljømessige konsekvenser og tar brukerundersøkelsen til orientering. 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2010 tas til orientering 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2010 tas til orientering 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2010 tas til orientering 
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BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2010 til 
orientering 
 


  


Sak 33 /11  Brukerundersøkelse sosialsenteret 2010 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Helse og sosialkomité 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Rapporten om brukerundersøkelse for sosialsenteret 2010 tas til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
1. Medbestemmelsesutvalget behandler denne saken med hjemmel i avtale om 


medinnflytelse/medbestemmelse i Oslo kommune, § 4.2,n.    
2. Rapporten om brukerundersøkelse for sosialsenteret 2010 tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
1. Arbeidsutvalget behandler denne saken med hjemmel i arbeidsmiljølovens § 7-2,d. 
2. Arbeidsmiljøutvalget anser at resultatet fra brukerundersøkelsen for sosialsenteret i Bydel 


Nordstrand virker positivt for arbeidsmiljøet. Brukerundersøkelsen tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapporten om brukerundersøkelse for sosialsenteret 2010 til orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Helse og sosialkomité 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Rapporten om brukerundersøkelse for sosialsenteret 2010 tas til orientering 
 
 
 







Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
1. Arbeidsmiljøutvalget behandler denne saken med hjemmel i arbeidsmiljølovens § 7-2,d. 
2. Arbeidsmiljøutvalget anser at resultatet fra brukerundersøkelsen for sosialsenteret i Bydel 


Nordstrand virker positivt for arbeidsmiljøet. Brukerundersøkelsen tas til orientering. 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 


1. Medbestemmelsesutvalget behandler denne saken med hjemmel i avtale om 
medinnflytelse/medbestemmelse i Oslo kommune, § 4.2.n 


2. Rapporten om brukerundersøkelse for sosialsenteret 2010 tas til orientering 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Rapporten om brukerundersøkelse for sosialsenteret 2010 tas til orientering 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen fremmet forslag om følgende merknad: 
Helse- og sosialkomiteen er bekymret for den lave svarprosenten og ber om at det igangsettes 
tiltak som bedrer svarprosenten 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Rapporten om brukerundersøkelse for sosialsenteret 2010 tas til orientering med følgende 
merknad: 
Helse- og sosialkomiteen er bekymret for den lave svarprosenten og ber om at det igangsettes 
tiltak som bedrer svarprosenten 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar rapporten om brukerundersøkelse for sosialsenteret 2010 til orientering 
 


  


Sak 34 /11  Informasjonsplan for Bydel Nordstrand 2011-13 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i:  
Alle komiteer og utvalg 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
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Til arbeidsmiljøutvalget:  
Informasjonsplanen anses ikke å ha arbeidsmiljømessige konsekvenser 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar informasjonsplan 2011-13 til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i:  
Alle komiteer, råd og utvalg 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Informasjonsplanen anses ikke å ha arbeidsmiljømessige konsekvenser 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
Rådet hadde følgende merknader: 
Bydelen har en relativ stor andel eldre blant befolkningen. Det må antas at de eldre er 
hyppigere brukere av bydelens tjenester. Det må videre antas at de eldre i større grad 
enn befolkningen for øvrig ikke er brukere av internett 
Rådet peker på at informasjonsplan forutsetter bruk av intranett og peker på manglende 
strategi for å få fram til de som ikke er meget aktive internettbrukere. Planen synes for øvrig 
ikke å ha tatt hensyn til blinde og svaksynte 
 Planen synes også i for stor grad å konsentrere seg om informasjon til bydelens ansatte og 
ikke til bydelens befolking.  
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt med følgende merknader: 
Bydelen har en relativ stor andel eldre blant befolkningen. Det må antas at de eldre er 
hyppigere brukere av bydelens tjenester. Det må videre antas at de eldre i større grad 
enn befolkningen for øvrig ikke er brukere av internett. 
Rådet peker på at informasjonsplan forutsetter bruk av intranett og peker på manglende 
strategi for å få fram til de som ikke er meget aktive internettbrukere. Planen synes for øvrig 
ikke å ha tatt hensyn til blinde og svaksynte. 
 Planen synes også i for stor grad å konsentrere seg om informasjon til bydelens ansatte og 
ikke til bydelens befolking.  
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen fremmet forslag om følgende merknad: 
Helse- og sosialkomiteen bed bydelen også vurdere andre lokalaviser som ”Aften-Aften” og 
”Oslo Syd” 
 
 







Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt med følgende merknad: 
Helse- og sosialkomiteen ber bydelen også vurdere andre lokalaviser som ”Aften-Aften” og 
”Oslo Syd” 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
Martin Kirkengen (V) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Bydelsadministrasjonen bør oppfordre barnehager og skoler i bydelen til å legge ut linker på 
skolenes / barnehagenes nettsider for å fange opp relevant informasjon på bydelens 
hjemmesider. 
Lars Petter Solås (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Legge til andre lokalaviser som er aktuelle som kommunikasjonskanaler ut til bydelens 
innbyggere utover Nordstrands Blad, eksempelvis ”Oslo Syd” og ”Aften-Aften” 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Martin Kirkengens (V) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt 
Lars Petter Solås` (FrP) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt med følgende tillegg: 


- Bydelsadministrasjonen bør oppfordre barnehager og skoler i bydelen til å legge ut 
linker på skolenes / barnehagenes nettsider for å fange opp relevant informasjon på 
bydelens hjemmesider. 


- Legge til andre lokalaviser som er aktuelle som kommunikasjonskanaler ut til bydelens 
innbyggere utover Nordstrands Blad, eksempelvis ”Oslo Syd” og ”Aften-Aften” 


 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Bydelsutvalget fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes  
 
Votering: 
Bydelsutvalgets fellesforslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Saken utsettes 
 
 


 Sak 35 /11  Frivillighetsmidler 2011 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Ungdomsrådet 
Barn-, ungdom og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
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Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til regler for tildeling av frivillighetsmidler vedtas 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Ungdomsrådet 
Barn-, ungdom- og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader: 
UR tar også med seg informasjonen, og sprer rundt i sine miljøer hvor kandidater finnes. 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
Kjersti Bagle-Tennebø (H) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 5 i ”Regler for tildeling 
av frivillighetsmidler”: 
Informasjon om mulighet til å søke frivillighetsmidler kunngjøres i aktuell lokal presse i 
tillegg til på bydelens hjemmesider. Videre anbefales administrasjonen å besørge særskilt 
informasjon til barn og unge. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Kjersti Bagle-Tennebø’s (H) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende tilleggsforslag: 
Informasjon om mulighet til å søke frivillighetsmidler kunngjøres i aktuell lokal presse i 
tillegg til på bydelens hjemmesider. Videre anbefales administrasjonen å besørge særskilt 
informasjon til barn og unge. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Knut Hedemann (A) viste til BUK-komiteens vedtak og fremmet dette som et tilleggsforslag, 
punkt 2: 
2. Informasjon om mulighet til å søke frivillighetsmidler kunngjøres i aktuell lokal presse i 


tillegg til på bydelens hjemmesider. Videre anbefales administrasjonen å besørge særskilt 
informasjon til barn og unge. 


  
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende tilleggspunkt i reglene for tildeling av 
frivillighetsmidler, nytt punkt 10: 
10. Det skal avgis regnskap på bruk av midlene innen 01.04. det påfølgende år 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Arve Edvardsens (H) forslag om tillegg av nytt punkt 10 i reglene for tildeling av 
frivillighetsmidler, ble enstemmig vedtatt 
Knut Hedemanns (A) tilleggsforslag om nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt 
 
 







Vedtak: 
1.  Bydelsdirektørens forslag til regler for tildeling av frivillighetsmidler vedtas med 


følgende tillegg, nytt punkt 10 i reglene for tildeling av frivillighetsmidler:  
    ”10. Det skal avgis regnskap på bruk av midlene innen 01.04. det påfølgende år” 
2.  Informasjon om mulighet til å søke frivillighetsmidler kunngjøres i aktuell lokal presse i 


tillegg til på bydelens hjemmesider. Videre anbefales administrasjonen å besørge 
særskilt informasjon til barn og unge. 


 
 
 


 Sak 36 /11  Årsmelding – 2010 - Eldrerådet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar årsmelding – 2010 for eldrerådet til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar årsmelding – 2010 for eldrerådet til orientering 
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 Sak 37 /11  Årsmelding - 2010. Rådet for funksjonshemmede 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar årsmelding – 2010 for Rådet for funksjonshemmede til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar årsmelding – 2010 for Rådet for funksjonshemmede til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 Sak 38 /11  Årsrapporter 2010- Tilsynsutvalg 2 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:   
Bydelsdirektørens innstilling i bydelsutvalget anbefales vedtatt                        
 
Til bydelsutvalget:      
Årsrapporter fra Tilsynsutvalg 2 godkjennes 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets behandling/vedtak: 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 
Tilsynet er for over kort tid og inneholder for lite informasjon. Er instruksene klare nok for 
tilsynet? 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling i bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader: 
Tilsynet er for over kort tid og inneholder for lite informasjon. Er instruksene klare nok for 
tilsynet? 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling i bydelsutvalget anbefales vedtatt                        
 
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen fremmet forslag om følgende merknad: 
Helse- og sosialkomiteen ber bydelsutvalget vedta at administrasjonen avklarer 
personalmessige forhold tilknyttet sykehjemmene, jfr. Adecco-saken. Hva innebærer 
tilsynsutvalgets oppgaver i forhold til dette? 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling i bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknad: 
Helse- og sosialkomiteen ber bydelsutvalget vedta at administrasjonen avklarer 
personalmessige forhold tilknyttet sykehjemmene, jfr. Adecco-saken. Hva innebærer 
tilsynsutvalgets oppgaver i forhold til dette? 
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BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Arve Edvardsen (H) tok opp habilitetsspørsmålet i og med at han er leder av tilsynsutvalget. 
Det var enighet i bydelsutvalget at Arve Edvardsen (H) ikke er inhabil i saken. 
 
Bydelsutvalget fremmet følgende fellesforslag/tilleggsforslag til vedtak, nytt punkt 2: 
2. Bydelsutvalget er opptatt av verdighetsgarantien og reiser spørsmål til byrådet om 


tidsaspektet i byrådets budsjettdokument 4, Sykehjemsetaten, side 18, nest siste ledd, som 
heter: 
”Byrådet vil videreføre tiltak for å bedre standarden på sykehjemstilbudene i Oslo. Antall 


     to-sengsrom skal reduseres parallelt med at tilstrekkelig kapasitet sikres for å møte 
fremtidige utfordringer og behov for tjenester” 


 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som punkt 1 
Bydelsutvalgets fellesforslag ble enstemmig vedtatt som punkt 2 
 
Vedtak: 
1. Årsrapporter fra Tilsynsutvalg 2 godkjennes 
2. Bydelsutvalget er opptatt av verdighetsgarantien og reiser spørsmål til byrådet om 


tidsaspektet i byrådets budsjettdokument 4, Sykehjemsetaten, side 18, nest siste ledd, som 
heter: 
”Byrådet vil videreføre tiltak for å bedre standarden på sykehjemstilbudene i Oslo. 
Antall to-sengsrom skal reduseres parallelt med at tilstrekkelig kapasitet sikres for å 
møte fremtidige utfordringer og behov for tjenester” 


 
 
 


 Sak 39 /11  Årsrapport 2010 fra Tilsynsutvalg 3 - Storåsveien 
bokollektiv 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:   
Bydelsdirektørens innstilling i bydelsutvalget anbefales vedtatt                        
 
Til bydelsutvalget:      
Årsrapport fra Tilsynsutvalg 3 godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 







VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling i bydelsutvalget anbefales vedtatt                        
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling i bydelsutvalget anbefales vedtatt                        
 
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen fremmet forslag om følgende merknad: 
Helse- og sosialkomiteen ber bydelsutvalget vedta at administrasjonen avklarer 
personalmessige forhold tilknyttet sykehjemmene, jfr. Adecco-saken. Hva innebærer 
tilsynsutvalgets oppgaver i forhold til dette? 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling i bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknad: 
Helse- og sosialkomiteen ber bydelsutvalget vedta at administrasjonen avklarer 
personalmessige forhold tilknyttet sykehjemmene, jfr. Adecco-saken. Hva innebærer 
tilsynsutvalgets oppgaver i forhold til dette? 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Årsrapport fra Tilsynsutvalg 3 godkjennes 
 
 
 


 Sak 40 /11  Årsrapport 2010 for Tilsynsutvalg nr 3 - Ryenhjemmet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
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Til komiteer og råd:   
Bydelsdirektørens innstilling i bydelsutvalget anbefales vedtatt                        
 
Til bydelsutvalget:      
Årsrapport fra Tilsynsutvalg 3 godkjennes 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling i bydelsutvalget anbefales vedtatt                        
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling i bydelsutvalget anbefales vedtatt                        
 
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen fremmet forslag om følgende merknad: 
Helse- og sosialkomiteen ber bydelsutvalget vedta at administrasjonen avklarer 
personalmessige forhold tilknyttet sykehjemmene, jfr. Adecco-saken. Hva innebærer 
tilsynsutvalgets oppgaver i forhold til dette? 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling i bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknad: 
Helse- og sosialkomiteen ber bydelsutvalget vedta at administrasjonen avklarer 
personalmessige forhold tilknyttet sykehjemmene, jfr. Adecco-saken. Hva innebærer 
tilsynsutvalgets oppgaver i forhold til dette? 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Årsrapport fra Tilsynsutvalg 3 godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 
 







 Sak 41 /11  Tilsynsrapport Midtåsenhjemmet - meldt tilsyn 
25.11.2010 


 
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 Midtåsenhjemmet 25.11.2010 til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 25.11.2010 til 
orientering 
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Sak 42 /11  Tilsynsrapport Storåsveien bokollektiv - anmeldt tilsyn 
29.12.2010 


 
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 Storåsveien bokollektiv 29.12.2010 til 
orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Storåsveien bokollektiv 29.12.2010 til 
orientering 
 
 
 
 







  


 


Sak 43 /11  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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Referatsaker 
 
Periode: 04. februar 2011 - 10. mars 2011   
   
Sak nr. Arkivsak Tittel 
   
3/11 201000743-3 Kreftbehandling - funksjonsfordeling av kreftbehandling i Helse 


sør-øst 
   
4/11 200700944-23 Høring - ny lov om helse- og omsorgstjenester og ny lov om 


folkehelse 
   
5/11 200400520-174 Ormsundterminalen - søknad fra Oslo havn KF om dispensasjon 


fra støygrenser for kveldsperioden 
   
6/11 200400520-180 Tolkning og presentasjon av støymålinger - Ormsund 
   
 
 
 
 
Møtet hevet kl 21.50 
 
 
 
 
Oslo, 11.03.2011 
 
 
 
 
 
 
 
Sigbjørn Odden (H) 
leder av bydelsutvalget 





		Protokoll 2/11

		Saken behandles i: 

		Alle komiteer og utvalg

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

		Bydelsutvalget tar informasjonsplan 2011-13 til orientering

		Saken behandles i: 

		Alle komiteer, råd og utvalg

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt med følgende merknader:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt med følgende merknad:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt med følgende tillegg:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt

		Årsrapporter fra Tilsynsutvalg 2 godkjennes

		1. Årsrapporter fra Tilsynsutvalg 2 godkjennes

		Årsrapport fra Tilsynsutvalg 3 godkjennes

		Årsrapport fra Tilsynsutvalg 3 godkjennes

		Årsrapport fra Tilsynsutvalg 3 godkjennes

		Årsrapport fra Tilsynsutvalg 3 godkjennes

		Protokoller tas til orientering










 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 3/11 
 
 
Møte: Eldrerådet  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Mandag 04. april 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 
Bodil Finsrud Nielsen 
Else Martol Hansen 
 


 


Forfall:   
   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Grethe Torvik  
 
Åpen halvtime 
 
Informasjon : 


• Flexitransport (referansegruppe). Problemer i overgangsperioden. 
Erfaringsutveksling: Flere er ikke blitt hentet. 


• Pensjonistforbundet- Oslo. –veldig bra. Tema tilsynsutvalg. hjemmetjenesten 
 
Eventuelt 
 
 
 
 







Saker behandlet under møte 
Sak 32 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 4.4.2011- Eldrerådet ................... 1 
Sak 33 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 28.2.2011- Eldrerådet ..................................... 1 
Sak 34 /11  Avviksrapport januar 2011 - Bydel Nordstrand...................................................... 1 
Sak 35 /11  Avviksrapport februar 2011 - Bydel Nordstrand .................................................... 2 
Sak 36 /11  Referat fra startmøte 2011....................................................................................... 3 
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Sak 32 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 4.4.2011- 
Eldrerådet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 4.4.2011 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 4.4.2011 godkjennes 
 
 


 Sak 33 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 28.2.2011- Eldrerådet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 28.2.2011 godkjennes 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Protokoll fra møte 28.2.2011 godkjennes 
 


 Sak 34 /11  Avviksrapport januar 2011 - 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:  
Avviksrapport januar 2011 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 35 /11  Avviksrapport februar 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken 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 forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport februar 2011 for Bydel Nordstrand tas til orientering 


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


 Sak 36 /11  Referat fra startmøte 2011 
 
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 bydelsutvalget:  
Referat fra startmøte 2011 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 37 /11  Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 28.02.2011 - 
11.04.2011 - Lambertseter flerbrukshall og Radiohuset 
barnehage - Lambertseterveien 43 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


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


 







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


1. Bydelsutvalget er positive til etablering av en flerbrukshall i tråd med planforslaget og 
mener at dette bidrar positivt til idrettstilbudet på Lambertseter og generelt til 
tydeliggjøring og oppgradering av Lambertseterparken som møteplass. 


2. Det må skaffes erstatningsareale for det friarealet som går tapt i og med etablering av 
flerbrukshall og parkeringsplasser.  


3. Bydelsutvalget ser positivt på at Radiohuset tas vare på og oppgraderes som bygning, 
men mener at etablering av barnehage kan bli uforholdsmessig kostbart. 
Bydelsutvalget vil derfor gå inn for nyetablering av barnehager på andre tomter. 


 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 
Eldrerådet anbefaler at Radiohuset oppgraderes i henhold til de mulighetsstudiene som 
foreligger og etableres som en permanent barnehage  
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
 Eldrerådet anbefaler at Radiohuset oppgraderes i henhold til de mulighetsstudiene som 
foreligger og etableres som en permanent barnehage  


 


Sak 38 /11  Plansak til offentlig ettersyn - hovedsykkelvei 
Ekebergveien - strekningen Ljabrubakken - 
Tallbergveien 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Ungdomsrådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Barn-, ungdoms- og kulturkomiteen 
- Bydelsutvalget 


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


1. Bydelsutvalget slutter seg til planforslaget slik det foreligger. 
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2. Det er i overensstemmelse med bydelens trafikkplan, vedtatt i november 2010, at den 
aktuelle veistrekningen får sykkelbane på begge sider. 


3. Det er en kompromissløsning at en veistrekning med så stor trafikkmengde har fortau 
bare på den ene siden, men det kan – av hensyn til eiendommene langs veien - 
aksepteres så lenge det er fortau ved bussholdeplassene. 


4. Det forutsettes at alle gangfelt på den aktuelle strekningen gjøres opphøyde. Dette vil 
redusere hastighet for de kjørende. 


 


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 39 /11  Nordstrandveien 40 med flere - Sæter - del av felt S2  - 
invitasjon til innspill fra bydelen - område- og 
prosessavklaring 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1. Arbeidsutvalget viser til bydelsutvalgets vedtak i sak 90/10, dato 09.09.10 og vil 
understreke betydningen av trygge og oversiktlige trafikkforhold for syklister og 
gående, dessuten at parkeringsnorm for ytre by må legges til grunn for knutepunktet 
Sæter.  


2. Med hensyn til fremstillingen i planinitiativet, er det en faktafeil at 
bydelsadministrasjonen holder til i Tyslevveien. Bydelsadministrasjonen holder til i 
Ekebergveien 243, felt OA1 i planområdet. 


3. Med hensyn til barnehager og mulighet for utbygging, ser bydelen to muligheter i 
planområdet: 


a) Bydelen har i dag en relativt nedslitt og liten barnehage i Tyslevveien 77 
(Sæter barnehage). Bygningen tilfredsstiller ikke dagens krav.  Barnehagen 
bør erstattes av en ny barnehage med minst 6 avdelinger. Dette kan løses ved å 
se arealene i felt OA4 og tilhørende friområde under ett. Se for øvrig pkt 5 
nedenfor om regnskap for friareale. 


b) Bydelen driver Rødstua barnehage i provisorisk bygning ved siden av 
bydelshuset i Ekebergveien 243. Bygningen tilfredsstiller ikke dagens krav. Det 
er et potensiale for bygging av permanent barnehage i tilknytning til eller ved 
siden av bydelshus og eldresenter. Det bør planlegges for minst 6 avdelinger, 
men dette antas å være noe frem i tid. 


4. Arbeidsutvalget ser det ikke som noen god løsning å planlegge barnehage i felt S2, 
som blir et forretningssenter med torg. 


5. Bydel Nordstrand ser at felt OA3, som nevnes i planinitiativet, er regulert til offentlig 
formål/barnehage. Dette området, som ligger vest for trikkelinjen, vil aldri egne seg 







for etablering av barnehage. Det foreslås at felt OA3 reguleres til friareale. Dette vil 
gi sammenhengende friareale på vestsiden av trikkelinjen. Til gjengjeld utvides feltene 
OA1 og OA4, slik at det reguleringsmessig kan bli plass til to store barnehager – til 
erstatning for eksisterende Sæter og Rødstua barnehager. 


6. Saken sendes til BMS-komiteen, BUK-komiteen, Råd for funksjonshemmede, 
Eldrerådet 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: 
Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende endringsforslag i punkt 1: ”…for ytre by må” erstattes 
med ”…med 1 plass pr. boenhet”- slik at punkt 1 blir som følger: 


1. Arbeidsutvalget viser til bydelsutvalgets vedtak i sak 90/10, dato 09.09.10 og vil 
understreke betydningen av trygge og oversiktlige trafikkforhold for syklister og 
gående, dessuten at parkeringsnorm med 1 plass pr. boenhet  legges til grunn for 
knutepunktet Sæter.  


 
Votering: 
Punkt 1:  Bydelsdirektørens forslag til punkt 1, med Sigbjørn Oddens (H) endringsforslag, ble                        


enstemmig vedtatt 
Punktene 2-6: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 


1. Arbeidsutvalget viser til bydelsutvalgets vedtak i sak 90/10, dato 09.09.10 og vil 
understreke betydningen av trygge og oversiktlige trafikkforhold for syklister og 
gående, dessuten at parkeringsnorm med 1 plass pr. boenhet  legges til grunn for 
knutepunktet Sæter.  


2. Med hensyn til fremstillingen i planinitiativet, er det en faktafeil at 
bydelsadministrasjonen holder til i Tyslevveien. Bydelsadministrasjonen holder til i 
Ekebergveien 243, felt OA1 i planområdet. 


3. Med hensyn til barnehager og mulighet for utbygging, ser bydelen to muligheter i 
planområdet: 


a. Bydelen har i dag en relativt nedslitt og liten barnehage i Tyslevveien 77 
(Sæter barnehage). Bygningen tilfredsstiller ikke dagens krav.  Barnehagen 
bør erstattes av en ny barnehage med minst 6 avdelinger. Dette kan løses ved å 
se arealene i felt OA4 og tilhørende friområde under ett. Se for øvrig pkt 5 
nedenfor om regnskap for friareale. 


b. Bydelen driver Rødstua barnehage i provisorisk bygning ved siden av 
bydelshuset i Ekebergveien 243. Bygningen tilfredsstiller ikke dagens krav. Det 
er et potensiale for bygging av permanent barnehage i tilknytning til eller ved 
siden av bydelshus og eldresenter. Det bør planlegges for minst 6 avdelinger, 
men dette antas å være noe frem i tid. 


4. Arbeidsutvalget ser det ikke som noen god løsning å planlegge barnehage i felt S2, 
som blir et forretningssenter med torg. 


5. Bydel Nordstrand ser at felt OA3, som nevnes i planinitiativet, er regulert til offentlig 
formål/barnehage. Dette området, som ligger vest for trikkelinjen, vil aldri egne seg 
for etablering av barnehage. Det foreslås at felt OA3 reguleres til friareale. Dette vil 
gi sammenhengende friareale på vestsiden av trikkelinjen. Til gjengjeld utvides feltene 
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OA1 og OA4, slik at det reguleringsmessig kan bli plass til to store barnehager – til 
erstatning for eksisterende Sæter og Rødstua barnehager. 


6. Saken sendes til BMS-komiteen, BUK-komiteen, Råd for funksjonshemmede, 
Eldrerådet og BU til orientering. 


 
Eldrerådets behandling: 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 
3b- Rødstua barnehage reguleres til minnelund/urneplass i samarbeid med Gravferdsetaten 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
3b- Rødstua barnehage reguleres til minnelund/urneplass i samarbeid med Gravferdsetaten 
 
 


 Sak 40 /11  Investeringsmidler for etablering av gangsti 
Nordstrandveien 17 A 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til alle råd, BMS- og BUK-komiteene og bydelsutvalget til behandling 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget søker om investeringsmidler for etablering av gangsti Nordstrandveien 17 A 
 


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 41 /11  Boligsosial handlingsplan for Bydel Nordstrand 2011-
2014 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalg 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar boligsosial handlingsplan for Bydel Nordstrand 2011-2014 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 42 /11  Avhjemling av Storåsveien bokollektiv 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til: 
Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Helse og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til avhjemling av Storåsveien bokollektiv fra institusjon til bolig tas 
til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
1. Dette vedtaket er fattet med hjemmel i medbestemmelsesavtalens § 4.2 a 
2. Bydelsdirektørens forslag til avhjemling av Storåsveien bokollektiv fra institusjon til bolig 


tas til orientering  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
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Omhjemling til ordinær bolig for utviklingshemmede vil kunne øke mulighetene for å 
rekruttere inn riktig fagkompetanse i boligen 
 
Til bydelsutvalget:  
Storåsveien bokollektiv avhjemles fra institusjon til bolig for utviklingshemmede 
 


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 avhjemling av Storåsveien bokollektiv fra institusjon til bolig tas 
til orientering 
 
 


 Sak 43 /11  Publikumsundersøkelsen 2010 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar publikumsundersøkelsen 2010 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 44 /11  Årsrapporter 2010- Tilsynsutvalg 1 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:   
Bydelsdirektørens innstilling i bydelsutvalget anbefales vedtatt                        
 
Til bydelsutvalget:      
Årsrapporter fra Tilsynsutvalg 1 godkjennes 


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 i bydelsutvalget anbefales vedtatt                        
 
 


 Sak 45 /11  Tilsynsrapport Lambertseter sykehjem- anmeldt tilsyn 
22.10.2010 


 
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 Lambertseter sykehjem 22.10.2010 til 
orientering 
 


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


 Sak 46 /11  Tilsynsrapport Ryenhjemmet- uanmeldt tilsyn 
28.12.2010 


 
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 28.12.2010 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 
 
  
 
Oslo, 06.04.2011 
 
 
Aasmund Steenstrup 
leder av eldrerådet 
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 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 3/11 
 
 
Møte: Ungdomsrådet  
Møtested: Lambertseter fritisklubb  


Møtetid: Mandag 04. april 2011 kl. 18.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Herman Isaksen 


 
 


   
Tilstede: Asmae AmSalkhir 


Oda Sundal,  
Hanna Midttun Rostrup 
Astrid Brakstad 
Olav Kvalsvik 


 


   
Forfall: Henrik Hortemo 


 Erik Skagen 
 


   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Geir Bjarne Listhaug  
 
Åpen halvtime 
 
Informasjon  
 
Eventuelt: 
 


1. Fotballturneringen UR jobber med vurderes avlyst på grunn av manglende påmelding 
fra bydelens skoler. Herman skal gjøre et siste fremstøt mot skolen for å se om det 
fortsatt er interesse. 


2. Cafe-dialog: Tar sikte på å flytte dette arrangementet til høsten. Det skal inviteres 4 
representanter fra hver av skolene i bydelen. Herman tar styringen for arbeidet, og 
foreløpig peker uken 26-30 september seg ut. 


3. UR har registrert at det ikke er mulig å laste ned søknadsskjema for frivillighetsmidler 
fra bydelens nettside. Dette har de sendt bydelen e-post om, men ikke fått noen 
tilbakemelding. De håper på utsatt frist for de som er berørt av dette. 







4. Henrik skal snart gå av som UR-leder og representant, og på neste møte skal rådet 
drøfte ny struktur blant rådsmedlemmene. 


5. Astrid er ny hovedrepresentant i SUR. Rådet trenger en vara, og to kandidater skal 
vurdere dette til neste møte. 


 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 14 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 4.4.2011- Ungdomsrådet............. 1 
Sak 15 /11 1 
Godkjenning av protokoll fra møte 28.2.2011- Ungdomsrådet ................................................. 1 
Sak 16 /11  Avviksrapport januar 2011 - Bydel Nordstrand...................................................... 1 
Sak 17 /11  Avviksrapport februar 2011 - Bydel Nordstrand .................................................... 2 
Sak 18 /11  Referat fra startmøte 2011....................................................................................... 3 
Sak 19 /11  Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 28.02.2011 - 11.04.2011 - Lambertseter 


flerbrukshall og Radiohuset barnehage - Lambertseterveien 43 ............................ 3 
Sak 20 /11  Plansak til offentlig ettersyn - hovedsykkelvei Ekebergveien - strekningen 


Ljabrubakken - Tallbergveien ................................................................................ 4 
Sak 21 /11  Investeringsmidler for etablering av gangsti Nordstrandveien 17 A ...................... 5 
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Sak 14 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 4.4.2011- 
Ungdomsrådet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 4.4.2011 godkjennes 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 4.4.2011 godkjennes 
 
 


 Sak 15 /11 Godkjenning av protokoll fra møte 28.2.2011- 
Ungdomsrådet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 28.2.2011 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 28.2.2011 godkjennes 
 
 


 Sak 16 /11  Avviksrapport januar 2011 - 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:  
Avviksrapport januar 2011 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 17 /11  Avviksrapport februar 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken 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 forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport februar 2011 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 


 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
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Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


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


 Sak 18 /11  Referat fra startmøte 2011 
 
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 bydelsutvalget:  
Referat fra startmøte 2011 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 19 /11  Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 28.02.2011 - 
11.04.2011 - Lambertseter flerbrukshall og Radiohuset 
barnehage - Lambertseterveien 43 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Ungdomsrådet 







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


 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget er positive til etablering av en flerbrukshall i tråd med planforslaget og 
mener at dette bidrar positivt til idrettstilbudet på Lambertseter og generelt til 
tydeliggjøring og oppgradering av Lambertseterparken som møteplass. 


2. Det må skaffes erstatningsareale for det friarealet som går tapt i og med etablering av 
flerbrukshall og parkeringsplasser.  


3. Bydelsutvalget ser positivt på at Radiohuset tas vare på og oppgraderes som bygning, 
men mener at etablering av barnehage kan bli uforholdsmessig kostbart. 
Bydelsutvalget vil derfor gå inn for nyetablering av barnehager på andre tomter. 


 
 


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 20 /11  Plansak til offentlig ettersyn - hovedsykkelvei 
Ekebergveien - strekningen Ljabrubakken - 
Tallbergveien 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Ungdomsrådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Barn-, ungdoms- og kulturkomiteen 
- Bydelsutvalget 


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


1. Bydelsutvalget slutter seg til planforslaget slik det foreligger. 
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2. Det er i overensstemmelse med bydelens trafikkplan, vedtatt i november 2010, at den 
aktuelle veistrekningen får sykkelbane på begge sider. 


3. Det er en kompromissløsning at en veistrekning med så stor trafikkmengde har fortau 
bare på den ene siden, men det kan – av hensyn til eiendommene langs veien - 
aksepteres så lenge det er fortau ved bussholdeplassene. 


4. Det forutsettes at alle gangfelt på den aktuelle strekningen gjøres opphøyde. Dette vil 
redusere hastighet for de kjørende. 


 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 


  


Sak 21 /11  Investeringsmidler for etablering av gangsti 
Nordstrandveien 17 A 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til alle råd, BMS- og BUK-komiteene og bydelsutvalget til behandling 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget søker om investeringsmidler for etablering av gangsti Nordstrandveien 17 A 
 


  


 


 


 


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 
 
 
 
 
 
Oslo, 06.04.2011 
 
 
Herman Isaksen 
nestleder av ungdomsrådet 
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Protokoll 3/11 
 
 
Møte: Rådet for funksjonshemmede  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Mandag 04. april 2011 kl. 17.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Jon Olaf Pihl Halvorsen  
   
Tilstede: Jon Olaf Pihl Halvorsen 


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


 


   
Forfall: Irene Sehested Grønaas 


 
 


   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Rupinder Bains  
 
Åpen halvtime 
 
Informasjon: 


• Orientering vedr. TT-ordning/ flexitransport 
 
Eventuelt 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 32 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 4.4.2011- RFF ............................. 1 
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Sak 34 /11  Avviksrapport januar 2011 - Bydel Nordstrand...................................................... 1 
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Sak 32 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 4.4.2011- 
RFF 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 4.4.2011 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 4.4.2011 godkjennes 
 


 Sak 33 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 28.2.2011- Rådet for 
funksjonshemmede 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 28.2.2011 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: 
Protokoll fra møte 28.2.2011 godkjennes 
 
 


 Sak 34 /11  Avviksrapport januar 2011 - 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:  
Avviksrapport januar 2011 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 35 /11  Avviksrapport februar 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken 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 forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport februar 2011 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 


 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
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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 36 /11  Referat fra startmøte 2011 
 
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 bydelsutvalget:  
Referat fra startmøte 2011 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 37 /11  Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 28.02.2011 - 
11.04.2011 - Lambertseter flerbrukshall og Radiohuset 
barnehage - Lambertseterveien 43 


 







BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


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


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


1. Bydelsutvalget er positive til etablering av en flerbrukshall i tråd med planforslaget og 
mener at dette bidrar positivt til idrettstilbudet på Lambertseter og generelt til 
tydeliggjøring og oppgradering av Lambertseterparken som møteplass. 


2. Det må skaffes erstatningsareale for det friarealet som går tapt i og med etablering av 
flerbrukshall og parkeringsplasser.  


3. Bydelsutvalget ser positivt på at Radiohuset tas vare på og oppgraderes som bygning, 
men mener at etablering av barnehage kan bli uforholdsmessig kostbart. 
Bydelsutvalget vil derfor gå inn for nyetablering av barnehager på andre tomter. 


 


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. 


 


 
 
 
 


Sak 38 /11  Plansak til offentlig ettersyn - hovedsykkelvei 
Ekebergveien - strekningen Ljabrubakken - 
Tallbergveien 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
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- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Ungdomsrådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Barn-, ungdoms- og kulturkomiteen 
- Bydelsutvalget 


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


1. Bydelsutvalget slutter seg til planforslaget slik det foreligger. 
2. Det er i overensstemmelse med bydelens trafikkplan, vedtatt i november 2010, at den 


aktuelle veistrekningen får sykkelbane på begge sider. 
3. Det er en kompromissløsning at en veistrekning med så stor trafikkmengde har fortau 


bare på den ene siden, men det kan – av hensyn til eiendommene langs veien - 
aksepteres så lenge det er fortau ved bussholdeplassene. 


4. Det forutsettes at alle gangfelt på den aktuelle strekningen gjøres opphøyde. Dette vil 
redusere hastighet for de kjørende. 


 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Rådet hadde følgende merknader: 
Utvidelse av fortauet må skje så raskt som mulig av hensyn til barnevogner og rullestoler 
 
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: 
Utvidelse av fortauet må skje så raskt som mulig av hensyn til barnevogner og rullestoler 
 


 
 
 
 


 


Sak 39 /11  Nordstrandveien 40 med flere - Sæter - del av felt S2  - 
invitasjon til innspill fra bydelen - område- og 
prosessavklaring 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  







1. Arbeidsutvalget viser til bydelsutvalgets vedtak i sak 90/10, dato 09.09.10 og vil 
understreke betydningen av trygge og oversiktlige trafikkforhold for syklister og 
gående, dessuten at parkeringsnorm for ytre by må legges til grunn for knutepunktet 
Sæter.  


2. Med hensyn til fremstillingen i planinitiativet, er det en faktafeil at 
bydelsadministrasjonen holder til i Tyslevveien. Bydelsadministrasjonen holder til i 
Ekebergveien 243, felt OA1 i planområdet. 


3. Med hensyn til barnehager og mulighet for utbygging, ser bydelen to muligheter i 
planområdet: 


a) Bydelen har i dag en relativt nedslitt og liten barnehage i Tyslevveien 77 
(Sæter barnehage). Bygningen tilfredsstiller ikke dagens krav.  Barnehagen 
bør erstattes av en ny barnehage med minst 6 avdelinger. Dette kan løses ved å 
se arealene i felt OA4 og tilhørende friområde under ett. Se for øvrig pkt 5 
nedenfor om regnskap for friareale. 


b) Bydelen driver Rødstua barnehage i provisorisk bygning ved siden av 
bydelshuset i Ekebergveien 243. Bygningen tilfredsstiller ikke dagens krav. Det 
er et potensiale for bygging av permanent barnehage i tilknytning til eller ved 
siden av bydelshus og eldresenter. Det bør planlegges for minst 6 avdelinger, 
men dette antas å være noe frem i tid. 


4. Arbeidsutvalget ser det ikke som noen god løsning å planlegge barnehage i felt S2, 
som blir et forretningssenter med torg. 


5. Bydel Nordstrand ser at felt OA3, som nevnes i planinitiativet, er regulert til offentlig 
formål/barnehage. Dette området, som ligger vest for trikkelinjen, vil aldri egne seg 
for etablering av barnehage. Det foreslås at felt OA3 reguleres til friareale. Dette vil 
gi sammenhengende friareale på vestsiden av trikkelinjen. Til gjengjeld utvides feltene 
OA1 og OA4, slik at det reguleringsmessig kan bli plass til to store barnehager – til 
erstatning for eksisterende Sæter og Rødstua barnehager. 


6. Saken sendes til BMS-komiteen, BUK-komiteen, Råd for funksjonshemmede, 
Eldrerådet 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: 
Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende endringsforslag i punkt 1: ”…for ytre by må” erstattes 
med ”…med 1 plass pr. boenhet”- slik at punkt 1 blir som følger: 


1. Arbeidsutvalget viser til bydelsutvalgets vedtak i sak 90/10, dato 09.09.10 og vil 
understreke betydningen av trygge og oversiktlige trafikkforhold for syklister og 
gående, dessuten at parkeringsnorm med 1 plass pr. boenhet  legges til grunn for 
knutepunktet Sæter.  


 
Votering: 
Punkt 1:  Bydelsdirektørens forslag til punkt 1, med Sigbjørn Oddens (H) endringsforslag, ble                        


enstemmig vedtatt 
Punktene 2-6: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
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1. Arbeidsutvalget viser til bydelsutvalgets vedtak i sak 90/10, dato 09.09.10 og vil 
understreke betydningen av trygge og oversiktlige trafikkforhold for syklister og 
gående, dessuten at parkeringsnorm med 1 plass pr. boenhet  legges til grunn for 
knutepunktet Sæter.  


2. Med hensyn til fremstillingen i planinitiativet, er det en faktafeil at 
bydelsadministrasjonen holder til i Tyslevveien. Bydelsadministrasjonen holder til i 
Ekebergveien 243, felt OA1 i planområdet. 


3. Med hensyn til barnehager og mulighet for utbygging, ser bydelen to muligheter i 
planområdet: 


a. Bydelen har i dag en relativt nedslitt og liten barnehage i Tyslevveien 77 
(Sæter barnehage). Bygningen tilfredsstiller ikke dagens krav.  Barnehagen 
bør erstattes av en ny barnehage med minst 6 avdelinger. Dette kan løses ved å 
se arealene i felt OA4 og tilhørende friområde under ett. Se for øvrig pkt 5 
nedenfor om regnskap for friareale. 


b. Bydelen driver Rødstua barnehage i provisorisk bygning ved siden av 
bydelshuset i Ekebergveien 243. Bygningen tilfredsstiller ikke dagens krav. Det 
er et potensiale for bygging av permanent barnehage i tilknytning til eller ved 
siden av bydelshus og eldresenter. Det bør planlegges for minst 6 avdelinger, 
men dette antas å være noe frem i tid. 


4. Arbeidsutvalget ser det ikke som noen god løsning å planlegge barnehage i felt S2, 
som blir et forretningssenter med torg. 


5. Bydel Nordstrand ser at felt OA3, som nevnes i planinitiativet, er regulert til offentlig 
formål/barnehage. Dette området, som ligger vest for trikkelinjen, vil aldri egne seg 
for etablering av barnehage. Det foreslås at felt OA3 reguleres til friareale. Dette vil 
gi sammenhengende friareale på vestsiden av trikkelinjen. Til gjengjeld utvides feltene 
OA1 og OA4, slik at det reguleringsmessig kan bli plass til to store barnehager – til 
erstatning for eksisterende Sæter og Rødstua barnehager. 


6. Saken sendes til BMS-komiteen, BUK-komiteen, Råd for funksjonshemmede, 
Eldrerådet og BU til orientering. 


 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
 


 Sak 40 /11  Investeringsmidler for etablering av gangsti 
Nordstrandveien 17 A 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til alle råd, BMS- og BUK-komiteene og bydelsutvalget til behandling 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 







 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget søker om investeringsmidler for etablering av gangsti Nordstrandveien 17 A 
 


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 41 /11  Boligsosial handlingsplan for Bydel Nordstrand 2011-
2014 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalg 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar boligsosial handlingsplan for Bydel Nordstrand 2011-2014 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 42 /11  Avhjemling av Storåsveien bokollektiv 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
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Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til: 
Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Helse og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til avhjemling av Storåsveien bokollektiv fra institusjon til bolig tas 
til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
1. Dette vedtaket er fattet med hjemmel i medbestemmelsesavtalens § 4.2 a 
2. Bydelsdirektørens forslag til avhjemling av Storåsveien bokollektiv fra institusjon til bolig 


tas til orientering  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Omhjemling til ordinær bolig for utviklingshemmede vil kunne øke mulighetene for å 
rekruttere inn riktig fagkompetanse i boligen 
 
Til bydelsutvalget:  
Storåsveien bokollektiv avhjemles fra institusjon til bolig for utviklingshemmede 
 


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 avhjemling av Storåsveien bokollektiv fra institusjon til bolig tas 
til orientering 
 
 


 Sak 43 /11  Publikumsundersøkelsen 2010 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 







Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar publikumsundersøkelsen 2010 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 44 /11  Årsrapporter 2010- Tilsynsutvalg 1 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:   
Bydelsdirektørens innstilling i bydelsutvalget anbefales vedtatt                        
 
Til bydelsutvalget:      
Årsrapporter fra Tilsynsutvalg 1 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: 
Bydelsdirektørens innstilling i bydelsutvalget anbefales vedtatt                        
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 Sak 45 /11  Tilsynsrapport Lambertseter sykehjem- anmeldt tilsyn 
22.10.2010 


 
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 Lambertseter sykehjem 22.10.2010 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 innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 
 
 


 Sak 46 /11  Tilsynsrapport Ryenhjemmet- uanmeldt tilsyn 
28.12.2010 


 
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 28.12.2010 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 innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
  
 
 
 
 
Oslo, 6.4.2011 
 
Jon Olaf Pihl Halvorsen 
leder av rådet for funksjonshemmede 
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NORDSTRAND BYDELSPRIS - STATUTTER 
 
 
Bydelsprisen deles ut en gang i året i forbindelse med bydelsdagene, vanligvis i september, 
forutsatt at det er innkommet forslag på kandidat som arbeidsutvalget finner kvalifisert.  
 
Prisen kan gis til enkeltpersoner, lag og foreninger i Bydel Nordstrand som: 


• over tid har arbeidet for at enkeltmennesker eller grupper har fått det bedre 
• har markert seg i kulturlivet lokalt til glede for bydelens innbyggere 
• har bidratt til å profilere Bydel Nordstrand utad på en positiv måte innenfor områdene 


idrett, kunst, kultur eller frivillig innsats 
 
Prisen kan ikke gis til offentlig ansattes innsats knyttet opp mot bydelens ansvarsområder.  
 
Innsatsen skal fortrinnsvis være på bydelsnivå, frivillig og ulønnet. 
 


Kunngjøring 
• kunngjøring av bydelsprisen foretas hvert år i god tid før fristen 
• frist til å foreslå kandidater er innen 15. mai 
• alle innbyggere og organisasjoner i Bydel Nordstrand kan foreslå kandidater til 


bydelsprisen. Det må gis begrunnelse for forslag til kandidater 
• kunngjøringsteksten sendes foreninger og lag i bydelen, skoler og tjenestesteder 


 
 
Behandling av innkomne forslag 
 


• Alle innkomne forslag er unntatt offentlighet. Det er bare prisvinnerens navn som 
under prisutdelingen skal bekjentgjøres. Prisvinneren underrettes muntlig, normalt en 
uke før prisutdelingen. 


 
Jury 
Det oppnevnes en jury bestående av følgende 6 medlemmer for innstilling av  
kandidat til bydelsprisen:  
 


1. Barn, ungdom og kulturkomiteens (BUK) leder som ved stemmelikhet har 
dobbeltstemme 
BUK- komiteens nestleder 
Lars Petter Solås (FrP) 
Kjersti Bagle-Tennebø (H) 
Haakon Brænden (KrF) 
Tedd Urnes (SV) 
 


2. Juryens funksjonstid følger kommunevalgperioden 
3. Innstillingen av kandidat til bydelsprisen legges frem for arbeidsutvalget til endelig 


behandling på første møte etter sommerferien. 
 


 
 


 







 
 
Kunstverk: 


• prisen skal være et kunstverk av en lokal kunstner 
• kunstverkets bakside skal ha påskrift fra bydelsutvalgets leder, årstall, bydelens logo 


og hvem som har fått prisen  
• prisen kjøpes inn etter at kandidatene er vurdert og vinneren kåret 
• øvre tak på innkjøp av kunstverket er kr 5000,-. Beløpet er gjenstand for 


indeksregulering med utgangspunkt i levekostnadsindeks fra juli 2010 
 
Vinneren/ utdeling av prisen 
 


• bydelsutvalgets leder overrekker prisen under bydelsdagene på et arrangement der det 
antas å være flest publikum til stede 


 
Statuttenes gyldighet 


• statuttene for 2011 gjelder til bydelsutvalget foretar nye endringer 
 
Forslag til bydelsprisen sendes: Bydel Nordstrand, postboks 98 Nordstrand, 1112 Oslo 
E-post: postmottak@bns.oslo.kommune.no Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til 
Servicetorget tlf 23 49 50 49 / 02 180. 



mailto:postmottak@bns.oslo.kommune.no



		BUK- komiteens nestleder
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KAPITTEL 1  
 
OM PLANEN OG PLANARBEIDET  
  
1.1 Innledning  
  
I boligmeldingen fra 2008 fremgår det at alle bydelene skal utarbeide en boligsosial 
handlingsplan. Dette er den første boligsosiale handlingsplanen som er laget i Bydel 
Nordstrand etter bydelsreformen 2004.  
 
I utarbeidelsen av bydelens plan er det tatt utgangspunkt i kommunale og statlige føringer.  
  
Bystyret behandlet den 17.12.2008 i sak 453 Bystyremelding om sosiale boligvirkemidler i 
Oslo kommune. Der vektlegges det at hovedmålet for arbeidet med sosiale boligvirkemidler i 
Oslo skal være rettet mot dem som trenger det mest.  
  
Hovedstrategien i dette arbeidet er at:  
   
- Boligvirkemidlene skal bidra til at enkeltpersoner og familier i størst mulig grad er 


selvhjulpne.  
 
- Oslo skal ha en sammenhengende kjede av boligtiltak til vanskeligstilte som er 


differensiert etter individuelle behov og problemer.  
 
- Den kommunale ressursbruken skal være effektiv og tiltakene skal kvalitetssikres.  
 
Videre er statens visjon, mål og hovedstrategier i boligpolitikken lagt til grunn for forslag til 
handlingsplan for bydelen. I St.meld. nr. 23 (2003-2004) Om boligpolitikken er statens visjon 
uttrykt som følger: Alle skal bo trygt og godt.    
  
For enkelte grupper vil ikke økt tilgang på boliger alene kunne avhjelpe deres boligbehov. For 
at disse gruppene skal kunne etablere seg i en bolig vil det være behov for hjelp fra det 
offentlige. Regjeringen har derfor som sitt andre hovedmål å skaffe boliger til vanskeligstilte 
på boligmarkedet og hjelp til å bli boende i denne.   
   
I St.meld. nr. 23 (2003-2004) Om boligpolitikken er følgende utfordringer prioritert:   
  
- Boligetablere personer med svak økonomi  
 
- Forebygge og bekjempe bostedsløshet  
 
- Sikre boliger til flyktninger med oppholdstillatelse  
 
- Tilrettelegge for tilgang til boligmarkedet for personer med nedsatt funksjonsevne  
 
- Styrke de kommunale boligtjenestene  
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Stortingsmeldingen understreker at et godt sted og bo er en viktig forutsetning for integrering 
og deltagelse i samfunnet. Bolig utgjør sammen med arbeid og helse de tre grunnleggende 
elementer i velferdssamfunnet.  En god bolig er grunnlaget for en anstendig menneskelig 
tilværelse, og vil ofte være avgjørende for helse og deltagelse i arbeidslivet.  
  
Brukergruppene nevnt nedenfor er med i bydelens boligplan: 
 


• Mennesker med funksjonsnedsettelse  
• Mennesker med psykiske helseproblemer 
• Flyktninger 
• Rusmiddelmisbrukere og personer med legemiddelassistert rehabilitering 
• Sosialt vanskeligstilte 
• Ungdom med rus- psykiske helseproblemer 


 
 
Planen innholder følgende punkter: 
 


• Ansvarsfordelingen innad i bydelen  
• Ansvarsfordelingen mellom bydelen og kommunale foretak 
• Forholdet mellom bydelen og private utleiere 
• Bosettingsstrukturen og lokale forhold 
• Befolkningsutvikling og fremtidig behov for boliger 
• Generell utvikling fremover og behovet for boliger i forskjellige kategorier 
• Utviklingen i leiemarkedet 
• Økonomi: hvordan utvikle kostnadseffektive tjenester 


 
 
1.2 Prosjektets mandat   
 
Boligsosial handlingsplan for Bydel Nordstrand skal ligge til grunn for alle som arbeider med 
berørte grupper og tjenester i bydelen.  
 
Det ble dannet en arbeidsgruppe bestående av Enhet for forebyggende tjenester, Enhet for 
NAV Nordstrand sosial, Enhet for bestiller, Enhet for bo- og dagtilbud og Enhet for service- 
og forvaltning. 
 
Enhet for Nav Nordstrand sosial har hatt koordineringsansvaret for boligplanen. 
 
Planen skal gjelde for perioden 2011 til 2014 og evalueres årlig. 
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1.3 Kartlegging av boligbehov og metode  
  
Målet med kartleggingen av brukergruppene er å få en samlet plan for boligbehovet i Bydel 
Nordstrand. På bakgrunn av denne kartleggingen vil bydelen iverksette en sammenhengende 
kjede av boligtiltak. 
  
Bydelen har ansvar for å yte bistand og medvirke til å skaffe boligtilbud til personer som selv 
ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.  
   
Kartleggingen omfatter brukere av bydelens tjenesteapparat og er gjennomført i den enkelte 
enhet ut fra deres målgrupper. 
  
 
1.4 Andre aktuelle lovverk og plandokumenter  
 
Boligsosial handlingsplan må ses i sammenheng med gjeldende lovverk og andre 
plandokumenter som omfatter målgruppene. Dette gjelder: 
 


• Rusmiddelpolitisk handlingsplan 
• Plan for psykisk helsearbeid (under revidering) 
• Handlingsplan for barn i vanskelige livssituasjoner 
• Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse1  
• Strategisk plan 
• Økonomiplan 
  


 
Budsjettdokumenter og budsjettvedtak er styrende for årlige satsningsområder og 
prioriteringer i bydelens tjenestetilbud.  
  


                                                 
1 Mennesker med funksjonsnedsettelser omhandler alle brukere med funksjonshemning enten det 
er psykisk eller fysisk funksjonshemning eller mennesker med psykisk lidelse. 
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1.4.1 Lovgrunnlag for bydelens boligarbeid knyttet til bolig 
 
Tabell 1.1 Lovgrunnlag for bydelens boligarbeid knyttet til bolig  
Råd og veiledning Lov om sosiale tjenester (Stl) § 4-1 
Hjelp til midlertidig husvære Lov om sosiale tjenester i NAV kap.4 § 27 
Økonomisk bistand Lov om sosiale tjenester  kapittel 4 
Praktisk bistand, praktisk opplæring  og 
BPA 


Lov om sosiale tjenester § 4-2, bokstav A 
 


Tildeling av kommunal bolig Lov om sosiale tjenester m.v. § 3-4. 
Forskrift om tildeling av kommunal bolig vedtatt av 
bystyret 7. mai 2003 
Byrådssak 1356/03: Instruks til forskrift av 
07.05.2003 om tildeling av kommunal bolig i Oslo 
kommune med mer.  


Kommunal bostøtte FOR 2000-03-15 nr 1661: Forskrift for bostøtte for 
leietakere i kommunale boliger, Oslo kommune, Oslo. 
Endring BKB i 2009 og i 2010 


Statlig bostøtte Forskrift om bostøtte  


Fastsett av Kommunal- og regionaldepartementet 19. 
juni 2009 med heimel i stortingsvedtak 17. mars 2009 
og lov 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats 
Husbank § 1, § 16, § 17 og § 21.  
Tilføyd hjemmel: Lov 29. mai 2009 nr. 30 om 
Husbanken § 1 og § 13.  
Endringar: Endra ved forskrift 23 juni 2010 nr. 958.  


Startlån og tilskudd til kjøp, reetablering, 
refinansiering av bolig og lån og – tilskudd 
til utbedring av bolig. 


Forskrift om startlån fra Husbanken 


Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 22. 
desember 2004 med hjemmel i lov 1. mars 1946 nr. 3 
om Den Norske Stats Husbank § 1 og § 21.  
Tilføyd hjemmel: Lov 29. mai 2009 nr. 30 om 
Husbanken § 1, § 13.  
Endringer: Endret ved forskrifter 18. des. 2007 nr. 
1587, 19. mars 2010 nr. 434 


Forskrift om boligtilskudd fra Husbanken  


Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 22. 
desember 2004 med hjemmel i lov 1. mars 1946 nr. 3 
om Den Norske Stats Husbank § 1 og § 21.  
Tilføyd hjemmel: Lov 29. mai 2009 nr. 30 om 
Husbanken § 1, § 13.  
Endringer: Endret ved forskrift 19 mars 2010 nr. 432. 


Fellesskriv til bydelene nr 9/2003. 
Boligutleie Lov om husleieavtaler LOV-1999-03 Endringslov til 


husleieloven. Lov om endringer i husleieloven (2009-
01-16) 
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KAPITTEL 2 
 
SITUASJONSBESKRIVELSE OG ANSVARSFORDELING 
  
 
2.1 Bydel Nordstrand  
  
 
2.1.1 Geografisk beliggenhet 
 
Bydel Nordstrand ligger i Oslo sydøst og omfatter de tre tidligere bydelene Nordstrand, 
Ekeberg-Bekkelaget og Lambertseter. Bydelen har Oslos lengste strandlinje i vest, i øst 
grenser bydelen til E6 og Bydel Østensjø, Bydel Gamle Oslo i nord og Bydel Søndre 
Nordstrand i syd.    
 
Tabell 2.1 Bydelskart over hvor i Oslo Bydel Nordstrand ligger 


 
 
 
 
Nordstrand er en bydel i Oslo som ligger i ytre by sør, mellom Bunnefjorden og E6, og 
mellom Ekebergskråningen ned mot Kvernerdalen i nord og Ljanselvdalen i sør. Bydelen er 
16,9 km2  og hadde 46 419 innbyggere i januar 2010. 
 
Bebyggelsen er dominert av småhus i skråningen mot fjorden og på deler av platået østenfor. 
Der finnes også den mest konsentrerte blokkbebyggelsen i bydelen, Lambertseter og 
Nordseterfeltet. Lambertseter var Oslos første drabantby. Bydelen har lite næringsvirksomhet. 
Det er forretnings- og servicesenter på Holtet, Sæter og på Lambertseter. 
 
 
2.1.2 Historie  
 
I skråningen mellom Nordstrandsplatået og fjorden ble det allerede rundt 1890 tallet bygd 
småhus rundt stasjonene på Østfoldbanen (bl.a. Ljan og Bekkelaget stasjoner). Etter at 
Ekebergbanen åpnet i 1917 spredte bebyggelsen seg ut over hele platået. 
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Drabantbyutbyggingen begynte på Lambertseter lengst øst på Nordstrand - og Ekebergplatået, 
der de første husene stod ferdig 1951. Kommunen og OBOS var drivkrefter i denne 
utbyggingen som foregikk kontinuerlig med 1500–2500 boliger årlig, til dels i flere 
drabantbyer samtidig. 
 
Drabantbyens arkitektur gjenspeiler både tidens moteretninger og en nøktern boligpolitikk 
innenfor Husbankens rammer. Lambertseter har stort sett 2–3-roms leiligheter i 3–4-etasjes, 
for det meste frittliggende, blokker. Noen blokker har opp til ni etasjer. Veitvetbebyggelsen til 
Selvaag er ukonvensjonell både i arkitektur og konstruksjonsmetode. Ingen av husene her har 
flere enn fire etasjer, leilighetene er smale og dype, og mange leiligheter går over to etasjer. 
Bebyggelsen var et viktig eksperiment som gav billige leiligheter og påvirket sterkt senere 
byggemetoder. 
 
 
2.1.3 Nærmere om hovedområder i bydelen  
 
 
2.1.3.1 Ekeberg  
 
Ekeberg og Brannfjell i Oslo er et platåaktig høydedrag i Oslo, området ligger lengst nord i 
Nordstrand bydel, sørøst for Bjørvika og Gamlebyen; ca. 140 moh. Ekeberg er bygd opp av 
grunnfjell som avgrenses av bratte forkastningsskrenter ned mot fjorden i vest og Oslodalen i 
nord. Fra toppen er det utmerket utsikt over byen og havnen. På fjellskråningen mot vest er 
det avdekket helleristninger.  
 
Tett villabebyggelse særlig i den vestre del, hvor forstadsbanen Ekebergbanen (åpnet 1917) 
går sørover til Ljabru. Oppe på platået er et større område, Ekebergsletta, lagt ut som et viktig 
tur- og rekreasjonsområde med idrettsanlegg (Ekeberg Idrettshall).  
 
Simensbråten er et boligstrøk i Bydel Nordstrand, området ligger oppe på Ekebergplatået vest 
for Ryen. Vesentlig småhusbebyggelse som ble utbygd fra først på 1900-tallet. 
 
 
2.1.3.2 Bekkelaget 
 
Bekkelaget var opprinnelig et bolig- og industristrøk. Det omfattet tidligere bare stranden 
langs Bunnefjorden med øyene utenfor. Etter Østfoldbanens åpning 1879 dannet det seg et 
villastrøk fra Nedre Bekkelaget oppover mot Bekkelagshøgda, der Bekkelaget kirke ble 
innviet 1924, og navnet Bekkelaget brukes i dag også om områdene på Bekkelagshøgda.  
 
 
2.1.3.3 Nordstrand  
 
Sæter er et boligstrøk og forretnings- og servicesenter i Bydel Nordstrand, det ligger på 
Nordstrandsplatået ovenfor Nordstrand stasjon på Østfoldbanen. Området ble utparsellert fra 
1880-årene etter åpningen av Østfoldbanen og særlig etter 1917 da Ekebergbanen ble åpnet til 
Sæter, banen ble i 1941 forlenget til Ljabru. Den første private videregående skole i Aker ble 
startet her i 1889, den er nå kommunal videregående skole. Bydelsadministrasjonen for Bydel 
Nordstrand ligger på Sæter. 
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Ljan er et boligområde i bydelen som ligger på østsiden av Bunnefjorden sør for bysenteret. 
Ljan består stort sett av villabebyggelse. 
 
 
2.1.3.4 Lambertseter 
 
Området har enhetlig bebyggelse bestående i dominerende grad av blokkbebyggelse med 
byggestart fra 1950. Større friområder i øst og sør, samt ved områdene rundt den tidligere 
Oslo kringkaster (1929–54) sentralt i området. Viktig forretnings- og servicesenter ved 
Lambertseter T-banestasjon. Området rund Lambertseter senter har blitt utviklet mye det siste 
året, Deichmanske bibliotek åpner på nytt i oktober. Området kan bli det nye sentrum for 
bydelen. 
 
 
2.1.4 Befolkningsutviklingen i bydelen 
 
Befolkningen i bydelen per 01.01.2010 etter standard aldersgrupper.  
0-5 år 6-15 år 16-18 år 19-39 år 40-66 år 67 år og 


over 
80 år og 
over 


90 år og 
over 


I alt 


3 913 5 541 2 189 11 942 16 366 6 468 2 804 509  46 419 
 
Bydelen har den nest høyeste andelen eldre mellom 67 og 79 år av Oslos bydeler.  


• Bydelen har 35 % høyere andel av befolkningen i aldersgruppen 0-17 år enn 
bygjennomsnittet.  


• I aldersgruppen 18-39 år er andelen 12 % lavere enn bygjennomsnittet.  
• Bydelen har en større andel kvinner enn menn; 52 % mot 48 %.  
• Andelen innbyggere med annet statsborgerskap enn norsk var per 01.01.2009 på 7,6 % 


av bydelens befolkning, og var dermed under gjennomsnittet for Oslo som er på 12,2 
%.  


 
Befolkningsframskrivning per mars 2010 for bydelen etter standard aldersgrupper  
År 0-5 år 6-15 år 16-18 


år 
19-39 
år 


40-66 
år 


67 år 
og over 


80 år 
og over 


90 år 
og over 


I alt 


2010 3 812 5 527 1 597 12 701 13 330 6 465 2 789 497 46 434 
2011 3 858 5 638 1 579 12 869 16 512 6 527 2 749 539 46 981 
2012 3 917 5 657 1 639 12 961 16 718 6 609 2 699 561 47 505 
2013 3 951 5 708 1 684 13 011 16 891 6 720  2 614 572 47 963 
 
Befolkningsfremskriving for bydelen viser at i planperioden er det forventet en minkende 
andel eldre (- 190) over 80 år, dvs. en reduksjon på 7 % fra 2 804 per 01.01.2010 til 2 614 per 
01.01.2013.  
 
Aldersgruppen 90 år + forventes å øke med 63 personer, som utgjør en prosentvis økning på 
12 %.  
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2.2 Boligpriser   
 
I perioden 2000-2008 satte boligprisene i Norge, og særlig Oslo-området, nye rekorder. I 
forbindelse med finanskrisen som oppsto i september 2008 førte imidlertid 
konjunkturnedgangen til nedgang i boligprisene fram til årsskiftet 2008/2009. Den kortvarige 
nedgangen snudde, og i de tre første månedene i 2009 steg prisene igjen med 11,4 prosent. 
Boligprisene økte i gjennomsnitt med 7 % fra fjerde kvartal i 2009 til fjerde kvartal i 2010.  
 
Tabell 2.1 Boligprisindeks etter boligtype for hele Norge 1992 til 20112. 


 


Tabellen nedenfor viser pris per kvadratmeter for leiligheter totalt, i Bydel Nordstrand, for 
Hele Oslo og for Norge totalt3.  


Tabell 2.2 Utviklingen i leilighetspriser totalt fra 2009 til februar i 2011. 
Pris pr. kvadratmeter for leiligheter totalt. i Bydel Nordstrand, Oslo totalt og i hele Norge. Års- og månedstall. 
 2009 2010 Januar 2011 Februar 2011 
Bydel Nordstrand 30 600 33 300 35 100 35 600  
Snitt Oslo 34 200 37 000 38 900 39 400 
Hele Norge 27 900 30 300 32 000 32 500 
 
Det kan leses av tabellen ovenfor at bydelen har en lavere kvadratmeterpris en hva som er 
gjennomsnittet for Oslo. Bydelen har imidlertid høyere kvadratmeterpris enn gjennomsnittet i 
hele Norge. 
 
 


                                                 


2 Figuren er hentet fra Statisk sentralbyrås hjemmesider på Internett og viser boligprisutviklingen fra første kvartal 1992 til 
fjerde kvartal 2010. 


 
3 Kvadratmeterprisene er hentet fra rapporten ”Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk februar 2011”. 
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Tabell 2.3 Utviklingen i eierleilighetspriser fra 2009 til februar i 2011. 
Pris pr. kvadratmeter for eierleiligheter. i Bydel Nordstrand, Oslo totalt og i hele Norge. Års- og månedstall. 
 2009 2010 Januar 2011 Februar 2011 
Bydel Nordstrand 35 300 37 900 40 200 41 100 
Snitt Oslo 35 700 38 600  41 000 41 700 
Hele Norge 29 800 32 300 34 400 35 100 
 
Tabell 2.3 viser at for eierleiligheter ligger kvm prisen i bydelen litt under snittet for hele Oslo 
og over snittet for hele landet. 
 
Tabell 2.4 Utviklingen i andelsleilighetspriser fra 2009 til februar i 2011. 
Pris pr. kvadratmeter for andelsleiligheter i Bydel Nordstrand, Oslo totalt og i hele Norge. Års- og månedstall. 
 2009 2010 Januar 2011 Februar 2011 
Bydel Nordstrand 28 800 31 600 33 100 33 600 
Snitt Oslo 33 200 35 900 37 600 37 900 
Hele Norge 26 500 28 700 30 200 30 500 
 
Tabell 2.4 viser at for andelsleiligheter er prisene vesentlig lavere en for eierleiligheter, dette 
gjelder spesielt i bydelen. 
 
 
2.3 Leiepriser  
 
Leieprisene var økende for syvende kvartal på rad, med 0,9 % fra 3. til 4. kvartal 2010. De 
månedlige leieprisene ligger 7,1 % høyere enn på samme tid i fjor. 
 
Opinions spørreundersøkelse rettet mot utleiere viser at leiligheter som ble leid ut igjen i 3. 
kvartal hadde 8,0 % høyere leie enn samme leilighet i forrige leieforhold. I gjennomsnitt 
koster det 10.742 kroner pr måned å leie en leilighet i Oslo.  
 
Prisberegningene baserer seg på 3.710 leiligheter annonsert på Finn.no i 3. kvartal 2010 og 
16.969 leiligheter annonsert siste fire kvartaler4. 
 
Tabell 2.5  Utviklingen i markedsleie fra 2002 til utgangen av 2010 i Oslo Sør 
Markedspriser (i kr/mnd) fra 2002 til 4. kvartal 2010 i Bydel Østensjø, Bydel 
Nordstrand og Bydel Søndre Nordstrand. 
 År 2002 År 2005 År 2008 År 2009 År 2010 
Hybel 3 033 3 092 4 122 4082 4 286 
1-roms 4 858 4 315 5 653 5 634 5 893 
2-roms 6 360 6 034 7 858 7 861 8 301 
3-roms 7 993 7 699 10 384 10 068 10 692 
4-roms 11 254 10 380 13 778 13 248 14 209 
5-roms 15 042 13 512 17 341 16 265 17 266 
 
Markedsleien er den husleien som markedet, i gjennomsnitt, er villig til å betale for 
leiligheten på det tidspunktet den leies ut. 


                                                 
4 Leieprisstatistikken er hentet fra Boligbygg sin ”Leieprisstatistikk for Oslo”. Denne er utarbeidet av Opinion for 
Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no. 
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Sammenlignet med forrige topp i 2002, har leieprisene økt med 28,6 % nominelt og med   
10,6 % mer enn den alminnelige prisstigningen (konsumprisveksten var 18 % fra februar 
2002 –november 2010). 
 
Gjengs leie kan kort defineres som gjennomsnitt siste tre år for det leienivået som er etablert 
på stedet, ved leie av liknende husrom på liknende avtalevilkår.  
  
Boligbygg Oslo KF forvalter omlag 10 300 boliger på vegne av Oslo kommune. Husleien i de 
fleste av Boligbyggs boliger er gjengs leie.  
 
 
Nedenfor er det vist en oversikt over utviklingen i gjengs leie i vårt område. 
  
Tabell 2.6 Oversikt over gjengs leie i Oslo Sør fra 2005 til 4. kvartal 2010.  
Gjengs leie (i kr/kvm) fra 2005 til 4. kvartal 2010 i Bydel Østensjø, Bydel Nordstrand 
og Bydel Søndre Nordstrand. 
 År 2005 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 
Hybel 1 759 1 995 2 280 2 311 2 447 
1-roms 1 483 1 596 1 790 1 840 1 916 
2-roms 1 295 1 393 1 530  1 614 1 686 
3-roms 1 301 1 404 1 580 1 658 1 718 
4-roms 1 236 1 324 1 465 1 534  1 593  
5-roms 1 230 1 297 1 425 1 488 1 507 
Tallene er basert på Statistisk Sentralbyrås (SSB) gjennomsnitts- størrelser for boliger:  
Hybel: 20m²,1 rom:35m², 2 rom:55m², 3 rom:70m²,4 rom:100m² 5 rom:130m² 
 
Tabellen viser en jevn økning i gjengs leie de siste seks årene. 
  
 
2.3.1 Boligtilgang – kommunale boliger 
 
Mangel på bolig og prisøkningen øker behovet etter kommunalt disponerte boliger. Per 31. 
desember 2008 lå dekningen for kommunale boliger på om lag 20 boliger per. 1000 
innbyggere.  
 
For Bydel Nordstrand ligger dekningen på om lag ni boliger per 1000 innbyggere. I 2010 
mottok boligkontoret 192 søknader (inkludert søknader om fornying av boligforhold), hvor 20 
av søknadene ble avslått i all hovedsak etter forskriftens § 8 som omhandler prioritering 
mellom søkere. Bydel Nordstrand disponerte 412 kommunale boliger i 2010. 
 
Bydel Nordstrand hadde i tillegg en viss nedgang av det totale antallet på disponible 
kommunale boliger fra 2008 til 2010.  
 
Årsaken til dette er salg av boliger der leietaker har livstidskontrakter, eller at boligen har 
vært verneverdig og uegnet for målgrupper i bydelen. Det er Boligbygg Oslo KF som har 
ansvaret for å selge og kjøpe nye kommunale boliger i bydelene.  
Det ble ikke kjøpt inn nye boliger i bydel Nordstrand i 2009 eller 2010.  
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Boligkontoret i bydelen har et godt samarbeid med boligbygg Oslo KF slik at boligmassen 
utnyttes maksimalt. Boligbygg Oslo KF har fått økte budsjettmidler i 2011 til kjøp av nye 
boliger. Boligkontoret er i tett dialog med Boligbygg Oslo KF for å finne egnede objekter i 
bydelen. 
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KAPITTEL 3  
 
ORGANISERING AV DET BOLIGSOSIALE ARBEIDET OG ANSVARSDELING  
 
Arbeidsoppgavene med de sosiale boligvirkemidler i Oslo kommune er delt mellom Helse- og 
velferdsetaten, Rusmiddeletaten, Storbyavdelingen, Boligbygg, Omsorgsbygg og bydelene.  
 
Arbeidet med de økonomiske boligvirkemidlene er delt mellom bydelene og Helse- og 
velferdsetaten. Helse- og velferdsetaten har budsjettansvar for startlån og bostøtteordningene, 
samt budsjett- og kvotefordelingsansvar for boligtilskudd til etablering. Videre har etaten 
ansvar for forvaltning av kommunens utlånsportefølje til boligformål.  
 
Helse- og velferdsetaten tilbyr bistand til bydelene vedrørende bruk av prosjektrettede 
boligtilskudd. Etaten bistår også bydelene ved innleie av boliger fra private aktører/utleier.  
I tillegg fungerer etaten som rådgiver for bydelene i utnyttelsen av kommunale og statlige 
boligvirkemidler i Oslo.  
 
Bydelene har delegert ansvar for saksbehandling og vedtak innenfor sine tildelte kvoter. 
 
Rusmiddeletaten har et byomfattende ansvar for drift og utvikling av rehabiliterings- og 
omsorgsinstitusjoner og skadereduserende tiltak for rusmiddelmisbrukere over 18 år. 
Rusmiddeletaten er en rådgivningstjeneste overfor bydelene når det gjelder 
rusmiddelproblematikk.  
 
Storbyavdelingen er en avdeling i Bydel St. Hanshaugen. De drifter og utvikler tjenester rettet 
mot brukere der bydelene kan ha behov for byomfattende tjenester.  
 
Storbyavdelingen har ansvar for rådgivningstjenester overfor vanskeligstilte grupper med 
spesielle behov. 
 
Boligbygg Oslo KF eier og forvalter boliger på vegne av Oslo kommune. Boligbygg er et 
kommunalt foretak med ansvar for forvaltning, drift, utvikling og vedlikehold av 10 300 
boliger. Det bor omlag 25 000 personer i deres boliger.  
 
Omsorgsbygg Oslo KF eier, forvalter og utvikler kommunale formålsbygg. Bygningsmassen 
består i hovedsak av sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, barnehager og barneparker, 
kommunalt eide institusjoner knyttet til rusmiddelomsorg, barnevern og psykiatri, 
brannstasjoner, kulturbygg og kontorbygg. 
  
Flere tjenestesteder i bydelen har boligrelaterte arbeidsoppgaver. NAV Sosial og 
Boligkontoret har flest arbeidsoppgaver relatert til bolig og boligbistand.  
 
 
 
 
 
 
 


Bydelens organisasjonsstruktur 
Bydel Nordstrand er organisert etter tradisjonell 2-nivå modell med 10 enheter, der 
strategisk/ overordnet nivå klart skilles fra tjenesteytende- drifts- /operativt nivå: 
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Organisering i Bydel Nordstrand per 01.01.2011 
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KAPITTEL 4  
 
ENHET FOR SERVICE OG FORVALTNING 
 
BOLIGVIRKEMIDLER OG TILTAK FOR BOLIGKONTORET 
 
Boligkontoret gir råd og veiledning om økonomiske boligvirkemidler og kommunale boliger 
til vanskeligstilte. Kontoret har også ansvaret for saksbehandling av alle søknader om leie av 
kommunale boliger.   
 
I tillegg behandles søknader om personrettede låne- og tilskuddsordninger til: 
 
- kjøp av bolig 
- reetablering i bolig 
- refinansiering av bolig 
- utbedring av bolig 
- tilpasning av bolig  
 
Boligkontoret saksbehandler søknader om statlig bostøtte, bostøtte for beboere i kommunale 
boliger forvaltet av Boligbygg eller bydelen og kommunalt boligtilskudd. Inngåelse og 
oppfølging av leiekontrakter er kontorets ansvar. 
 
 
4.1 Kommunal bolig 
 
Oslo kommune både leier og eier boliger som fremleies til vanskeligstilte grupper. I dag er de 
kommunale boligene i stor grad øremerket ulike grupper. Det er store forskjeller mellom 
bydelene i forhold til antall boliger til de ulike målgruppene. 
  
Bydel Nordstrand disponerer ved utgangen av 2010 412 kommunale boliger. Av disse er 350 
boliger kommunalt eid og forvaltes i stor grad av Boligbygg Oslo KF.  Pr i dag har bydelen 62 
boliger privat eid som er innleid til utleie.   
  
Mål  
Boligkontoret skal øke antallet kommunale utleieboliger med 20 enheter.  
Boligkontoret skal øke antallet nyinnflyttinger i de kommunale boligene til 40 per år. 
 
Tiltak  
- Boligkontoret skal årlig utarbeide en analyse av boligbehovet for å dokumentere Bydel 
Nordstrand sitt boligbehov til Boligbygg Oslo KF. 
- Tilby lån og tilskudd til flere beboere som bor i kommunalt disponerte boliger 
- Arbeide tett med Helse- og velferdsetaten for å få tilskudd fra Husbanken til å finansiere 
flere leieobjekter. 
 
Frist 
31.12.2014 
 
 







 
 
 


Boligsosial handlingsplan for Bydel Nordstrand 2011 - 2014 
 


19


4.1.1 Boliger som bydelen disponerer til sosialt vanskeligstilte og flyktninger  
 
Ved utgangen av 2010 hadde bydelen 271 kommunale boliger øremerket sosialt 
vanskeligstilte og flyktninger. I tillegg har boligkontoret 13 boliger som er innleid fra private 
utleiere til denne målgruppen. 
  
Kommunal bolig er et boligsosialt virkemiddel som skal hjelpe vanskeligstilte på 
boligmarkedet i en periode. Det er et mål at alle som er i stand til det på sikt skal klare seg 
selv. Kommunal bolig tildeles etter forskrift om tildeling av kommunal bolig, vedtatt av 
bystyret 07.05.2003. Målgruppen for leie av kommunal bolig er personer som ikke selv eller 
ved hjelp av andre former for offentlig boligbistand klarer å skaffe seg egnet bolig, herunder 
personer som har behov for bolig med særlig tilpasning grunnet alder, bevegelses- eller 
utviklingshemming.  
 
Etter forskriften må en boligsøker tilfredsstille et sett med grunnkrav for å kvalifisere for 
kommunal bolig. Det stilles krav til botid i kommunen, alder, inntekt under en fastsatt grense 
samt at søker må antas å kunne mestre bosituasjonen sin, eventuelt med tilgjengelige 
hjelpetiltak. Følgende grupper skal i henhold til forskriften prioriteres høyest for tildeling av 
kommunal bolig:  
   
Flyktninger som skal førstegangsbosettes, herunder enslige mindreårige flyktninger som 
utløser et boligbehov hos omsorgsfamilien  
 
Søkere som ikke har egnet bolig ved utskrivelse fra institusjon/fengsel og hvor 
boligtildelingen anses å være et viktig ledd i rehabiliteringen  
 
Byfornyelseshusstander, der boligtildeling er nødvendig for gjennomføring av ønsket 
byfornyelse i kommunen.  
 
Forskriften gir bydelene frist på seks måneder fra positivt vedtak til at søker skal få et tilbud 
om bolig. Dette gjør at en ofte må avslå søknader fra personer som tilfredsstiller alle 
grunnkravene for å kunne få kommunal bolig. Se utdrag fra forskriften nedenfor., 
 
”Bydelen bør kun prioritere søkere til boliger som det er en realistisk mulighet for blir 
ledigstilt i nær fremtid, dvs. mindre enn 6 måneder frem i tid.”  
  
I 2009 flyttet 34 nye husstander inn i kommunal bolig. I 2010 flyttet 36 nye husstander inn i 
kommunal bolig. Majoriteten av boligene er samlet i borettslag/sameier, men bydelen har et 
kommunalt boligkompleks med 64 boliger til vanskeligstilte.    
               
Tildelingsretten til kommunale boliger ligger til boligkontoret. Det betyr at ledigstilte boliger i 
en bydel går til søkere fra samme bydel. Det er i dag vanskelig å få til bytte mellom bydelene.  
 
Nyankomne flyktninger bosettes enten i kommunale boliger eller kommunalt disponerte 
boliger i egen bydel.  
  
I 2010 bosatte bydelen 28 flyktninger i henhold til tildelt kvote (i 2009 hadde vi 24).  
Gjennomstrømningen i kommunale boliger er begrenset noe som stiller bydelen overfor 
særlige utfordringer. I løpet av 2011 er det bestemt at bydelen skal bosette 33 flyktninger. 
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Mål  
Boligkontoret skal bosette det antallet flyktninger bydelen for tildelt.  
 
Tiltak  
- Prioritere flyktninger når det blir ledigstilte boliger.  
- I samarbeid med NAV Nordstrand sosial skal boligkontoret bosette flyktningfamilier. 
 
Frist 
Kontinuerlig 
 
 
4.1.2 Boliger til unge i etableringsfasen  
 
Ungbo er et kommunalt boligtilbud for ungdom mellom 17 og 23 år. Vanskeligstilt ungdom 
kan søke bolig i Ungbo. Tildeling skjer sentralt i Storbyavdelingen.  
 
Søknad om bolig sendes Boligkontoret i bydelen. Søknad anbefales av Boligkontoret og 
oversendes Ungbo for vurdering. Det er bydelen som fatter vedtak om leie av disse boligene.  
 
Alle som bor i Ungbo får booppfølging. I samarbeid med ungdommen og ansvarlig bydel, kan 
det inngås avtale om forsterket oppfølging.  
 
 
4.1.3 Boliger for mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse (HC boliger) 
 
Det er 11 kommunale boliger i bydelen som er øremerket for mennesker med fysisk 
funksjonsnedsettelse. Søkere fra bydelen har ingen fortrinnsrett til disse boligene. Tildeling 
skjer sentralt i Boligbygg Oslo KF.   
  
Søknad om bolig sendes Boligkontoret. Søknad behandles og oversendes Boligbygg Oslo KF.  
 
Mål  
Øke antallet kommunale boliger for mennesker med fysiske funksjonsnedsettelser. 
 
 
Tiltak  
Boligkontoret skal kartlegge og dokumentere det økte behovet for HC boliger.   
 
Frist 
Kontinuerlig 
 
 
4.1.4 Boliger for eldre  
 
Bydelen har 33 trygde- og omsorgsboliger. 
 
En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede.  
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Den har såkalt ”livsløpsstandard”; dvs. den er uten terskler, har ekstra brede døråpninger 
tilpasset gåstol/rullestol og har ellers god fremkommelighet mellom rom og funksjoner. En 
omsorgsbolig er beboerens eget hjem. Den skal utformes som selvstendig bolig på minimum 
50 kvm. eller som enhet i fellesskapsbolig med fellesarealer.   
  
Beboere i trygde- og omsorgsboliger skal være eldre eller uføre som ikke klarer å dekke sitt 
boligbehov på det ordinære boligmarkedet.  
 
 
4.2 Startlån og tilskudd 
 
Startlån og boligtilskudd til etablering er virkemidler som skal bidra til at vanskeligstilte på 
boligmarkedet kan etablere seg i egen bolig eller opprettholde nøktern og egnet bolig i Oslo 
kommune. Personer som har behov for rimelig boliglån kan søke lån og tilskudd. Søknad om 
startlån og boligtilskudd til etablering behandles av bydelen. Helse- og velferdsetaten har 
ansvar for budsjett, rapportering, administrasjon av lånekvoter og oppfølging av innvilgede 
lån.  
 
 
 4.2.1 Startlån og tilskudd til kjøp av bolig 
 
De fleste som får startlån er unge som skal førstegangsetableres. Det er krav om at søkerne må 
kunne betjene lån.  
Oslo kommune lånte ut 781 mill. kr i 2009. Disse midlene ble fordelt på 831 lån. Dette gir et 
gjennomsnittlig lån på kr 940 000. Bydel Nordstrand hadde et utlån i 2009 på kr 34 647 000.  
Bydelen fikk en kvote på kun kr 25 193 000. Kvotene fordeles ut fra sosialhjelpskriteriene, 
dette slår veldig ugunstig ut for Bydel Nordstrand som har få sosialhjelpsmottakere 
sammenlignet med resten av bydelene i Oslo.  
Boligtilskudd kan gis til personer som har varig lav inntekt uten reelle muligheter til økning 
av inntekten. De fleste som innvilges tilskudd er uføretrygdede eller enslige forsørgere med 
lav inntekt. 
  
Av de 37 personene som fikk lån ble det i tillegg gitt boligtilskudd til 15. Disse fikk i 
gjennomsnitt kr 352 700 i tilskudd i tillegg til lån. Dette er noe lavere en gjennomsnittlig 
tilskudd som i 2009 var på kr 466 000 for hele Oslo kommune. 
  
I tabellen nedenfor er tallmateriale fra perioden 2006 til 2009 presentert for å vise utviklingen 
i Oslo kommunes forbruk av startlån og boligtilskudd til kjøp av og reetablering i bolig de 
siste fire årene. 
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Tabell 4.1  Forbruk av startlån og boligtilskudd 2006 - 2009 
Forbruk av startlån og boligtilskudd 2006 – 2009 i Oslo kommune som helhet 


                       Startlån                         Boligtilskudd 


År Antall lån Mill. kr. 
Gjennomsnitts 
lån  


Antall 
boligtilskudd 


Mill. 
kr. 


Gjennomsnitts 
boligtilskudd 


2006 617 502    810 000 230 85  370 000 
2007 616 642 1 040 000 169 78  460 000 
2008 686 716 1 040 000 234 103  440 000 
2009 831 781    940 000 236 110  466 000 
 
I Bydel Nordstrand ble det i 2009 gitt 37 lån. Disse fikk i snitt cirka kr 936 000 hver.  
 
I 2010 ble det i Bydel Nordstrand gitt 48 lån. Kvoten til Bydel Nordstrand var på  
kr 30 millioner.  
 
Mål  
Benytte tildelt låne- og tilskuddskvote. 
 
Tiltak  
Oppfølging og veiledning av lånesøkerne som har fått forhåndsgodkjenning slik at de får 
benyttet lånet til kjøp av bolig. 
 
Frist 
Kontinuerlig. 
 
 
4.2.2 Startlån og tilskudd til refinansiering  
 
Refinansiering kan gis til husstander som er i fare for å miste boligen. Det er krav om at det 
skal være en eller flere uforutsette hendelser som er årsak til at husstanden står i fare for å 
miste boligen. Vanlige grunner er plutselig arbeidsledighet, sykdom eller uventet 
inntektsnedgang. Hvis bydelen skal gi tilskudd til refinansiering er det krav om at 
inntektsreduksjonen er varig.   
  
Tabellen på neste side viser antall refinansieringer og refinansieringer i mill. kr i perioden 
2006-2009.  
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Tabell 4.2  Startlån til refinansiering 2006 - 2009 
Startlån til refinansiering i Oslo kommune i perioden 2006 -2009 


 
Forbruk av startlån 2006 2007 2008 2009 
Startlån til refinansiering - antall 63 45 47 52 


Refinansiering i mill kr. 28 21 30 29 


Refinansiering i % (antall av totalt utlån) 11,4 % 7,9 % 6,9 % 6,3 % 


Refinansiering i % (beløp av totalt utlån) 5,9 % 3,4 % 4,2 % 3,7 % 


 
Tabell 4.3 Boligtilskudd til refinansiering 2006 - 2009 


Forbruk av boligtilskudd til refinansiering i Oslo kommune i 2009 
 


Forbruk av boligtilskudd 2006 2007 2008 2009 
Boligtilskudd til refinansiering (antall) 9 5 17 22 
Boligtilskudd til refinansiering (mill. kr) 2 1 5 9 
Boligtilskudd i prosent av antall 4,1 % 3,0 % 7,3 % 9,3 % 
Boligtilskudd i prosent av mill. kr 2,4 % 1,3 % 4,9 % 8,2 % 
 
Som en ser av tabellen ovenfor er det en stor økning i tilskudd som gis til refinansiering. Det 
kan til dels komme av en økt bevissthet på boligkontorene. Hensikten er å forebygge og 
redusere antall tvangssalg.  
 
Tabell 4.4 Antall startlån til refinansiering fordelt per bydel i 2009 


0 2 4 6 8 10 12 14 16


01 Gamle Oslo


02 Grünerløkka


03 Sagene


04 St. Hanshaugen


05 Frogner


06 Ullern


07 Vestre Aker


08 Nordre Aker


09 Bjerke


10 Grorud


11 Stovner


12 Alna


13 Østensjø


14 Nordstrand


15 Søndre Nordstrand
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Bydel Nordstrand innvilget to refinansieringer i 2009 men de viser ikke på statistikken før i 
2010 da de ble utbetalt i 2010. Bydel Nordstrand har i 2010 merket en økning i antall 
søknader om startlån og tilskudd som gjelder refinansiering av egen bolig. Bydel Nordstrand 
innvilget 8 lån og tilskudd til refinansiering i 2010. Det betyr at bydelen går fra null 
refinansieringer i 2009, til 8 i 2010. Denne utviklingen er forventet å holde seg utover i 2011. 
 
Mål  
Redusere antall utkastinger i bydelen. 
 
Tiltak  
Effektivisere samarbeidet med økonomisk rådgiver på NAV Nordstrand sosial. 
Prioritere refinansiering. 
 
 
Frist 
Kontinuerlig 
 
 
4.2.3 Boligtilskudd og lån til tilpasning av bolig og tilgjengelighetstiltak  
 
Ved hjelp av boligtilskudd til tilpasning av bolig og/eller startlån kan personer med fysisk 
funksjonsnedsettelse få mulighet til å utbedre eksisterende bolig eller å kjøpe en bolig som er 
tilpasset eget behov.  
  
Tilskuddet er en behovsprøvd ytelse. For lån er det nok at søker har betjeningsevne og at 
boligen er nøktern og egnet for søker/søkerne, samt at det er utbedring/tilpasning og ikke  
oppussing. Det ble innvilget 4 søknader i Bydel Nordstrand i både 2009 og i 2010.  
  
Gjennom tilskudd til generelle tilgjengelighetstiltak kan borettslag, sameier og boligutleiere 
søke om tilskudd for å lette tilgjengeligheten i fellesarealer i tilknytning til bolig.  
 
I ”Handlingsplanen for mennesker med funksjonsnedsettelse” er det beskrevet tiltak for å få 
utnyttet disse midlene bedre slik at flere skal kunne tilpasse og bli boende i sin egen bolig. 
 
Mål  
Gjøre ordningen bedre kjent for målgruppen. 
 
Tiltak  
- Tettere samarbeid med ergoterapitjenesten i bydelen. 
- Informere om ordningen på eldresenter i bydelen. 
- Informere om ordningen i lokalavisen. 
 
Frist 
Kontinuerlig. 
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4.3 Bostøtte 
 
Bostøtte er rettighetsordninger. Antall mottakere og innvilgede saker er derfor ikke et resultat 
av saksbehandlingspraksis eller bydelsvise kvoter. Forekomsten av støtteberettigede 
målgruppene i den enkelte bydel, og til en viss grad kjennskap til ordningene blant brukerne 
og 1. linjetjenesten, bestemmer størrelsen på utbetalingene. 
 
Nedenfor vises utviklingen i utbetalinger i bostøtteordningene bydelene saksbehandler fra 
2006 til 2009. 
 
Tabell 4.5  Bostøtte i millioner kr i Oslo kommune 2006 - 2009 


Bostøtte i mill kr i perioden 2006 til 2009 
 


Ordning 2006 2007 2008 2009 
Statlig bostøtte 390 000 419 000 455 000 537 000 
BKB 180 400 186 700 198 800 214 900 
KBT 41 700 41 500 41 000 39 500 
 
Tabellen ovenfor viser at det er den statlige bostøtteordningen som har økt mest i perioden 
2006 - 2009. I denne perioden har økningen vært på hele 37,7 %, mens BKB ordningen har 
økt med 19,1 %, noe som kommer av at husleiene har økt en del de siste tre årene. KBT 
ordningen har gått noe ned, dette antas å komme av at det blir færre minstepensjonister.  
 
Mål  
Gi riktig bostøtteordning til søkere av bostøtte. 
 
Tiltak  
- Gi informasjon om ordningen til søkerne og aktuelle samarbeidspartnere i bydelen. 
- Arrangere bostøttedugnader sammen med NAV Nordstrand sosial og aktuelle 
samarbeidspartnere i bydelen. 
 
Frist 
Kontinuerlig. 
 
 
4.3.1 Bostøtte for kommunale leietakere, BKB 
 
Ordningen ble innført som et ledd i innføringen av gjengs leie i kommunale boliger fra 17.01. 
2000.  
 
BKB- ordningen var opprinnelig forbeholdt leietakere i boliger som Boligbygg Oslo KF 
forvaltet før eiendomsreformen, men ble i 2009 utvidet til å gjelde alle boliger som BBY 
forvalter. I 2010 ble ordningen utvidet til også å omfatte kommunalt disponerte boliger 
innleid fra private eiendomsforvaltere.    
 
Antall mottakere av BKB har vært relativt stabilt. BKB- mottakernes statlige bostøtte blir 
overført til kommunen for avregning mot den kommunale støtten. Den statlige bostøtten 
reduserer følgelig kommunens kostnader. De statlige bostøtterefusjonene til BKB-ordningen 
utgjorde i 2009 totalt 110,4 mill. For enslige husstander i ettroms og toroms boliger har BKB-
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ordningen mindre og mindre betydning. Svært mange av de enslige kommunale leietakerne 
kommer bedre ut i Husbankens bostøtteordning enn i BKB-ordningen. Dette skyldes delvis at 
Husbankens ordning gradvis har blitt bedre, men først og fremst at BKB-ordningen har blitt 
dårligere. Ordningen har ikke blitt justert etter innføringen i januar år 2000.  De fleste får 
mindre BKB etter hver årlige omregning.  
 
For store barnefamilier i store boliger med høy husleie, er BKB-ordningen imidlertid helt 
avgjørende for at de skal klare å bli boende. Dette skyldes at det i BKB-ordningen ikke er 
boutgiftstak, mens det i Husbankens ordning er et øvre tak på henholdsvis kr 81 000 – 93 000, 
avhengig av antall personer i husstanden. Et flertall av store barnefamilier har en høyere 
husleie enn Husbankens tak. Muligheten til å beregne BKB av et ubegrenset husleiebeløp 
kompenserer for den høyere egenandelen. 
 
Tabell 4.6  Bostøtte til leietakere i kommunale boliger (BKB) 
Bostøtte til leietakere i kommunale boliger (BKB) 
2009 per bydel 
Bydel Mottakere Utbetalt 
Gamle Oslo 758 39 448 277 
Grunerløkka 583 27 643 063 
Sagene 1 049 49 339 042 
St. hanshaugen 183 10 695 072 
Frogner 145 8 572 816 
Ullern 25 1 690 116 
Vestre Aker 167 8 819 940 
Nordre Aker 119 5 450 888 
Bjerke 108 5 215 667 
Grorud 130 7 082 874 
Stovner 92 5 090 054 
Alna 214 11 878 991 
Østensjø 228 9 934 870 
Nordstrand 110 6 184 449 
Søndre Nordstrand 159 9 949 681 
Totalt 4 069 206 995 800 
 
Som en ser av tabellen ovenfor er det mange som bor i kommunal bolig i Bydel Nordstrand 
som ikke har BKB. En finner at mange som bor i kommunale boliger enten har statlig bostøtte 
som er høyere enn BKB som ville ha blitt innvilget.  
 
 
4.3.2 Kommunalt boligtilskudd (KBT) 
 
Ordningen er forbeholdt alderspensjonister, uføretrygdede og etterlattepensjonister med lave 
inntekter.  Den største gruppen er alderspensjonister, og de fleste er enslige 
minstepensjonister.  
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Tabell 4.7  Kommunalt boligtilskudd (KBT) 
Kommunalt boligtilskudd (KBT) 2009 per 
bydel  
Bydel Mottakere  Utbetalt beløp
Gamle Oslo 208 1 935 120
Grünerløkka 418 4 122 120
Sagene 369 3 626 561
St. Hanshaugen 148 1 407 441
Frogner 283 2 681 515
Ullern 120 1 247 249
Vestre Aker 148 1 470 307
Nordre Aker 176 1 634 647
Bjerke 120 1 153 872
Grorud 257 2 437 230
Stovner 303 2 902 099
Alna 603 5 893 575
Østensjø 382 3 327 029
Nordstrand 350 3 408 121
Søndre Nordstrand 220 2 039 844
Totalt 4 105 39 286 730
 
Ordningen har de siste årene blitt redusert med ca 100 husstander i året, fra 4 600 i 2005 til 
4 100 i 2009. Utbetalingene de siste tre årene har vært forholdsvis stabile rundt 40 mill. KBT 
kan gis i kombinasjon med statlig bostøtte, og er grunnen til at minstepensjonister og trygdede 
med lave inntekter i mange tilfeller kommer bedre ut med KBT og statlig bostøtte enn med 
BKB. 
 
Bydel Nordstrand har 350 KBT mottakere. Dette er høyere en snittet for Oslo. Dette kan tyde 
på at ordningen er godt kjent blant målgruppen i bydelen. 
 
 
4.3.3 Statlig bostøtte 
 
Den statlige bostøtten har vært et høyt prioritert boligvirkemiddel i de senere år. Ordningen 
har, særlig etter 2002, gradvis blitt justert til det bedre og det i en mer storbyvennlig retning.    
Den statlige bostøtteordningen og er også i Oslo nå den største og viktigste bostøtteordningen.  
 
I 2009 ble bostøtteordningen utvidet og forenklet. Dette betyr at de fleste med lav inntekt vil 
kvalifisere for statlig bostøtte. 4.3.3 Statlig bostøtte 
 
Oslo er det stedet i Norge som har hatt størst økning i antall mottakere og støttebeløp, Bydel 
Nordstrand har hatt en økning på 17 % på antall innvilgede saker fra januar til desember 2009. 
Økningen i kr var på hele 29 %. Snittet for økning i antall innvilgede saker i Oslo var på 26 % 
økning. Økningen i kr var for Hele Oslo på hele 34 %. Det er i bydelene med mange 
sosialhjelpsmottakere at en har fått den største økningen. Grunnen til det er at det nye 
regelverket gir mange i denne gruppen bostøtte. 
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I tabell 4.8 på neste side vises utviklingen i antall statlige bostøttemottakere og utbetalinger 
for alle bydelene i Oslo kommune i januar og desember 2009.  
 
Tabell 4.8 Oversikt over endring i statlig bostøtte fra januar 2009 til desember 2009 


Januar 2009 Desember 2009 


Bydeler 
Behandlede 


saker 
Innvilgede 


saker 
 Innvilget 


beløp 
Behandlede 


saker 
Innvilgede 


saker 
 Innvilget 


beløp 
Gamle Oslo 1 830 1 724 5 584 675 2 307 2 219 7 485 969
Grünerløkka 1 750 1 569 4 686 617 2 105 2 025 6 449 159
Sagene 1 558 1 477 4 311 035 1 920 1 838 5 740 028
St. Hanshaugen 858 664 2 118 371 1 078 1 019 3 378 082
Frogner 956 901 2 679 059 1 161 1 103 3 446 364
Ullern 263 240 702 483 317 305 937 634
Vestre Aker 370 354 1 000 586 468 448 1 337 056
Nordre Aker 655 611 1 713 562 777 753 2 184 284
Bjerke 687 616 1 925 269 1 036 961 3 155 228
Grorud 797 751 2 084 424 905 883 2 597 445
Stovner 705 649 1 834 665 832 805 2 477 404
Alna 1 154 1 086 3 001 705 1 296 1 267 3 716 269
Østensjø 946 897 2 288 743 1 096 1 059 2 934 316
Nordstrand5 708 655 1 738 102 792 769 2 234 477
Søndre 
Nordstrand 971 925 2 884 848 1 123 1 084 3 545 572
Sum 14 208 13 119 38 554 144 17 213 16 538 51 619 287
 
 
4.4 Bomiljø og booppfølging – Prosjekt Solfjellshøgda  
 
Bydel Nordstrands hovedutfordringer i forhold bomiljø og booppfølging er utviklingen av 
positive bomiljøer. Hovedutfordringene kan deles inn i tre delmål: 
 
- Fremme positive og stabile bomiljøer med særlig vekt på barnefamilier og barns 
oppvekstsvilkår i kommunale boliger. 
- Utbedre private og offentlige uteområder. 
- Kartlegge og beskrive boområder som har utfordringer i forhold til bomiljøet. 
 
Definisjon på bomiljø kan enkelt forklares som en del av ens umiddelbare bo- og nærmiljø, 
der sosiale, materielle og utearealer er bestanddeler av bomiljøet. Fokusering på 
fellesskapsløsninger og samarbeid er stikkord for å utvikle et godt bomiljø. 
 
 
4.4.1 Prosjekt Solfjellshøgda – Generelt 
 
Prosjekt Solfjellshøgda ble igangsatt i 2009 og avsluttet i desember 2010.  
 


                                                 
5 Fra desember 2009 til desember 2010 har bydelen hatt en økning på nye 5 % statlig bostøttemottakere. 
Utbetalingene har også økt tilsvarende. 
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Bydelen fikk kompetansetilskudd fra Den Norske Stats Husbank til utvikling av boligsosialt 
arbeid. 
 
Prosjektets overordnede mål var å sikre et bedre bomiljø i kommunale boliger med hovedvekt 
på Solfjellshøgda. Lokal identitet, sosiale nettverk på tvers av alder og etnisk tilhørighet, 
samarbeid mellom naboene var noen av delmålene. 
 
Det ble iverksatt tiltak som skulle resultere i et godt bomiljø, som engasjerte og motiverte 
beboere til å ta ansvar for eget bomiljø og ta ansvaret videre selv. 
 
Tiltak som er gjennomført  
 
- Kartlegging av bomiljø, spørreundersøkelser og utarbeidelse av brosjyre.  
- Opprettelse av styre og jobbing med styret for å legitimere styrets arbeid.  
- Allmøter om bomiljø og trivsel i boområdet. Gratis lokaler til beboergruppa. 
- Utarbeidelse av husregler 
- En av beboerne har blitt vaktmester 
- Tilrettelegging av uteområder, rusken aksjoner og dugnad 
- BBY bekoster benker til uteareal og vurderer henvendelser om vedlikehold. 
 
 
4.4.2 Generelt om bomiljø i kommunale boliger i bydelen 
 
Bydelene i Oslo ønsker å motvirke ”ghettodannelser” i sine utleieboliger til personer av ulike 
årsaker som har behov for kommunal bolig. Det er ofte vanlig at vanskeligstilte på 
boligmarkedet bor konsentrert i enkelte områder.  Befolkningssammensetningen kan gi et 
område et negativt stempel ut fra av beboerens homogene sosiale bakgrunn.  
 
For Bydel Nordstrand er den kommunale boligmassen ikke i særlig grad konsentrert. 
Unntaket er Solfjellshøgdas tre lavblokker. Solfjellshøgda har en etnisk jevn fordeling av både 
norske og utenlandske beboere, men en utfordring er etableringen av en felles plattform for 
utvidet kontakt mellom de etniske norske- og andre etniske minoritetsgrupper. Om lag 
halvparten av Solfjellshøgdas beboere er barnefamilier. 
 
 
4.4.3 Målsetninger for bomiljøet 
 
Et av hovedmålene med prosjektet ved Solfjellshøgda kommunale boliger er å bedre 
bomiljøet.  
 
Bomiljøet skal sikte mot at beboere skal være i størst mulig grad selvhjulpne. Nærmere 
bestemt er prosjektarbeidets hovedmål av forebyggende art.  
 
Prosjektetkonsulenten har prioritert informasjon og samarbeid med beboere og gårdsstyret, 
foruten videreformidling av andre praktiske oppgaver (slik som utbedring og enkelt 
vedlikehold).  
 
Utviklingen av et positivt bomiljø i dialog med beboerne var én annen av hovedutfordringene 
med prosjektarbeidet.  
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Samtidig er det viktig å ”bevare”, eller ta hensyn til beboernes mangfold og ulikheter. 
Parallelt med dette skal det etablerte beboerstyret vedlikeholde og videreutvikle definerte 
verdier som skal ligge til grunn for beboernes handlinger. Husregler for kommunale boliger er 
nødvendigvis av sentral betydning her, samt beboerstyrets tilnærming og praktisering av 
utarbeidede husregler. 
 
 
4.4.4 Bomiljø for barn, ungdom og familier 
 
En viktig oppgave for regjeringen er å legge til rette for en trygg økonomisk og sosial 
situasjon for barn, ungdom og deres familier. 
 
Byrådet mener at barnefamilier som tildeles kommunal bolig skal få en bolig i et godt 
oppvekstmiljø: 
 


 Bomiljøer med store konsentrasjoner av kommunale boliger kan gi barn og unge et 
dårlig oppvekstmiljø. Bydelene skal ha mer fokus på oppvekstmiljø i tildelingen av 
kommunale boliger til barnefamilier, sier Listhaug. 


 
Et overordnet mål for barne- og ungdomspolitikken er at alle barn og unge skal sikres gode og 
trygge oppvekst- og levekår. Det innebærer at alle skal ha likeverdige tilbud og muligheter. 
Sentralt her er arbeid for å motvirke marginalisering, som bidrar til utjevning av 
levekårsforskjeller og fremmer barn og unges medvirkning og deltakelse på ulike 
samfunnsområder. Overordnede målsetninger skjer i samspill mellom ulike departement og 
andre statlige myndigheter, kommunesektoren og frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.  
 
Barn og unge skal sikres offentlig informasjon og gode muligheter for kommunikasjon om 
rettigheter, muligheter og plikter.6 Bomiljøet for denne gruppen burde ideelt ses i 
sammenheng med eventuelle tomteanalyser av private og offentlige tomter i bydelen med 
tanke på ombygging/nybygging i bydelen.  
 
Barnas representant i bydelen sørger for at barnas interesser ved ombygging/ nybygging blir 
ivaretatt. 
 
Barn og unges nærmiljø er en av de viktigste rammene for samvær og aktiviteter, og for 
tilhørighet i et større fellesskap. Trygge og inkluderende nærmiljø, med gode møteplasser og 
voksne forbilder er nødvendig for å sikre barn og ungdom en god oppvekst. Storbyene står 
overfor andre og større utfordringer enn andre deler av landet, blant annet når det gjelder 
fattigdom, rus, gjengdannelser og kriminalitet. Det rettes en særlig innsats inn mot utsatte 
ungdomsgrupper og ungdomsmiljø. 
 
Et godt bomiljø forutsetter som regel gode muligheter for handling i det umiddelbare/ lokale 
sosial rommet. Barn- og unge er ofte sårbare for uheldige påvirkninger gjennom eksempelvis 


                                                 
6 I formålsparagrafen til ny plandel i plan- og bygningsloven, som ble iverksatt 1. juli 2009 står det at hensynet 
til barn og unges oppvekstvilkår skal ivaretas i planleggingen. Videre i rundskriv T–2/08 Om barn og 
planlegging fremheves kommunenes ansvar for å sørge for aktiv medvirkning.  
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bomiljø og nærmiljø som kan fremstå som utrygge, p.g.a. mye rusbelastning, bråk, tyverier, 
slitasje og dårlig vedlikehold på boliger og utearealer.  
 
For eksempel kan det gjennom tilpassede tiltak for boligløsninger for å hjelpe vanskeligstilte å 
kunne mestre sitt boforhold, bidra til økt trygghet for naboene og nabolaget. Utrygge eller 
ustabile bo og oppvekstvilkår for barnefamilier i kommunale boliger kan dermed bedres ved å 
hjelpe vanskeligstilte å mestre egen bosituasjon.  
 
 
4.4.5 Barn- og unges oppvekstvilkår – Solfjellshøgda 
 
Bydel Nordstrand har som nevnt et boligsosialt prosjekt på Solfjellshøgda ved Ryen, som er 
meget relevant sett i forhold til målsetningen for å bedre barn, unges og eldres bomiljø i og 
rundt kommunale boliger. For eksempel er det generelt småbarnsfamilier som er den gruppen 
som i størst grad tar i bruk uterommene. Dermed blir det viktig at uterommet tilpasses både 
barna og de voksne som passer på. 
 
Bomiljøet i Solfjellshøgda er godt tilrettelagt for barn/ unge, ut fra at det er lett tilgang til 
grønt areal, barnehager med lekeplasser og skoler i nærmiljøet. Området ligger sentralt og det 
er lite trafikk i og rundt området. Boligkontoret samarbeider tett med Boligbygg Oslo KF som 
har bidratt med lokaler for sosialt samvær og utemøbler til beboernes disposisjon.  
 
Et overordnet eller langsiktig mål bør være å bevare områdets varierte befolkningsstruktur i 
forhold til alder, økonomi og sosiale bakgrunn. I regi av Enhet for service og forvaltning- 
boligkontoret, er det utarbeidet en rapport; Informasjonsbehov i Solfjellshøgdas Kommunale 
boliger, der beboersammensetningen i Solfjellshøgda er beskrevet og analysert. 
 
En annen hovedutfordring for Solfjellshøgda – sett i sammenheng med barn- og unges 
oppvekstvilkår-, er å fremme, bevare og videreutvikle bomiljøet etter prosjektets slutt. 
Målstrategien for å få til dette kan i forhold til den nevnte målgruppen oppsummeres som 
følger; ”Aktivitet + tiltak som gir større trivsel = Økt bruk av utearealet og fellesrommene til 
disposisjon.”  
 
For å bedre og videreutvikle bomiljøet er det formålstjenelig å fokusere på økt grad av 
fellesskap, styrke naboskapet, tilhørighet og identitet til beboernes eget bomiljø.   
 
Familier med barn bosatte i Solfjellshøgda har sitt nettverk rundt i nærmiljøet og sier at de 
ønsker mer kontakt med andre naboer. Fellesarealet kan benyttes og utvikles som møteplass 
hvor uteleker, benker, skur, kan bygges for å få til synergieffekter for å møtes.  


 
Faste dugnader for vedlikehold av utearealet kan være et viktig virkemiddel her. Grillplass er i 
tillegg en del av beboerne som stiller seg positive til. Viktig er å ta hensyn/ høyde for 
forskjellige matkulturer (ut fra religion, vaner og tradisjon m.m.). En eventuell felles grillplass 
blir mer attraktiv desto flere som tar det i bruk. Da må også ulike forutsetninger for 
Solfjellshøgdas etniske beboersammensetning tas hensyn til. Samhandlingsgrunnlaget mellom 
beboerne må ha likverdighet som utgangspunkt og målsetning for fellesmøteplasser.  


 
De aller fleste av beboerne oppfatter utearealet/ nærområdet som trygt, men som utrivelig. 
Dette tilsier en videre og økt satsning på å forbedre utearealet med forholdsvis enkle tiltak, på 
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linje med de som hittil er påpekt (for eksempel er det i gangsatt enkel beplantning utenfor 
noen av inngangspartiene – noe som gir stedet et lite løft, og gjør området mer lystbetont å se 
på/ være i). Det er hensikten og forsette beplantningen til våren. Opplevelse av utearealet som 
trygt er uansett et godt utgangspunkt for at foreldrene kan la barna ta i bruk utearealet i 
bomiljøet aktivt, som igjen kan være et kontaktskapende ledd for voksne.  


 
Boligbygg (BBY) er villig til å la beboere disponere tekniske rom som aktivitetsrom for barn/ 
ungdom, og for spesielle arrangementer.7 I prinsippet kan dette legge forholdene til rette for 
nye opplevelser, uformelle, korte/ tilfeldige møter og annet samvær. Utfordringer i 
forbindelse med et slikt tiltak er å gjøre dette attraktivt for barn og/ eller unge, gjøre dette 
kjent for beboerne, og ”ufarliggjøre/senke terskelen” for anvendelse av denne typen av 
samværsform for beboerne.  
 
Beboernes egen medvirkning i saker som angår og interesserer de kan fremme engasjement 
og mer aktivt bruk av bomiljøet. Tiltak her kan være å formalisere kommunikasjonen og 
samarbeid mellom bydelen og beboere for å øke gjennomslagskraften til beboerne i saker og 
behov som angår/ berører de. I første omgang via en videreføring av det eksisterende gårds/ 
beboerstyret. På sikt via ett bomiljøutvalg (for eksempel gjennom fortsatt samarbeid med 
Boligbygg, spesialisthelsetjenesten m.m.).  
 
Det sentrale er at sosiale fellesaktiviteter i stor grad må være basert på beboernes frivillighet 
for å delta. Beboere selv kan eventuelt komme forslag til tiltak og aktiviteter via skrive seg på 
lister, som kan henges opp i oppgangene, og via beboerstyrets allmøter. 
Løse og uformelle forslag til tiltak her kan være: arrangementer (initieres av beboerstyret i 
samråd med bydelen for eksempel), som kan implisere så mange beboere som mulig: 
loddsalg?, barnekarneval? Utedans/sang? Felles dugnader?, arrangere guidet tur via 
kulturetaten i bydelen? Muligheter for felles beplantning av busker/ småtrær ved veien 
nedenfor lavblokkene?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                                 
7 Rommene er utbedret og pusset opp i forbindelse med prosjektet. 
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KAPITTEL 5 
 
BOLIGVIRKEMIDLER OG TILTAK VED NAV NORDSTRAND SOSIAL 
 
Som siste bydel i Oslo ble NAV etablert i bydelen i november 2010. Den kommunale delen 
av NAV, heretter kalt sosialsenteret, har som hovedmål ansvar for å gi opplysninger, råd og 
veiledning som kan bidra til å forebygge eller løse sosiale problemer. Det kan være knyttet til 
økonomi, familie/ samlivsforhold, bolig, rus, og arbeid.  
 
Sosialtjenesten plikter å hjelpe mennesker som trenger råd og veiledning når de har kommet i 
en vanskelig livssituasjon.  
 
Det kan gis økonomisk sosialhjelp til de som ikke kan sørge for eget livsopphold.  
 
Innsøking i behandlingsinstitusjoner for personer med rusmiddelrelaterte problemer. 
Oppfølging underveis i behandlingsinstitusjon, samt at tjenesten har ansvar for ettervern etter 
endt behandling. 
 
 
5.1 Antall brukere i 2010.   
 
Ved utgangen av 2010 var det 807 personer som hadde mottatt økonomisk sosialhjelp, 218 
var nye brukere foregående år. I gjennom 2010 har sosialsenteret gitt råd/veiledning til 645 
personer. 
 
Sosialsenteret har fokus på at sosialhjelp skal være kortvarig, og at alle andre muligheter skal 
være prøvd før økonomisk sosialhjelp ytes.  
  
5.2 Litt om årsaker til bostedsløshet 
 
Definisjon av bostedsløshet  
 
I rapporten om kartlegging av bostedsløse i Norge fra 2008 er bostedsløshet definert slik: 
 
En person er bostedsløs når hun eller han mangler egen eid eller leid bolig i følgende 
kategori.( Dyb mfl.2008:) 
 


- Personen er under kriminalomsorgen og skal løslates innen 2 måneder. 
- Personen bor i midlertidig hos venner, slektninger eller kjente.  
- Personen mangler tak over hodet kommende natt.  
- Personen er henvist til akutt eller midlertidig overnatting.  
- Personen er i institusjon og skal skrives ut innen 2 måneder.  


 
Det er mange ulike årsaker til at mennesker blir bostedsløse:  
 
- Økonomiske forhold 
- Rusproblematikk 
- Psykiske helseproblemer 
- Eller som en kombinasjon av ovennevnte faktorer.  
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Det som er felles for de som har vært bostedsløse, er at varigheten av bostedsløshet kan si noe 
om den enkeltes utfordringer til det å bo. De som har stått uten egen bolig over lang tid, får 
det vanskeligere når de skal etableres i egen bolig enn de som ikke har stått uten bolig i lang 
tid.  
 
Det har vist seg at det oppleves vanskeligere å flytte til en stabil bolig for mennesker som har 
stått uten bolig i lang tid, enn for de som hadde vært midlertidig bostedsløse. Dette skyldes 2 
perspektiver, som omtales innen bostedsforskningen.  
 
Mål 
Redusere antall personer som benytter døgnovernatting. 
 
Tiltak 
Ta i bruk trappemodellen hvor det vektlegges at bostedsløse gradvis opplæres til å bo 
selvstendig. 
 
Frist 
Kontinuerlig 
 
 
5.3 Økonomiske forhold 
 
 
5.3.1 Gjeldsrådgiver  
 
Økonomisk rådgivning er en lovpålagt tjeneste.  
 
Bydelen har et tilbud om økonomisk rådgiving til personer med gjeldsproblemer. Hensikten 
med ordningen er å veilede brukere i kontakt med kreditorer slik at de på sikt kan mestre egen 
økonomi. Det samarbeides med Namsfogd og øvrige kreditorer, for å finne egnede løsninger. 
 
 
5.4 Hva kan sosialsenteret bistå med 
Gjeldsrådgivning krever samarbeid mellom søker og økonomisk rådgiver. Søker står selv 
ansvarlig for å levere dokumentasjon som trengs for at bistand kan gis. Den omfatter 
følgende:  


- Kontakt med Namsmann 


- Bistand til kontakt med kreditorer 


- Gi råd og veiledning om rettigheter og plikter 


- Henvise og videreformidle kontakt til rette instans for brukere som ikke selv har kompetanse 
eller er orientert om hva slags hjelp de kan ha rett på.  


- Bistå med søknader om betalingsutsettelse. 


- Søke om gjeldsordning, dersom søker har så mye gjeld at det er umulig for søker å betjene 
gjelden.  


- Bistå med å sette opp et budsjett i samarbeid med bruker.  
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Lov om sosiale tjenester og lov om gjeldsordning (kommunens) § 1-5,  regulerer arbeidet.  
 
 
5.4.1 Personer med gjeldsbyrde eller uten inntekter 
 
Det er en del personer med gjeldsbyrde som er uten egen inntekt. Det kan være ulike årsaker 
til at mennesker opparbeider seg stor gjeldsbyrde. Unge par og enslige forsørgere har størst 
gjeldsbyrde i forhold til samlet inntekt for husholdninger. 
 
Mål  
En god og effektiv gjeldsrådgivningstjeneste. 
 
Tiltak 
Redusere antall personer i bydelen med gjeldsbyrde. 
Styrke breddekompetansen for økonomisk rådgiving. 
 
 
5.4.2 Frivillig og tvungen forvaltning   


Sosialsenteret gir tilbud om forvaltning til brukere som har disponeringsproblemer i forhold 
til egen økonomi.   


Ordningen er et viktig virkemiddel for personer som har vanskeligheter med å disponere sine 
inntekter.    


Det skilles mellom to typer forvaltningsavtaler: frivillig forvaltning og tvungen forvaltning.  


 
5.4.2.1 Frivillig forvaltning  


Frivillig forvaltning er frivillig avtale mellom bruker og sosialsenteret. Brukeren bestemmer 
selv hvor lenge avtalen skal være gyldig. Avtal om forvaltning inngås for en tidsbestemt 
periode. Det settes opp en avtale mellom sosialsenteret og bruker hvor det tydelig kommer 
frem hvilke utgifter som skal dekkes av forvaltningsavtalen og hvilke inntekter som går til 
forvaltningskonto.  


 
5.4.2.2 Tvungen forvaltning 


I tilfeller hvor frivillig forvaltning ikke fører frem og sosialsenteret vurderer at bruker har 
behov for ordningen, kan tvungen forvaltning bli aktuelt. Sosialsenteret innstiller på tvungen 
forvaltning og NAV forvaltning kan fatte vedtak om det. I de tilfeller hvor NAV forvaltning 
imøteser sosialsenterets innstilling fattes vedtaket for en begrenset periode. På samme måte 
som ved frivillig forvaltning er det sosialsenteret som administrerer ordningen.  
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5.4.2.3 Generelt om forvaltning  
 
For begge ordningene skal sosialsenteret sikre at bruker har tilstrekkelige midler til sitt 
livsopphold og at bolig ikke settes i fare. Tvungen forvaltning er en ordning som i veldig stor 
grad griper inn i den enkeltes private sfære fordi den ikke baserer seg på frivillighet. Det er 
unntaksvis at sosialsenteret innstiller på tvungen forvaltning. Det er alltid forsøkt å finne gode 
løsninger først basert på brukermedvirkning og ordninger i overensstemmelse med den 
enkelte. 
 
 
5.5 Rus 
 
 
5.5.1 Ruskonsulent 
 
Sosialtjenesten har et særlig ansvar for oppfølging og tiltak for rusmisbrukere.  
 
Ruskonsulenten har kunnskap om rusavhengighet og ulike behandlingstilbud som finnes. 
Sosialsenteret har ansvar for oppfølging av den enkelte rusmiddelmisbruker. Det samarbeides 
tverrfaglig med andre hjelpeinstanser i forhold til den enkeltes rusproblematikk og 
individuelle behov for hjelp.  
 
I tillegg arbeider ruskonsulent forebyggende og driver opplysende virksomhet i forhold til 
bruk av rusmidler og konsekvenser av dette.  
 
Ruskonsulenten samarbeider med psykisk helse, booppfølger, spesialisthelsetjenesten og 
andre behandlingsinstanser. Det er viktig at rusmiddelmisbrukere får et helhetlig og 
koordinert tilbud. Det skaper forutsigbarhet og trygghet i den enkeltes livssituasjon.  
 
Sosialsenteret har ansvar for innsøkning til behandling legemiddelassistert rehabilitering 
(LAR) og oppfølging av søker før, under og etter behandling.  
 
Ansvar for individuell plan er lagt til sosialsenteret.  
 
 
5.5.2 Generelt om rusmisbrukere 
 
Mange rusmiddelmisbrukere har en utfordrende hverdag, da de sliter med abstinenser og må 
sørge for å skaffe seg mer rusmidler. Omfattende helseproblemer forårsaket av langvarig bruk 
av rusmidler og mangelfull helseoppfølging sammenfallende med at de er uten fast bolig, 
stiller hjelpeapparatet ovenfor særlige utfordringer.  


Mange rusmisbrukere mangler et positivt nettverk, og har mistet kontakt med familie og 
tidligere venner. Det at eneste aktuelle nettverk består av mennesker med samme 
problematikk gjør at man kommer inn i en ”undertrykkelsesspiral” der rusmisbrukeren bare 
går dypere og lengre ned. Utfordringen går ofte ut på å skaffe seg et sted å sove, og stadig 
søken etter penger til rusmidler. Å tenke helhetlig er ofte en forutsetning for å oppnå gode 
resultat.   
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Sosialsenteret i bydelen har god oversikt over personer som har uttalt rusmiddelproblem.  
 
 
5.5.3 Utfordringer som rusmisbrukere kan møte på når de skal fremskaffe bolig 
 
Sosialsenteret har erfaring med at det kan være vanskelig å skaffe bolig til personer som er i 
aktiv rus.  
 
Mål 
Gi målgruppen et egnet boligtilbud 
 
Tiltak 
- Kartlegge boligsituasjonen til personer med uttalt rusproblem. 
- Hvert kvartal settes det opp status for boligsituasjonen til den enkelte bruker med uttalt 
rusproblem. 
 
Frist 
kontinuerlig 
 
 
5.5.4 LAR behandling - (legemiddel assistert behandling.) 
 
Forskrift om legemiddelassistert rehabilitering trådte i kraft 01.01. 2010. Den legger til rette 
for et tett samarbeid mellom fastlege og spesialisthelsetjenesten. Fastlegen har fått delegert 
mye av behandlingsansvaret. Målet er å redusere dødeligheten blant tunge rusmisbrukere.  
 
Sosialsenteret har 70 personer som er underlagt LAR behandling ved utgangen av 2010. Det 
kreves et nært og tett samarbeid mellom sosialsenteret og ulike behandlingsinstanser, for å 
koordinere oppfølgingen for brukerne.  
 
I tillegg er det store utfordringer knyttet til å finne egnede aktivitetstilbud og meningsfylt 
innhold i hverdagen. 
 
For mange rusavhengige har (LAR)legemiddelassistert behandling medført at rusavhengige 
har greid å fungere i hverdagslivet og bomiljø, noen har også kommet i gang med utdanning 
og arbeid.  
 
Økningen i antall LAR pasienter har vært drastisk de siste årene og vil fortsette fremover. 
Økningen får store konsekvenser for bydelen, da ansvaret for oppfølgingen av LAR pasienter 
ligger under bydelens sosialtjeneste.  
 
 
5.6 Rus, psykiatri og dobbeltdiagnoser. 
 
 
5.6.1 Noen kjennetegn for brukere med rus, psykiatri og dobbeltdiagnoser  
 
Mange av brukere som med omfattende rusmiddelmisbruk har i tillegg omfattende psykiske 
lidelser. Dette omtales som personer med dobbeltdiagnose. Noen kan klare seg i egen bolig 
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med eller uten tett oppfølging, mens andre har et behandlingsbehov – omsorgsbehov som 
krever andre typer boligløsninger. Det er vanlig at mennesker innen denne gruppen faller 
utenfor tilbud om behandling. De har et generelt dårligere helsetilbud og boligtilbud enn 
brukere med enten psykisk lidelser eller rusavhengighet. 
 
Det må skapes en tettere samordning av innsats for denne gruppen innenfor egen bydel. Den 
psykiske lidelsen er ofte underdiagnostisert, i den forstand at rusadferd tilslører andre og 
omfattende helsemessige problemer. 
 
 
5.6.2 Boliger for personer med sammensatte diagnoser (dobbeltdiagnoser) 
 
En bolig er mer enn et sted å bo, det er også et hjem. En bolig skaper tilhørlighet og identitet, 
og er som følge av dette en base for sosialt liv. Det er viktig at boligen danner grunnlag for 
trivsel og utvikling for brukeren. Boligen skal i tillegg gi beskyttelse til brukeren. Fravær av 
bolig påvirker mange faktorer i livet. Personer med dobbeltdiagnoser har ofte store problemer 
med å bo i ordinære boliger. Mange opplever en stor grad av utrygghet og føler isolasjon, slik 
at de ikke greier å oppholde seg i egen /ordinær bolig. Mange opplever også stigmatisering fra 
naboer. Forskning viser til at personer med sammensatte problemer vil ha størst utbytte av en 
boligløsning som er tilrettelagt i tråd med den enkeltes funksjonsnivå. 
 
Mål  
Skaffe tilgang til flere boliger med tett oppfølgning som er egnet for brukergruppen.  
 
Tiltak 
Bydelen skal til enhver tid ha oversikt over alle tilgjenglige boliger egnet til formålet. 
Styrke samarbeidet med alle behandlingsinstanser som er involvert for å kunne gi brukeren en 
best mulig hjelp.  
Kartlegge eksisterende tilbud i Oslo kommune opp mot bydelens brukere med 
dobbeltdiagnoser. 
Lage oversiktslister over tilgjengelige botilbud.  
Innarbeide at alle rusmiddelbrukerne får tilbud om IP (individuell plan). I IP plan skal det 
fremkomme hvem som har ansvar for å bistå bruker og hvem som er ansvarlig for å følge 
bruker i behandlingskjeden.  
Søke om eksternt finansierte alternativer for målgruppen. 
 
Frist  
31.08.2011 
 
 
5.7 Generelt om booppfølging 
 
Booppfølging er en rettighetsbestemt tjeneste. Det skal gis råd og praktisk opplæring til 
brukere, slik at de skal bli i styrket og kan klare å mestre eget boforhold, jamfør lov om 
sosiale tjenester § 4-2 a og § 4-3. 
 
Sentrale oppgaver for en booppfølger er: 
 
- Å gi praktisk opplæring i egen bolig.  
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- Hjelpe til med praktiske oppgaver knyttet til etablering i egen bolig.   
- Sørge for koordinering av tjenester knyttet til det å bo.  
- Booppfølging forplikter et nært samarbeid internt i bydelen og øvrige    
  samarbeidspartnere. 
- Bistå brukeren med praktisk bo trening. 
- Utvikle og utprøve kartleggingsverktøy for utarbeidelse av individuelle handlingsplaner  
sammen med brukeren. 
- Inngå samarbeid med kommunale og fylkeskommunale tiltak knyttet til tiltak rettet mot 
mennesker som trenger hjelp for å kunne mestre sitt boforhold. 
- Utforme forslag til samarbeidsrutiner for å samordne ulike etablerte hjelpetiltak på  
   bydelsnivå. 


Booppfølging har ulik tilnærming avhengig av brukerens behov. Det er en forutsetning å 
kartlegge bistand før booppfølging gis. Dette for å sikre brukeren riktig hjelp ut fra 
vedkommendes individuelle behov.  


 
 
5.7.1 Booppfølging i bydelen 
 
Praktisk opplæring til familier eller enkeltpersoner som trenger bistand til å mestre det å bo i 
egen bolig er en av sosialsenterets oppgaver.  
 
Forhold som kan inngå i booppfølging er: råd og veiledning, praktisk hjelp i boligen, bistand 
til å bli kjent i lokalmiljø, sosial trening, boligfremskaffelse, koordinering av tjenestetilbud og 
lignende. Det er viktig å se på hver bruker individuelt for å sikre at de skal få en mest mulig 
riktig hjelp i forhold til deres individuelle behov for hjelp og bistand.   
 
Nyere forskning som har vært fremlagt viser til gode resultater for brukere som fikk praktisk 
opplæring i egen bolig. De greide seg bedre, enn de som ikke hadde hjelp der de oppholdt seg, 
men eksternt. De som hadde en fast person å forholde seg til når ting oppsto, greide seg bedre 
enn de som måtte forholde seg til ulike hjelpere.    
 
Mål 
Sosialsenterets booppfølgere skal være ledende for bydelens kompetanse på området.  
 
Tiltak 
- Sikre at våre brukere får riktig og oppdatert informasjon når de skal motta hjelp og at 
tiltakene blir effektive og individuelt tilpasset. 
- Videreutvikle og opprettholde tilstrekkelig kompetanse for fagområdet.  
 
Frist  
01.01.2011 – Kontinuerlig 
 
Bidra Med råd, veiledning og praktisk hjelp slik at de som mottar hjelp kan bli mest mulig 
selvhjulpne på sikt. Gjøre en vurdering av hva som skal til for at flest mulig skal kunne mestre 
å beholde egen bolig.  
 
 
 







 
 
 


Boligsosial handlingsplan for Bydel Nordstrand 2011 - 2014 
 


40


5.8 Kvalifiseringsprogram (KVP) 
 
Kvalifiseringsprogrammet er den del av sosialsenterets ansvarsområde. Det er et individuelt 
tilpasset program. Brukermedvirkning er et sentralt begrep i kvalifiseringsprogrammet 
sammen med tett individuell oppfølging. Kvalifiseringsprogrammet er en av regjeringens 
viktigste satsningsområder i arbeidet for å bekjempe og motvirke fattigdom. Som hovedregel 
vil ordningen gjelde for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeidsevne. Som 
har  mottatt økonomisk sosialhjelp over lang  og som har få eller begrensede rettigheter i 
folketrygden. 
 


- Kvalifiseringsprogrammet må ses i sammenheng med andre satsninger i  
   boligsosialt arbeid og økonomisk rådgivning 


 
- Det viktig å ha et helhetssyn med vektlegging av den enkeltes ressurser for at de kan 
komme seg i arbeid/aktivitet 


 
-Kartlegge lokalt næringsliv for arbeid, aktivitet og tiltak som kan utgjøre deler av et 
individuelt tilrettelagt program for den enkelte bruker 


  
- Arbeidsevnevurdering vil være et sentralt verktøy og kompetanseområde for NAV 


  
Mål 
Samtlige som er i målgruppen for kvalifiseringsprogrammet skal kartlegges og det skal gjøres 
en arbeidsevnevurdering av den enkelte. 
 
Tiltak  
Revurdering av brukergruppen i samarbeid med ansatte i kvalifiseringsprogrammet og 
sosialkonsulentene. 
 
Frist  
kontinuerlig 
 
 
5.9 De som står helt uten et sted å sove  
 
Sosialsenteret har anslagsvis 2- 3 personer som bor der det til enhver tid finnes en ledig 
soveplass, dette innebærer at sosialsenteret benytter seg av de lavterskeltilbud som finnes for 
døgnovernatting. Tilbudene kan være i regi av rusmiddeletaten eller døgnovernattingssteder 
med kvalitetsavtale med Oslo kommune. Det er en målsetting om at bydelene ikke skal 
benytte steder uten kvalitetsavtale. Fra tid til annen viser det seg vanskelig å gjennomføre da 
det er ekstra stort press på steder som har kvalitetsavtale. 
 
Antall bostedsløse per uke 48/ 2009 var 59 brukere, som tilsvarer 11,11 % av klientmassen. 
Det er en nedgang på 12,69 % fra året før. Det foreligger ikke tall for 2010. 
 
Mål  
- Bydelen skal benytte døgnovernatting med kvalitetsavtale. 
- Redusere antall personer som til enhver tid oppholder seg i døgnovernatting. 
- Tett oppfølging av brukerne når de benytter døgnovernatting.  
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Tiltak 
- Effektivisere samarbeid med rusmiddeletaten og døgnovernattingsstedene for tettere 
oppfølging den perioden vedkommende oppholder seg der. 
- Sosialkonsulenten samarbeider med booppfølger og institusjoner for å sikre at det utarbeides 
handlingsplan for perspektiv på opphold  
tiltak for å nå mål om permanent bolig, som beskrevet i normaliserings- og kjedemodellen. 
 
Frist 
Kontinuerlig 
 
 
5.9.1 Tilpassede boliger 
 
Prinsippet ved tildeling av tilpassede boliger er at boform og tjenesteyting, skal ta 
utgangspunkt i den enkeltes behov for omsorg og hjelp. Det er derfor svært viktig å kartlegge 
individuelle behov i planleggingsfasen før tilpassede boliger for rusmisbrukere og for 
mennesker med psykiske lidelser. Dette arbeidet bør gjøres før boliger skal tildeles. Forskning 
viser til bedre resultater for tjenestemottakerne som hadde blitt kartlagt før de fikk tildelt 
bolig, enn for brukere som ikke var blitt kartlagt før tildeling av tilpasset bolig.  
 
Mål 
Sikre brukere et riktig omsorgsnivå, før etablering i egen bolig.  
 
Tiltak 
med fokus på brukermedvirkning inkluderes brukeren i prosessene mot en individuelt tilpasset 
bolig 
 
Styrke samarbeidet gjennom tverrfaglige møter.  
 
Ha fokus på individuell plan slik at bruker får et helhetlig tilpasset tjenestetilbud.  
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5.9.2 Andre som på grunn av sosioøkonomiske forhold trenger hjelp i forhold til bolig 
 
Det er også andre grupper som trenger hjelp i forhold til bolig. Det dreier seg om følgende 
grupper: 


- ungdom (fortrinnsvis de som selv velger å avslutte oppfølging fra barnevernet etter 
fylte 18 år) 


- flyktninger 
- andre vanskeligstilte  


 
 
5.10 Vanskeligstilte 
 
Definisjon - vanskeligstilte på boligmarkedet 
 
I St.meld. nr. 23 (2003 -2004) Om boligpolitikken sitt kapittel fem er begrepet vanskeligstilte 
på boligmarkedet benyttet for å avgrense hvem det offentlige skal tilrettelegge sin 
hovedinnsats for. Meldingen bygger videre på målsetninger St.meld. nr. 6 (2002-2003) 
Tiltaksplan mot fattigdom. For å sikre at flere kommer i arbeid er trygge boforhold en viktig 
forutsetning. Forbedringer i de boligøkonomiske virkemidlene er omtalt i regjeringens 
St.meld. nr. 23 (2003-2004) Om boligpolitikken. 
 
 
5.10.1 Generelt – vanskeligstilte 


 
Bydel Nordstrand har et ansvar ovenfor personer i en generelt vanskelig livssituasjon i egen 
bydel. Dette er mennesker som står uten egne økonomiske midler, dette medfører at de ikke 
kommer seg inn på boligmarkedet. De må ofte ut på det private boligmarkedet for å leie bolig, 
og der er leieprisene høye i vår bydel. Dette bidrar til at de ikke får lagt seg opp penger til 
egen bolig. I tillegg kan det oppleves stigmatiserende for den som stadig må ut på et presset 
leiemarked. De familier dette gjelder har lite kontinuitet og stabilitet og mister tilknytning i 
nærmiljøet.  
 
Det er også en del familier med kun en inntekt i vår bydel.  
 
Enslige forsørgere er en gruppe som kan ha vanskeligheter med å komme inn på 
boligmarkedet, da det ikke er lett å skulle etablere seg på en inntekt. Enslige forsørgere har 
ansvar for barn, dette medfører at de som oftest ikke har mulighet til å ta seg ekstrajobber for 
å øke sin inntekt.  
 
Det er også personer med gjeldsproblematikk, dette medfører at de ikke får lån til egen bolig 
på det private pengemarkedet. Vi har også en del ungdom som kan ha vanskelig for å komme 
seg inn på boligmarkedet, da de ikke har oppsparte midler til egen kapital.  
 
Unge har generelt vanskelig for å få seg lån, da det private utlånsmarkedet krever at de har 
hatt fast inntekt over tid, før de kan få lån. Det finnes også personer som står uten egen inntekt 
og mulighet for å sikre sitt eget livsopphold, dette er også personer som har det generelt 
vanskelig når de skal etableres i egen bolig.  
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Prisøkningen på boliger de siste årene har fått alvorlige konsekvenser og rammer fattigere 
hardere enn de rike i samfunnet.   
 
Husholdninger med lav betalingsmulighet har som følge av dette blitt rammet hardere, enn 
generelle boligprisindekser på forhånd kunne tilsi. Sosialsentret skal bidra gjennom sitt 
arbeid, for å bekjempe fattigdom blant bydelens innbyggere. Det er viktig at sosialsenteret 
fortsetter sitt arbeid med å gi råd og veiledning til mennesker som har det generelt vanskelig, 
når de skal etableres på boligmarkedet.  
 
Mål 
Prioritere utnyttelse av tilgjenglige boligvirkemidler til de mest vanskeligstilte innen denne 
gruppen.  
 
Tiltak  
Styrke og videreføre råd og veiledning, praktisk bistand ved utfylling av skjemaer m.m., både 
fra økonomisk rådgiver og sosialkonsulent. 
 
Frist  
Kontinuerlig 
 
 
5.11 Flyktninger 
 
 
5.11.1 Flyktningkonsulent 
 
Sosialsenteret har ansvar for bydelens arbeid med flyktninger.  
 
Litt om flyktningskonsulentens arbeidsoppgaver.  
 
- Flyktningkonsulent skal samarbeide med IMDi (Integrerings- og mangfolds Direktoratet) og 
UDI (Utlendingsdirektoratet).  
- Konsulenten står ansvarlig for mottak og etablering av kvoteflyktninger og flyktninger.  
- Gir råd og veiledning.  
- Det er en forutsetning å bruke tolk under de første samtalene med flyktninger, for å sikre at 
informasjon blir forstått samt sikre at bydelen får riktig informasjon fra bruker. Det vil også 
oppleves tryggere for flyktningen at det er tolk tilstede. 
  
 
5.11.2 En økning i bosetting av flyktninger 
 
Bydel Nordstrand får hvert år ansvar for å bosette et visst antall flyktninger.  
 
Arbeidet den første tiden etter at flyktninger er bosatt er i stor grad preget av praktisk 
opplæring. 
 
I samarbeid skal introduksjonsprogrammet og flyktningkonsulenten bistå flyktningene best 
mulig.  
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Det er viktig at hjelpen gis i boligen som flyktningen skal bosettes i. Det er 
flyktningkonsulentens ansvar å sikre at overgangen til introduksjonsprogrammet blir så 
smidig og fleksibel som mulig for de flyktninger som er i målgruppen. 
 
3 måneder etter bosetting skal flyktningene ha tilbud om introduksjonsprogrammet. En av 
forutsetningene for å lykkes med integrering er at tilbudet om norskopplæring gis på et tidlig 
stadium.   
 
Mål  
Styrke tverrfaglig samarbeid mellom tjenestene som arbeider med flyktninger. 
 
Tiltak 
- Det skal arbeides med å skaffe ekstern (statlig) finansiering gjennom enkelte integrerings 
prosjekter. 
- Regelmessige møter mellom flyktningkonsulent og introduksjonsprogrammet for å finne 
differensierte og hensiktsmessige løsninger. 
- Kompetanseutveksling og nettverksbygging mellom tjenester/enheter og andre instanser 
internt og eksternt.  
 
Frist  
kontinuerlig 
 
 
5.12 Hvilke boligløsninger har bydel Nordstrand behov for i nærmeste fremtid 


 
Kartlegging viser at mange brukere har ulike og sammensatte behov. Dette krever 
differensierte boligløsninger.  
 
Styrke samarbeidet med spesialisthelsetjenesten.  
 
Mål 
Fremskaffe egnede og varierte bo alternativer i samarbeid med boligkontoret. 
 
økt samarbeid og systematisk samordning på tvers av tjenestesteder, for å oppnå en    
kostnadseffektivisering og varige boligløsninger    
 
Tiltak 
Annonsere i lokal presse for å skaffe flere utleie boliger 
 
Frist  
01.08.2011 
 
 
5.13 Ungdom som skrives ut av barnevernet 
 
Barnevernsloven er en lovpålagt tjeneste.  


§ 1-1. Lovens formål  


Formålet med denne loven er: 
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Å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får 
nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.  


Å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.  


§ 1-2. Lovens stedlige virkeområde.  


       Lovens bestemmelser om tjenester og tiltak gjelder for alle som oppholder seg i riket.  


       Kongen kan gi forskrifter om lovens anvendelse på Svalbard.  


§ 1-3. Hvem loven gjelder for.  


 Tiltak som omhandlet i denne lov kan treffes overfor barn under 18 år.  


 Når barnet samtykker, kan tiltak som er iverksatt før barnet har fylt 18 år, opprettholdes eller 
erstattes av andre tiltak som er omhandlet i denne lov inntil barnet har fylt 23 år. Jf. likevel § 
4-24 tredje ledd. Opphør av tiltak ved fylte 18 år og avslag på søknad om tiltak etter fylte 18 
år skal regnes som enkeltvedtak og skal begrunnes ut fra hensynet til barnets beste, jf. § 4-1.  


Endret ved lover 26. juni 1998 nr. 42 (i kraft 1 sep 1998), 19 juni 2009 nr. 45 (i kraft 1 juli 
2009 iflg. res. 26 juni 2009 nr. 874).  


Barnevernet i bydel Nordstrand har ansvar for å sikre barn og unge som lever under forhold 
som kan skade deres helse og utvikling, nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet 
skal i tillegg bidra til at barn får trygge oppvekstvilkår.  


Mål 
Til enhver tid ha oversikt over boligbehovet for målgruppen. 
 
Tiltak 
- Effektivisere samarbeidet mellom barnevernet og sosialsenteret i Bydel Nordstrand.  
- Arbeide for at det ansettes en boligfremskaffer.  
- Bydelen skal til enhver tid ha oversikt over låneordninger og tilskuddsordninger for 
målgruppen.   
  
Frist 
01.01.2012 
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KAPITTEL 6  
 
ENHET FOR FOREBYGGENDE TJENESTER 
 
Enhet for forebyggende tjenester gir botilbud og tjenester til personer med 
psykiske helseproblemer. 
 
Det er to bemannede boliger for personer med psykiske helseproblemer;  
 
- Marmorberget samlokaliserte boliger med 34 leilighet   
- Herregårdsveien med 13 boliger.  
 
Beboerne har egne leiligheter og mottar direkte tjenester etter vedtak fatter av 
Bestillerenheten. 
 
Målet er at enkelte beboere etter hvert skal flytte i egen bolig og motta helsehjelp der. 
Bydelens psykiske helseteam gir slike tjenester til hjemmeboende. 
 
Mål  
Boligene i Herregårdsveien og Marmorberget samlokaliserte boliger skal primært fungere 
som et midlertidig botilbud/gjennomgangsboliger 
 
Tiltak 
Leietakerne i Herregårdveien og Marmorberget samlokaliserte boliger gis en tidsbegrenset 
leiekontrakt. 
 
Marmorberget samlokaliserte boliger er et bygg fra 1959. Deler av bygget er rehabilitert.  
Bygningsmessig har boligkomplekset endel utfordringer og det arbeides i disse dager med en 
plan for rehabilitering, eventuelt nybygg. Dette arbeidet skjer i samråd med byrådsavdelingen. 
Foruten boliger til personer med psykiske helseproblemer leier sykehjemsetaten lokaler i 
bygget samt at Enhet for bo- og dagtilbud har sitt dagsenter på stedet. 
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KAPITTEL 7 
 
ENHET FOR BESTILLER 
 
Enhet for bestiller registrerer og kartlegger brukerens bolig/bistandsbehov. Det formelle 
ansvaret for vurdering og tildeling av bemannede boliger ligger hos enheten. I tillegg tildeles 
ubemannede boliger som er beregnet for mennesker med psykiske helseproblemer.  
 
Forvaltningsansvaret av husleiekontrakter ligger hos Boligkontoret. Søknad om bolig sendes 
til Boligkontoret.  
 
 
7.1 Brukere med funksjonsnedsettelse som bor utenfor bydelen 
 
Tabell 7.1: Brukere med funksjonsnedsettelse som bor utenfor bydelen. 


Bolig/bydel 
Andre 


bydeler / 
kommunale 


Private Andre 
kommuner 


Antall brukere 7 4 1 
 
 
Tabell 7.2: Bydel Nordstrand – brukere med antatt fremtidig behov for bemannet bolig (2011-
2014) 


2011 2012 2013 2014 
7 4 5 2 


 
  
7.2 Bydelens tilbud 
 
Bydel Nordstrand har totalt 57 leiligheter for mennesker med psykiske helseproblemer. 
 
10 leiligheter er ordinære kommunale boliger til mennesker med psykiske helseproblemer. 
 
13 leiligheter i Herregårdsveien 4, døgnbemannet bolig med personalbase. 
 
34 leiligheter på Marmorberget samlokaliserte boliger disse er døgnbemannet. 
 
Bydel Nordstrand kjøper 31.12.2010 26 heldøgns bo- og omsorgstjenester fra kommunale og 
private leverandører. 
 
Bydelen er kjent med at det er personer innlagt i spesialisthelsetjenesten, som vil kunne 
komme til å ha behov for bolig på ulike omsorgsnivå.  
 
Det er viktig med et tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten for å fange opp 
boligbehovene så snart som mulig. 
 
Det er også viktig at det er samarbeid mellom bestiller og utfører, for å sikre at beboere har 
bolig på riktig omsorgsnivå. 
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7.3 Krystallen 
 
Høyblokken er eid av kommunale og private eiere.  Bygget består av 10 etasjer.  
 
Bydelen disponerer ti 1- roms leiligheter og ni 2- roms leiligheter. Det er Boligbygg Oslo KF 
som forvalter disse leilighetene. De resterende boligene er 2-romsleiligheter. Disse selges på 
det åpne marked, men bydelen må godkjenne kjøpet ut fra gitte kriterier. 
 
 
7.4 Boligtiltak til målgruppene 
 
Det vil være viktig med ett tett samarbeide med spesialisthelsetjenesten for å fange opp 
boligbehovene til denne gruppen.  
 
Mål 
Ha oversikt over målgruppens boligbehov. 
  
Tiltak 
- Kartlegge kontinuerlig målgruppens boligbehov, og planlegge boliganskaffelsen i god tid i 
samarbeid med bruker, spesialisthelsetjenesten og andre enheter i bydelen. 
- Imøtekomme brukernes boligbehov på en faglig forsvarlig måte etter deres behov og ønske 
for en tilrettelagt bolig.  
- Tilrettelegge for en sikker og forsvarlig overgang til egen bolig.  
 
Frist  
Kontinuerlig. 
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KAPITTEL 8  
 
ENHET FOR BO- OG DAGTILBUD  
 
Enhet for bo- og dagtilbud forvalter og gir tjenester til mennesker med psykisk 
funksjonsnedsettelse. I tillegg har enheten også oppfølgingsansvar for beboere med behov for 
bistand hjemme. 
 
Ved inngåelse av nye husleiekontrakter gis det normalt 5 års leiekontrakt basert på gjengs 
leie. Boligene er spredt over hele bydelen og er tilrettelagt for mennesker med fysisk 
funksjonsnedsettelse med store bistandsbehov. To av disse boligene har ikke personalbase, 
men er tilknyttet bolig med personalbase.  
 
 
8.1 Oversikt over boliger for mennesker med funksjonsnedsettelse i bydelens 
bemannede boliger 
 
Tabell 8.1: Boforhold for mennesker med funksjonsnedsettelse i bydelens bemannede boliger. 
Boligens 


navn 
Peder 


Holtersvei Åsryggen Rørhtsvei Sandsutveien Gislesvei 
boliger 


Miljøterapi 
tjenesten  


Antall 
brukere 5 4 4 3 4 5 


 
Boligens 


navn 
Birger 


Oliversvei Storåsveien Seterhøyveien Glimmerveien Krystallen Solfjellshøgda


Antall 
brukere 6 4 5 6 9 5 


Miljøterapitjenesten: 5 hjemmeboende i tillegg til de 5 som bor i boligen. 
Seterhøyveien: En hjemmeboende i tillegg til de fem som bor i boligen. 
 
Som en ser av tabellene bor det 60 personer i boligene. I tillegg er det 6 brukere som får 
tjenester fra Enhet for bo- og dagtilbud. 
 
Mål 
1. At boligene skal være i tilfredsstillende stand for brukerne. 
2. Tilpasse eksisterende boliger til nye brukere 
3. Boligene for mennesker med funksjonsnedsettelser skal være bemannet. 
 
Tiltak 
1. Bydelen gjennomfører nødvendig vedlikeholdsarbeid og rehabilitering i disse boligene. 
2. Tilpasse det fysiske miljøet og bemanningen 
3. Omorganisere to boliger fra ubemannet til bemannet i takt med endret bistandsbehov 
 
Frist 
1. 31.12.2011 
2. Kontinuerlig 
3. 1.12.2014  
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KAPITTEL 9 
 
GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV PLANEN  
 
Kommunen og bydelen har et særskilt ansvar overfor husstander som ikke selv er i stand til å 
skaffe seg en tilfredsstillende bolig. Nye vanskeligstilte husstander kommer til bydelen fra 
hele storbyregionen, resten av landet samt utlandet bidrar til å øke presset på de kommunale 
tjenestene overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Flere av bydelens husstander har 
problemer med å skaffe seg egen bolig eller mer egnet bolig tilpasset deres behov. Noen av 
husstandene har behov for offentlig boligbistand for livstid, andre kun i en overgangsperiode. 
 
Gjennomføring og oppfølging av boligsosial handlingsplan integreres i bydelens ordinære 
oppfølgings- og rapporteringsstruktur.  
Hver enkelt enhet er ansvarlig oppfølging av egne tiltak beskrevet nedenfor. Det forutsettes at 
bydelen foretar en årlig gjennomgang og evaluering av resultatene.  
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9.1 Samlet oversikt over bydelens mål og tiltak for perioden: 
 
1 Kap. 4.1 KOMMUNAL BOLIG 


Mål  
Boligkontoret skal øke antallet kommunale utleieboliger med 20 
enheter.  
Boligkontoret skal øke antallet nyinnflyttinger i de kommunale 
boligene til 40 per år. 
Tiltak  
- Boligkontoret skal årlig utarbeide en analyse av boligbehovet for å 
dokumentere Bydel Nordstrand sitt boligbehov til Boligbygg Oslo KF. 
- Tilby lån og tilskudd til flere beboere som bor i kommunalt disponerte 
boliger 
- Arbeide tett med Helse- og velferdsetaten for å få tilskudd fra 
Husbanken til å finansiere flere leieobjekter. 
Ansvar: Enhetsleder for service og forvaltning 


Frist 
31.12.2014 
 


2 Kap. 4.1.1 Boliger som bydelen disponerer til sosialt vanskeligstilte 
og flyktninger  
Mål  
Boligkontoret skal bosette det antallet flyktninger bydelen får tildelt.  
Tiltak  
- Prioritere flyktninger når det blir ledigstilte boliger.  
- I samarbeid med NAV Nordstrand sosial skal boligkontoret bosette 
flyktningfamilier. 
Ansvar: Enhetsleder for service og forvaltning 


Frist 
Kontinuerlig 
 


3 Kap. 4.1.3 Boliger for mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse 
(HC boliger) 
Mål  
Øke antallet kommunale HC-boliger. 
Tiltak  
Boligkontoret skal kartlegge og dokumentere det økte behovet for HC 
boliger.   
Ansvar: Enhetsleder for service og forvaltning 


Frist 
Kontinuerlig 
 


4 Kap. 4.2.1 Startlån og tilskudd til kjøp av bolig 
Mål  
Benytte tildelt låne og tilskuddskvote. 
Tiltak  
Oppfølging og veiledning av lånesøkerne som har fått 
forhåndsgodkjenning slik at de får benyttet lånet til kjøp av bolig. 
Ansvar: Enhetsleder for service og forvaltning 


Frist 
Kontinuerlig.
 


5 Kap. 4.2.2 Startlån og tilskudd til refinansiering  
Mål  
Redusere antall utkastinger i bydelen. 
Tiltak  
Effektivisere samarbeidet med økonomisk rådgiver i bydelen. 
Prioritere refinansiering. 
Ansvar: Enhetsleder for service og forvaltning 
 
 


Frist 
Kontinuerlig 
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6 Kap. 4.2.3 Boligtilskudd og lån til tilpasning av bolig og 
tilgjengelighetstiltak  
Mål  
Gjøre ordningen bedre kjent for målgruppen. 
Tiltak  
- Tettere samarbeid med ergoterapitjenesten i bydelen. 
- Informere om ordningen på eldresenter i bydelen. 
- Informere om ordningen i lokalavisen. 
Ansvar: Enhetsleder for service og forvaltning 


Frist 
Kontinuerlig 


7 
 


Kap. 4.3 Bostøtte 
Mål  
Gi riktig bostøtteordning til søkere av bostøtte. 
Tiltak  
- Gi informasjon om ordningen til søkerne og aktuelle 
samarbeidspartnere i bydelen. 
- Arrangere bostøttedugnader sammen med NAV Nordstrand sosial og 
aktuelle samarbeidspartnere i bydelen. 
Ansvar: Enhetsleder for service og forvaltning 


Frist 
Kontinuerlig 


8 Kap. 5.2 Litt om årsaker til bostedsløshet 
Mål 
Redusere antall personer som benytter døgnovernatting. 
Tiltak 
Ta i bruk trappemodellen hvor det vektlegges at bostedsløse gradvis 
opplæres til å bo selvstendig. 
Ansvar: Enhetsleder for NAV Nordstrand sosial 


Frist 
Kontinuerlig 
 


9 Kap. 5.4.1 Personer med gjeldsbyrde eller uten inntekter 
Mål  
En god og effektiv gjeldsrådgivningstjeneste. 
Tiltak 
Redusere antall personer i bydelen med gjeldsbyrde 
Styrke breddekompetansen for økonomisk rådgiving. 
Ansvar: Enhetsleder for NAV Nordstrand sosial 


Frist 
Kontinuerlig 
 


10 Kap. 5.5.3 Utfordringer som rusmisbrukere kan møte på når de 
skal fremskaffe bolig 
Mål 
Gi målgruppen et egnet boligtilbud 
Tiltak 
- Kartlegge boligsituasjonen til personer med uttalt rusproblem. 
- Hvert kvartal settes det opp status for boligsituasjonen til den enkelte 
bruker med uttalt rusproblem. 
Ansvar: Enhetsleder for NAV Nordstrand sosial 
 


Frist 
kontinuerlig 
 


11 Kap. 5.6.2 Boliger for personer med sammensatte diagnoser  
(dobbeltdiagnoser) 
Mål  
Skaffe tilgang til flere boliger med tett oppfølgning som er egnet for 
brukergruppen.  
Tiltak 
Bydelen skal til enhver tid ha oversikt over alle tilgjenglige boliger 


 
Frist (for 
tiltakene) 
31.08.2011 
 







 
 
 


Boligsosial handlingsplan for Bydel Nordstrand 2011 - 2014 
 


53


egnet til formålet. 
Styrke samarbeidet med alle behandlingsinstanser som er involvert for 
å kunne gi brukeren en best mulig hjelp.  
Kartlegge eksisterende tilbud i Oslo kommune opp mot bydelens 
brukere med dobbeltdiagnoser. 
Lage oversiktslister over tilgjengelige botilbud.  
Innarbeide at alle rusmiddelbrukerne får tilbud om IP (individuell plan). 
I IP plan skal det fremkomme hvem som har ansvar for å bistå bruker 
og hvem som er ansvarlig for å følge bruker i behandlingskjeden.  
Søke om eksternt finansierte alternativer for målgruppen. 
Ansvar: Enhetsleder for NAV Nordstrand sosial. 


12 Kap. 5.7.1 Booppfølging i bydelen 
Mål 
Sosialsenterets booppfølgere skal være ledende for bydelens 
kompetanse på området.  
Tiltak 
- Sikre at våre brukere får riktig og oppdatert informasjon når de skal 
motta hjelp og at tiltakene blir effektive og individuelt tilpasset. 
- Videreutvikle og opprettholde tilstrekkelig kompetanse for 
fagområdet.  
Ansvar: Enhetsleder for NAV Nordstrand sosial 


Frist: 
01.01.2011 – 
Kontinuerlig 
 


13 Kap. 5.8 Kvalifiseringsprogram (KVP) 
Mål 
Samtlige som er i målgruppen for kvalifiseringsprogrammet skal 
kartlegges og det skal gjøres en arbeidsevnevurdering av den enkelte. 
Tiltak  
Revurdering av brukergruppen i samarbeid med ansatte i 
kvalifiseringsprogrammet og sosialkonsulentene. 
Ansvar: Enhetsleder for NAV Nordstrand sosial 


Frist  
kontinuerlig 
 
 


14 Kap. 5.9 De som står helt uten et sted å sove  
Mål  
- Bydelen skal benytte døgnovernatting med kvalitetsavtale. 
- Redusere antall personer som til enhver tid oppholder seg i 
døgnovernatting. 
- Tett oppfølging av brukerne når de benytter døgnovernatting.  
Tiltak 
- Effektivisere samarbeid med rusmiddeletaten og 
døgnovernattingsstedene for tettere oppfølging den perioden 
vedkommende oppholder seg der. 
- Sosialkonsulenten samarbeider med booppfølger og institusjoner for å 
sikre at det utarbeides handlingsplan for perspektiv på opphold  
tiltak for å nå mål om permanent bolig, som beskrevet i normaliserings- 
og kjedemodellen. 
Ansvar: Enhetsleder for NAV Nordstrand sosial 


Frist 
Kontinuerlig 
 


15 Kap. 5.9.1 Tilpassede boliger 
Mål 
Sikre brukere et riktig omsorgsnivå, før etablering i egen bolig.  
Tiltak 
med fokus på brukermedvirkning inkluderes brukeren i prosessene mot 


Frist  
kontinuerlig 
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en individuelt tilpasset bolig 
Styrke samarbeidet gjennom tverrfaglige møter.  
Ha fokus på individuell plan slik at bruker får et helhetlig tilpasset 
tjenestetilbud.  
Ansvar: Enhetsleder for NAV Nordstrand sosial 


16 Kap. 5.10.1 Generelt – vanskeligstilte 
Mål 
Prioritere utnyttelse av tilgjenglige boligvirkemidler til de mest 
vanskeligstilte innen denne gruppen.  
Tiltak  
Styrke og videreføre råd og veiledning, praktisk bistand ved utfylling 
av skjemaer m.m., både fra økonomisk rådgiver og sosialkonsulent. 
Ansvar: Enhetsleder for NAV Nordstrand sosial 


Frist  
Kontinuerlig 
 


17 
 


Kap. 5.11.2 En økning i bosetting av flyktninger 
Mål  
Styrke tverrfaglig samarbeid mellom tjenestene som arbeider med 
flyktninger. 
Tiltak 
Det skal arbeides med å skaffe ekstern (statlig) finansiering gjennom 
enkelte integrerings prosjekter. 
Regelmessige møter mellom flyktningkonsulent og 
introduksjonsprogrammet for å finne differensierte og hensiktsmessige 
løsninger. 
Kompetanseutveksling og nettverksbygging mellom tjenester/enheter 
og andre instanser internt og eksternt.  
Ansvar: Enhetsleder for NAV Nordstrand sosial 


Frist  
kontinuerlig 
 


18 Kap. Hvilke boligløsninger har bydel Nordstrand behov for i 
nærmeste fremtid 
Mål 
Fremskaffe egnede og varierte bo alternativer i samarbeid med 
boligkontoret. 
Økt samarbeid og systematisk samordning på tvers av tjenestesteder, 
for å oppnå en    kostnadseffektivisering og varige boligløsninger.    
Tiltak 
Annonsere i lokal presse for å skaffe flere utleie boliger 
Ansvar: Enhetsleder for NAV Nordstrand sosial 
 
 


Frist  
01.08.2011 
 


19 Kap. 5.13 Ungdom som skrives ut av barnevernet 
Mål 
Til enhver tid ha oversikt over boligbehovet for målgruppen. 
Tiltak 
- Effektivisere samarbeidet mellom barnevernet og sosialsenteret i 
Bydel Nordstrand.  
- Arbeide for at det ansettes en boligfremskaffer.  
- Bydelen skal til enhver tid ha oversikt over låneordninger og 
tilskuddsordninger for målgruppen.   
Ansvar: Enhetsleder for NAV Nordstrand sosial 
 


Frist 
01.01.2012 
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20 Kapittel 6  
Enhet for forebyggende tjenester 
Mål  
Boligene i Herregårdsveien og Marmorberget samlokaliserte boliger 
skal primært fungere som et midlertidig botilbud/gjennomgangsboliger 
Tiltak 
Leietakerne i Herregårdveien og Marmorberget samlokaliserte boliger 
gis en tidsbegrenset leiekontrakt. 
Ansvar: Enhetsleder for forebyggende tjenester 


Frist  
kontinuerlig 
 


21 Kap. 7.4 Boligtiltak til målgruppene 
Mål 
Ha oversikt over målgruppens boligbehov. 
 Tiltak 
- Kartlegge kontinuerlig målgruppens boligbehov, og planlegge 
boliganskaffelsen i god tid i samarbeid med bruker, 
spesialisthelsetjenesten og andre enheter i bydelen. 
- Imøtekomme brukernes boligbehov på en faglig forsvarlig måte etter 
deres behov og ønske for en tilrettelagt bolig.  
- Tilrettelegge for en sikker og forsvarlig overgang til egen bolig.  
Ansvar: Enhetsleder for bestiller 


Frist  
Kontinuerlig.
 


22 Kap. 8.1 Oversikt over boliger for mennesker med 
funksjonsnedsettelse i bydelens bemannede boliger 
Mål 
1. At boligene skal være i tilfredsstillende stand for brukerne. 
2. Tilpasse eksisterende boliger til nye brukere 
3. Boligene for mennesker med funksjonsnedsettelser skal være 
bemannet. 
Tiltak 
1. Bydelen gjennomfører nødvendig vedlikeholdsarbeid og 
rehabilitering i disse boligene. 
2. Tilpasse det fysiske miljøet og bemanningen 
3. Omorganisere to boliger fra ubemannet til bemannet i takt med 
endret bistandsbehov 
 Ansvar: Enhetsleder for bo- og dagtilbud 


Frist 
1. 
31.12.2011 
2. 
Kontinuerlig 
31.12.2014 
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KAPITTEL 10 
 
KILDEHENVISNINGER 
 
Overordnede dokumenter  
Fellesskriv nr. 3/2001 om garanti og depositum i husleieforhold  
Fellesskriv nr. 8/2006 om bydelenes saksbehandling ved varsler om utkastelse  
Forskrift av 07.05.2003 om tildeling av kommunal bolig i Oslo kommune  
St.meld. nr. 23 (2003-2004) Om boligpolitikken  
Bystyremelding om sosiale boligvirkemidler, sak 453, vedtatt av Oslo bystyre 17.12.2009  
 
Underordnede dokumenter 
Oslo kommune, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester: Når bolig ikke er nok –  
Prosjektrapport: Elisabeth Jenset 2010 
 
Brev- Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester: Rammetilskudd til Kompetanseheving i 
boligsosialt arbeid – 2010 
 
Brev- Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester: Boforholdene for eldre i kommunale 
boliger 
 
Oslo kommune Plan- og bygningsetaten, avd. for byutvikling- Kommunedelplanfor torg og 
møteplasser: Møteplasser i multietniske miljøer 2006 
 
Rundskriv U-10/2002 Boligsosialt arbeid – bistand til å mestre et boforhold 
Oslo kommune, Bydel Nordstrand –Budsjett 2010 for Bydel Nordstrand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








Bydel Nordstrand – 2011 Avviksrapport mnd 1 pr 31.01.2011 
 
 
 
Meldte prognoser 2011 
Den meldte prognosen er et positiv avvik mellom budsjett og regnskap for 2011 på 26,0 mill 
kroner.  Prognosen er basert på bydelsutvalgets budsjettvedtak i desember 2010 med 
midlertidig avsetning på 11,0 mill kr samt en forutsetning om 15,0 mill kr i budsjettøkning 
som følge av regnskap 2010. 
 
Bydelens økonomiske målsetting er å oppnå den meldte prognosen.  
 
Aktive prognoser 2011 
I avviksrapporten benyttes også ”Aktiv prognose”. Den aktive prognosen er en intern størrelse 
i økonomioppfølgingen i 2011 og bygger på passiv prognose korrigert for gjenstående 
forventet effekt av igangsatte tiltak for å bringe budsjettbalanse på problemområder.  
 
Aktiv prognose pr januar er totalt mindreforbruk på 25,715 mill kr.  
 
 
Bydelen har følgende avvik, aktiv prognose og meldt prognose pr 31.01.2011:  
(- = merforbruk, + = mindreforbruk) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 


Resultat januar 2011 


Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korrigert 
regnskap Avvik 


Aktiv 
prognose 
januar 


 
Meldt 


prognose 
januar 


Bestillerenheten 648 017 648 017 54 304 49 818 4 485 1 853 0 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 pr januar viser et forventet mindreforbruk for 2011 på 1,454 mill kr. Hovedårsaken er at en bruker gikk bort i 
januar. 
 
Sykehjemsplasser utgifter:  
Prognose pr januar er 0, dvs at budsjettet 2011 samsvarer med reelt forbruk i 2011. Prognosen for forbruk av plasser er 
på 505,67 og dermed noe over budsjettet på 505 plasser. Men en kostnadskrevende bruker er gått bort og en får dermed 
en lavere gjennomsnittspris pr plass, slik at en likevel forventer å holde budsjettet.  
 
Sykehjemsplasser inntekter:  
Prognose pr januar er 0, dvs at budsjettet 2011 samsvarer med reelt forbruk i 2011. 
 
Dagsenterplasser netto utgifter:  
Prognose pr januar viser et forventet mindreforbruk for 2011 på 0,093 mill kr. Årsaken er at brukernes egenbetaling er 
vedtatt økt fra kr 59 til kr 69 pr dag, og dette visste en ikke om da budsjettet ble lagt. 
 
TT-kjøring:  
Prognose pr januar er 0, dvs at budsjettet 2011 samsvarer med reelt forbruk i 2011. 
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Aktiv Meldt Årets Justert Budsjett Korrigert Avvik 
Resultat januar 2011 


budsjett budsjett hittil i år regnskap prognose  prognose 
januar januar 


Enhet for bestiller forts. 
Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne:  
Prognose pr januar viser et forventet mindreforbruk for 2011 på 0,306 mill kr. Hovedårsakene til mindreforbruket er et 
forventet redusert avlastningstilbud for en bruker fra oktober, samt at to budsjetterte vedtak om varig tilrettelagte 
arbeidsplasser foreløpig ikke er effektuert.  
 
Omsorgslønn:  
Prognose pr januar er 0, dvs at budsjettet 2011 samsvarer med reelt forbruk i 2011. 
 
Personlig assistanse:  
Prognose pr januar viser et forventet mindreforbruk for 2011 på 0,005 mill kr. 
 
Brukervalg praktisk bistand:  
Prognose pr januar er 0, dvs at budsjettet 2011 samsvarer med reelt forbruk i 2011. 
 
Kjøp av kommunal pr. bistand:  
Prognose pr januar er 0, dvs at budsjettet 2011 samsvarer med reelt forbruk i 2011. 
 
Kjøp av hjemmesykepleie:  
Prognose pr januar er 0, dvs at budsjettet 2011 samsvarer med reelt forbruk i 2011. 
  
Private barnehager:  
Prognose pr januar er 0, dvs at budsjettet 2011 samsvarer med reelt forbruk i 2011. 
 
Annet:  
Prognose pr januar er 0, dvs at budsjettet 2011 samsvarer med reelt forbruk i 2011. 
 
Service- og 
forvaltningsenheten 31 852 31 852 2 738 2 777 -39 0 0 0
Kommentarer Enhet for service- og forvaltning (består av frivillighetsmidler, frivillighetssentral, råd/utvalg/komiteer, 
boligkontor, IKT, sjåførtjeneste, bydelshuset): 
 
Prognose pr januar er 0, dvs at budsjettet 2011 samsvarer med reelt forbruk i 2011. 
 
Enhet for forebyggende 
tjenester 86 571 86 571 7 669 7 825 -157 9 0 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 ): 
 
Prognose pr januar er +0,009 mill kr dvs at budsjettet 2011 samsvarer tilnærmet med reelt forbruk i 2011. 
 


Enhet for bo- og dagtilbud 73 518 73 518 6 424 7 025 -602 0 0 0
Kommentarer Enhet for bo- og dagtilbud (består av utførende bo- og dagtilbudtjenester): 
 
Prognose pr januar er 0, dvs at budsjettet 2011 samsvarer med reelt forbruk i 2011. 
 


Enhet for barnehager nord 105 355 105 355 9 436 9 683 -247 80 0 0
Kommentarer Enhet for barnehager Nord (består av kommunale barnehager og familiebarnehager): 
 
Prognose pr januar for barnehagene totalt er 0, dvs at budsjettet 2011 samsvarer med reelt forbruk i 2011. 
 


Enhet for barnehager sør 90 455 90 455 8 087 7 842 195 -80 0 0
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Aktiv Meldt Årets Justert Budsjett Korrigert Avvik 
Resultat januar 2011 


budsjett budsjett hittil i år regnskap prognose  prognose 
januar januar 


Kommentarer Enhet for barnehager Sør (består av kommunale barnehager): 
 
Prognose pr januar for barnehagene totalt er 0, dvs at budsjettet 2011 samsvarer med reelt forbruk i 2011. 
 


Enhet for hjemmesykepleie 607 607 238 157 81 50 0 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) 
 
Prognose pr januar er +0,050 mill kr dvs at budsjettet 2011 samsvarer tilnærmet med reelt forbruk i 2011. 
 


Enhet for praktisk bistand 802 802 143 17 127 198 0 0
Kommentarer Enhet for praktisk bistand (består av utøvende kommunal praktisk bistand i distrikter) (Kostra 254) 
 
Prognose pr januar er +0,198 mill kr dvs at budsjettet 2011 samsvarer tilnærmet med reelt forbruk i 2011. 
 
Enhet for NAV Nordstrand 
sosial 63 968 63 968 5 472 4 869 603 -150 0 0
Kommentarer Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne (består av økonomisk sosialhjelp, introduksjon 
flyktninger, opplæring fremmedspråklig, prosjekter sosial, rusomsorg) 
 
Prognose pr januar er 0,150 mill kr dvs at budsjettet 2011 tilnærmet samsvarer med reelt forbruk i 2011.  Negativ 
prognose på 0,150 mill kr skyldes en dyrere avvikling av Bokollektivet øst enn forutsatt.  
 
Enhet for barnevern 63 515 63 515 5 431 5 826 -395 -2 885 0 0
Kommentarer Enhet for barnevern (består av familieteam, tiltak innenfor familien og utenfor familien): 
 
Aktiv prognose viser merforbruk på 2,885 mill kr.  Prognosen forutsetter gjennomført nedtrappingsplan på 
institusjonsplasser. Årsak til merforbruk er nye alvorlige meldinger som har resultert i akuttplasseringer.  Bydelen har 
behov for beredskapshjem, men i mangel av dette har man vært nødt til å benytte institusjonsplasser i stedet – noe som 
har vært et dyrere tilbud.  
 
Økonomi - plan og budsjett 43 371 43 371 3 643 2 296 1 347 26 640 0 26 000
Kommentarer Økonomi - plan og budsjett (består av økonomi, regnskap og bydel felles): 
 
Aktiv prognose pr januar er 26,640 mill kr. Denne består av 11,0 mill kr som vedtatt midlertidig avsetning, samt 15,640 
mill som forventet budsjettøkning som følge av regnskap 2010. 
 
 
Personal og organisasjonsutv. 16 462 16 462 1 430 1 183 247 0 0 0
Kommentarer Personal og organisasjonsutvikling (består av personal, lønn, tillitsvalgte, AFP/uførepensjoner og 
overtallige): 
 
Prognose pr januar er 0, dvs at budsjettet 2011 samsvarer med reelt forbruk i 2011. 
 
Samfunn og helse 2 535 2 535 231 162 69 0 0 0
Kommentarer Samfunn og helse (består av legetjeneste, nærmiljøanlegg, samfunn og helse): 
 
Prognose pr januar er 0, dvs at budsjettet 2011 samsvarer med reelt forbruk i 2011. 
 
Bydelsdirektør 3 769 3 769 339 324 15 0 0 0
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Aktiv Meldt Årets Justert Budsjett Korrigert Avvik 
Resultat januar 2011 


budsjett budsjett hittil i år regnskap prognose  prognose 
januar januar 


Kommentarer Bydelsdirektør (består av bydelsdirektørens lederteam, omstillingsprosjekter): 
 
Prognose pr januar er 0, dvs at budsjettet 2011 samsvarer med reelt forbruk i 2011. 
 
SUM Bydel Nordstrand 1 230 797 1 230 797 105 584 99 805 5 729 25 715 0 26 000
 
 
Avvik institusjonsplasser 
 
Sykehjemsplasser utgifter:  
 
Prognose og budsjett pr januar er 505 plasser. 
 
Gjennomsnittlig forbruk 2010 512,5 plasser 
 
 
 
 Antall sykehjemsplasser 
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Prognose pr kostrafunksjon og funksjonsområde: 


Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  Aktiv 
prognose 
januar 


Meldt 
prognose 
januar 


Politisk styring og kontrollorganer 100 0 0
Administrasjon 120 0 0
Administrasjonslokaler 130 0 0
Premieavvik 170 0 0
Diverse fellesutgifter 180 0 0
Interne serviceenheter 190 26 640 26 000
Forebyggende arbeid, helse og sosial 233 0 0
Diagnose, behandling, rehabilitering 241 0 0
Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 242 40 0
Tilbud til personer med rusproblemer 243 -150 0
Kommunalt disponert boliger 265 0 0
Kommunale sysselsettingstiltak 273 0 0
Introduksjonstilbud 275 0 0
Kvalifiseringsprogrammet 276 0 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 og nærmiljø   26 530 26 000
Førskole 201 -438 0
Styrket tilbud til førskolebarn 211 0 0
Førskolelokaler og skyss 221 438 0
Sum Funksjonsområde 2A: Barnehager   0 0
Skolefritidstilbud 215 0 0
Skolelokaler og skyss 222 0 0
Aktivitetstilbud barn og unge 231 0 0
Forebygging, skole- og helsestasjontjeneste 232 30 0
Barneverntjeneste 244 0 0
Barneverntiltak i familien 251 0 0
Barneverntiltak utenfor familien 252 -2 925 0
Sum Funksjonsområde 2B: Oppvekst   -2 895 0
Aktivisering eldre og funksjonshemmede 234 -100 0
Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 253 1 697 0
Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 254 483 0
Botilbud i institusjon 261 0 0
Transport for funksjonshemmede 733 0 0
Sum Funksjonsområde 3: Pleie- og omsorg   2 080 0
Sum Bydel ekskl. sosialhjelp   25 715 26 000
Økonomisk sosialhjelp 281 0 0
Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp   0 0


Sum Bydel Nordstrand   25 715 26 000
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Bydel Nordstrand – 2011 Avviksrapport mnd 2 pr 28.02.2011 
 
 
 
Meldte prognoser 2011 
Den meldte prognosen er et positiv avvik mellom budsjett og regnskap for 2011 på 26,0 mill 
kroner.  Prognosen er basert på bydelsutvalgets budsjettvedtak i desember 2010 med 
midlertidig avsetning på 11,0 mill kr samt en forutsetning om 15,0 mill kr i budsjettøkning 
som følge av regnskap 2010. 
 
Bydelens målsetting er å oppnå den meldte prognosen.  
 
Aktive prognoser 2011 
I avviksrapporten benyttes også ”Aktiv prognose”. Den aktive prognosen er en intern størrelse 
i økonomioppfølgingen i 2011 og bygger på passiv prognose korrigert for gjenstående 
forventet effekt av igangsatte tiltak for å bringe budsjettbalanse på problemområder.  
 
Den aktive prognosens hovedinnhold: 
Aktiv prognose pr februar er totalt mindreforbruk på 26,053 mill kr.  
 
26,0 mill kr av mindreforbruk er basert på bydelsutvalgets vedtak om en avsetning på 11,0 
mill kr samt en forutsetning om budsjettøkning for bydelen basert på regnskapsresultat på 
15,0 mill kr.   
 
Følgende aktive prognoser bidrar til mindreforbruk: 


• kjøp av plasser psykiatri + 1,6 mill kr  
• reduserte utgifter til trygghetsalarm + 0,9 mill kr  
• praktisk bistand mindreforbruk i forhold til inntekter +0,7 mill kr 
• foreløpig godskriving av økt refusjon for ressurskrevende tjenester tilknyttet 2010 på 


+2,4 mill kr,  
• et forbedret regnskapsresultat 2010 i forhold til forutsetningene på 0,6 mill  
• tilskudd private fysioterapitjenester, tilleggsbevilgning 0,2 mill kr 


 
Følgende aktive prognoser bidrar med merforbruk: 


• barnevern melder økt bruk av institusjonsplasser i forhold til budsjett -5,7 mill kr 
• hjemmesykepleie merforbruk i forhold til inntekter -0,2 mill kr 
• kjøp av hjemmesykepleietjenester -0,5 mill kr 


 
Største endringer i den aktive prognosen fra forrige måned: 
Aktiv prognose pr januar var totalt mindreforbruk på 25,715 mill kr, for februar 26,053 mill 
kr.  Altså en endring siden forrige måned på 0,338 mill kr.  
 
De største endringer er: 


• foreløpig godskriving av økt refusjon for ressurskrevende tjenester tilknyttet 2010 på 
+2,4 mill kr (se eget notat til avviksrapporten)  


• barnevernstiltak økt bruk av institusjonsplasser i forhold til budsjett forverret prognose 
med -2,8 mill kr 


• praktisk bistand økt mindreforbruk i forhold til inntekter, forbedring  +0,5 mill kr 
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Bydelen har følgende avvik, aktiv prognose og meldt prognose pr 28.02.2011:  
(- = merforbruk, + = mindreforbruk) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 


Resultat februar 2011 


Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korrigert 
regnskap Avvik 


Aktiv 
prognose 
januar 


Aktiv 
prognose 
februar 


Meldt 
prognose 
februar 


Bestillerenheten 648 017 648 017 106 181 105 644 538 1 853 1 952 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:  
Prognosen pr februar viser et forventet mindreforbruk for 2011 på 1,557 mill kr. Hovedårsaken er at en bruker gikk bort 
i januar. 
 
Sykehjemsplasser utgifter:  
Prognose pr februar viser ikke noe avvik på kjøp av sykehjemsplasser i forhold til nedtrappingsplan og gjennomsnittstall 
i budsjettet for 2011. Prognosen for gjennomsnittlig forbruk av sykehjemsplasser er på 505,62 og dermed noe over 
budsjettet på 505 plasser. Men en kostnadskrevende bruker er gått bort og en får dermed en lavere gjennomsnittspris pr 
plass, slik at en likevel forventer å holde budsjettet.  
 
Sykehjemsplasser inntekter:  
En prognostiserer pr februar ikke med noe avvik på vederlagsinntekter for sykehjemsplasser i forhold til budsjettet for 
2011. Kostnadsstedet har tradisjonelt bidratt med merinntekter, men en har for 2011 budsjettert med høyere inntekter pr 
plass enn tidligere år. Kostnadsstedet vil likevel isolert sett kunne gi merinntekter hvis forbruket av sykehjemsplasser 
blir høyere enn budsjettert. 
 
Dagsenterplasser netto utgifter:  
Prognosen pr januar viser et forventet mindreforbruk for 2011 på 0,101 mill kr. Årsaken er at brukernes egenbetaling er 
vedtatt økt fra kr 59 til kr 69 pr dag, og dette visste en ikke om da budsjettet ble lagt. 
 
TT-kjøring:  
En prognostiserer pr februar ikke med noe avvik for TT-kjøring og flexitransport i forhold til budsjettet for 2011.  
 
Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne:  
Prognosen pr februar viser et forventet merforbruk for 2011 på 0,128 mill kr. Dette er en forverring fra 
avviksrapporteringen pr januar med 0,434 mill kr. Hovedårsakene til forverringen og dermed også merforbruket, er at en 
må kjøpe et botilbud i barnebolig til en bruker som blir skrevet ut fra ungdomspsykiatrisk avdeling, samt at en har måttet 
utvide avlastningstilbudet til en krevende bruker. 
  
Omsorgslønn:  
En prognostiserer pr februar ikke med noe avvik for omsorgslønn i forhold til budsjettet for 2011. 
 
Personlig assistanse:  
Prognosen pr februar viser et forventet mindreforbruk for 2011 på 0,002 mill kr. 
 
Brukervalg praktisk bistand:  
En prognostiserer pr februar ikke med noe avvik for kjøp av praktisk bistand fra private tilbydere i forhold til budsjettet 
for 2011. 
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Aktiv Aktiv Meldt Årets Justert Budsjett Korrigert Avvik 
Resultat februar 2011 


budsjett budsjett hittil i år regnskap prognose 
januar 


prognose prognose 
februar februar 


Enhet for bestiller forts. 
 
Kjøp av kommunal pr. bistand:  
En prognostiserer pr februar ikke med noe avvik for kjøp av praktisk bistand fra bydelens egen utfører av praktisk 
bistand i forhold til budsjettet for 2011. 
 
Kjøp av hjemmesykepleie:  
Prognosen pr februar viser et merforbruk på 0,500 mill kr. Dette er en forverring på 0,500 mill kr siden forrige 
avviksrapportering, og forverringen skyldes et nyfattet og omfattende vedtak om nattevakt for en bruker. 
  
Private barnehager:  
En prognostiserer pr februar ikke med noe avvik for kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager i forhold til 
budsjettet for 2011. 
 
Annet:  
Prognosen pr februar viser et mindreforbruk på 0,922 mill kr. Dette er en forbedring med 0,922 mill kr siden forrige 
avviksrapportering, og forbedringen skyldes hovedsakelig at den nye kontrakten for trygghetsalarmer er langt gunstigere 
for bydelene enn tidligere. 
 
 
Service- og 
forvaltningsenheten 31 852 31 852 5 476 5 445 30 0 0 0
Kommentarer Enhet for service- og forvaltning (består av frivillighetsmidler, frivillighetssentral, råd/utvalg/komiteer, 
boligkontor, IKT, sjåførtjeneste, bydelshuset): 
 
Det prognostiseres ikke med noe avvik i forhold til budsjettet for 2011 i Enhet for service og forvaltning. 
 
 
Enhet for forebyggende 
tjenester 86 571 86 571 15 337 16 355 -1 018 9 238 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 ): 
 
Prognosen pr februar viser et mindreforbruk på 0,238 mill kr, hvilket er en forbedring med 0,229 mill kr siden forrige 
avviksrapportering. Forbedringen skyldes forventede leieinntekter fra sykehjemsdrift i Marmorberget utover det som er 
budsjettert, samt en ikke budsjettert kompensasjon for at driftstilskuddene til de private fysioterapeutene har økt utover 
normal lønns- og prisvekst. 
 
 


Enhet for bo- og dagtilbud 73 518 73 518 12 848 12 583 264 0 106 0
Kommentarer Enhet for bo- og dagtilbud (består av utførende bo- og dagtilbudtjenester): 
 
Prognosen pr februar viser et mindre forbruk på 0,106 mill kr, hvilket er en forbedring fra forrige avviksrapportering på 
0,106 mill kr. Forbedringen skyldes hovedsakelig vakanser i nyopprettede stillinger i starten av året.  
 


Enhet for barnehager nord 105 355 105 355 18 871 19 697 -826 80 -266 0
Kommentarer Enhet for barnehager Nord (består av kommunale barnehager og familiebarnehager): 
 
Prognosen for kommunale barnehager totalt pr februar viser et merforbruk på 0,029 mill kr, hvilket er en forverring på 
0,029 mill kr siden forrige avviksrapportering. Hovedårsaken til forverringen er en underbudsjettering av 
arbeidstøygodtgjørelse til de ansatte. 
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Aktiv Aktiv Meldt Årets Justert Budsjett Korrigert Avvik 
Resultat februar 2011 


budsjett budsjett hittil i år regnskap prognose 
januar 


prognose prognose 
februar februar 


Enhet for barnehager sør 90 455 90 455 16 174 16 003 171 -80 237 0
Kommentarer Enhet for barnehager Sør (består av kommunale barnehager): 
 
Prognosen for kommunale barnehager totalt pr februar viser et merforbruk på 0,029 mill kr, hvilket er en forverring på 
0,029 mill kr siden forrige avviksrapportering. Hovedårsaken til forverringen er en underbudsjettering av 
arbeidstøygodtgjørelse til de ansatte. 
 


Enhet for hjemmesykepleie 607 607 1 089 1 277 -187 50 -235 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) 
 
Prognosen pr februar viser et merforbruk på 0,235 mill kr, hvilket er en forverring på 0,285 mill kr siden forrige 
avviksrapportering. Forverringen skyldes at det i årets første måneder har vært et høyere korttids sykefravær enn 
forutsatt i budsjettet. Ny brukervalgsordning starter 1.4 og det vurderes som en økonomisk risiko tilknyttet 
bemanningstilpasning og pristilpasning. 
 


Enhet for praktisk bistand 802 802 437 -22 459 198 720 0
Kommentarer Enhet for praktisk bistand (består av utøvende kommunal praktisk bistand i distrikter) (Kostra 254) 
 
Prognosen pr februar viser et mindreforbruk på 0,720 mill kr, hvilket er en forbedring på 0,522 mill kr siden forrige 
avviksrapportering. Forbedringen skyldes et lavere kostnadsnivå i forhold til inntekter for utført tjeneste.  Det vil fra 1.4 
bli internfakturert på lik linje med prismodell.  Det knyttes noe usikkerhet til hvordan dette vil medføre av økonomisk 
konsekvens. 
 
Enhet for NAV Nordstrand 
sosial 63 968 63 968 10 945 9 909 1 036 -150 0 0
Kommentarer Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne (består av økonomisk sosialhjelp, introduksjon 
flyktninger, opplæring fremmedspråklig, prosjekter sosial, rusomsorg) 
 
En prognostiserer ikke med noe avvik i forhold til budsjettet for 2011 i Enhet for NAV Nordstrand. Dette er en 
forbedring på 0,150 mill kr siden forrige avviksrapportering, og forbedringen skyldes at avviklingen av Bokollektiv Øst 
likevel ser ut til å kunne la seg gjøre innenfor det vedtatte budsjettet. 
 
Enhet for barnevern 63 515 63 515 10 799 12 873 -2 074 -2 885 -5 739 0
Kommentarer Enhet for barnevern (består av familieteam, tiltak innenfor familien og utenfor familien): 
 
Prognosen pr februar viser et merforbruk på 5,739 mill kr, hvilket er en forverring siden forrige avviksrapportering på 
2,854 mill kr. Forverringen skyldes at nivået på antall institusjonsplasseringer pr 28. februar fortsatt ligger langt over det 
som er budsjettert, og at en ikke kan forvente at dette reduseres i den takten en tidligere har forutsatt. Prognosen 
forutsetter likevel fortsatt en nedtrappingsplan for institusjonsplasser gjennom året. Bydelen har fremdeles et klart behov 
for beredskapshjem, men i mangel av dette må man stadig benytte institusjonsplasser som er vesentlig dyrere og til dels 
mindre egnede for den kategorien brukere det her er snakk om.  
 
Økonomi - plan og budsjett 43 371 43 371 7 286 2 088 5 198 26 640 29 040 26 000
Kommentarer Økonomi - plan og budsjett (består av økonomi, regnskap og bydel felles): 
 
Meldt prognose på +26,0 mill kr som mindreforbruk er bydelsutvalgets vedtak om en avsetning på 11,0 mill kr samt en 
forutsetning om budsjettøkning for bydelen basert på regnskapsresultat på 15,0 mill kr.   
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Aktiv Aktiv Meldt Årets Justert Budsjett Korrigert Avvik 
Resultat februar 2011 


budsjett budsjett hittil i år regnskap prognose 
januar 


prognose prognose 
februar februar 


Økonomi – plan og budsjett forts. 
 
I tillegg bidrar et forbedret regnskapsresultat for 2010 i forhold til forutsetningene på + 0,640 mill. 
 
I prognosesammenheng er det foretatt en foreløpig godskriving av økt refusjon for ressurskrevende tjenester tilknyttet 
2010 på +2,4 mill kr.  Det vises til eget notat til avviksrapporten hvor det fremkommer en potensiell merinntekt på 9 mill 
kr.  Dette forholdet vil i sin helhet bli innarbeidet i sak om budsjettjustering i bydelsutvalgets møte i juni 2011. 
 
 
Personal og org. utvikling 16 462 16 462 2 860 3 383 -523 0 0 0
Kommentarer Personal og organisasjonsutvikling (består av personal, lønn, tillitsvalgte, AFP/uførepensjoner og 
overtallige): 
 
En prognostiserer ikke med noe avvik i forhold til budsjettet for 2011 i Stab personal og organisasjonsutvikling. 
 
Samfunn og helse 2 535 2 535 462 435 27 0 0 0
Kommentarer Samfunn og helse (består av legetjeneste, nærmiljøanlegg, samfunn og helse): 
 
En prognostiserer ikke med noe avvik i forhold til budsjettet for 2011 i Stab samfunn og helse. 
 
Bydelsdirektør 3 769 3 769 678 643 35 0 0 0
Kommentarer Bydelsdirektør (består av bydelsdirektørens lederteam, omstillingsprosjekter): 
 
En prognostiserer ikke med noe avvik i forhold til budsjettet for 2011 i Bydelsdirektørteamet. 
 
SUM Bydel Nordstrand 1 230 797 1 230 797 209 442 206 312 3 130 25 715 26 053 26 000
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Aktiv og meldt prognose er pr kostrafunksjon og funksjonsområde: 


Kostrafunksjoner pr funksjonsområde 
Funk-
sjon 


Prognose 
februar 


Meldt 
prognose 
februar 


Politisk styring og kontrollorganer 100 0 0
Administrasjon 120 400 0
Administrasjonslokaler 130 0 0
Premieavvik 170 0 0
Diverse fellesutgifter 180 0 0
Interne serviceenheter 190 29 040 26 000
Forebyggende arbeid, helse og sosial 233 0 0
Diagnose, behandling, rehabilitering 241 200 0
Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 242 120 0
Tilbud til personer med rusproblemer 243 0 0
Kommunalt disponert boliger 265 0 0
Kommunale sysselsettingstiltak 273 0 0
Introduksjonstilbud 275 0 0
Kvalifiseringsprogrammet 276 0 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 og nærmiljø   29 760 26 000
Førskole 201 -429 0
Styrket tilbud til førskolebarn 211 0 0
Førskolelokaler og skyss 221 0 0
Sum Funksjonsområde 2A: Barnehager   -429 0
Skolefritidstilbud 215 0 0
Skolelokaler og skyss 222 0 0
Aktivitetstilbud barn og unge 231 -175 0
Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste 232 40 0
Barneverntjeneste 244 0 0
Barneverntiltak i familien 251 800 0
Barneverntiltak utenfor familien 252 -6 659 0
Sum Funksjonsområde 2B: Oppvekst   -5 994 0
Aktivisering eldre og funksjonshemmede 234 805 0
Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 253 1 741 0
Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 254 170 0
Botilbud i institusjon 261 0 0
Transport for funksjonshemmede 733 0 0
Sum Funksjonsområde 3: Pleie- og omsorg   2 716 0
Sum Bydel ekskl. sosialhjelp   26 053 26 000
Økonomisk sosialhjelp 281 0 0
Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp   0 0


Sum Bydel Nordstrand   26 053 26 000
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De viktigste risikoområder: 
 
Institusjonsplasser barnevern: 
Grafen viser gjennomsnittlig antall institusjonsdøgn pr mnd i 2011.  Det er budsjettert med 7 
plasser med døgnspris kr 4 384 , mens det reelle antallet døgn er nesten det dobbelte på 
starten av året.  I prognosen er det forutsatt en nedtrapping og med en gjennomsnittskostnad 
pr døgn på kr 5 517. Innen barnevernet er det også andre interessante rapporteringsområder 
som det for tiden arbeides med og som vil bli innarbeidet i framtidige rapporteringer. 


Antall institusjonsdøgn barnevern pr mnd 2011
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Sykehjemsplasser:  
Det er budsjettert med 505 plasser og prognosen pr februar viser et gjennomsnittlig forbruk 
for 2011 på 505,62 plasser.  Det gjennomsnittlige forbruket var i 2010 på 512,5 plasser. 


Sykehjemsplasser 2011 
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Hjemmesykepleie – utfører 
Fra og med 1. april 2011 vil det bli brukervalg innen hjemmesykepleie.  Det er budsjettert 
med kjøp og salg mellom bestillerenhet og private / kommunale utførere. Kommunal utfører 
vil ha en risiko ut fra 2 forhold: 


• Bemanningstilpasning.  Det er uavklart hvor mange utførte timer og besøk av 
hjemmesykepleie som skal utføres av kommunal utfører i tiden etter 1.4.  Å 
dimensjonere bemanning ved endrede behov kan bli en utfordring. 


• Pristilpasning. Prisfastsettingen er gjort og kommunal utfører har en ekstra utfordring 
med å tilpasse seg utgiftsnivået som prismodellen forutsetter.  Hovedårsak til dette er 
en vesentlig økt kommunal pensjonsutgift etter at prismodellen ble fastsatt.  Det vil bli 
vurdert er budsjettjustering for å kompensere dette forholdet. 


 
Økonomisk sosialhjelp 
Det knytter seg risiko til økonomisk sosialhjelp på følgende forhold: 


• Refusjoner fra NAV. For 2010 fikk bydelen mindre refusjoner fra NAV tilknyttet 
forskudd på trygdeytelser på totalt 2,4 mill kr.  Det er budsjettert med lignende 
inntektsforventning i 2011 og bydelen har en nøye oppfølging av refusjonsarbeidet. 


• Virkningen av KVP (Kvalifiseringsprogrammet).  Budsjettet for 2011 forutsetter en 
reduksjon av sosialklienter.  Erfaring fra bydeler tilsier en effekt av lavere antall 
sosialklienter etter ca 18 måneder, for Bydel Nordstrand sitt vedkommende vil dette si 
midtveis i 2011.  


 
 
 
 
Vedlegg: 
Rapportering for BU  
Kjøp av institusjonsplasser SYE 
Rapportering barnehager 
Tiltak – status pr februar 
Refusjon for ressurskrevende tjenester 2010 
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Bydel Nordstrand 2010 Rapportering for BU - pr februar 2011


Sykehjemsplasser: 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
Antall plasser jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert gj.snitt 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0
Faktisk forbruk/prognose 515,0 513,3 510,3 507,0 503,5 501,0 506,5 506,0 502,5 501,0 501,5 500,0 505,62
Avvik Budsjett-prognose -10,0 -8,3 -5,3 -2,0 1,6 4,0 -1,4 -1,0 2,6 4,0 3,6 5,0 -0,6


Brutto forbruk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert kostnad 27 599 27 599 27 599 27 599 27 599 27 599 27 599 27 599 27 599 27 599 27 599 27 599 331 189
Forbruk gj.snitt pr plass 55,586 50,265 55,638 53,793 55,604 53,793 55,577 55,584 53,782 55,549 53,765 55,564 54,542
Forbruk pr mnd/prognose 28 627 25 802 28 392 27 273 27 994 26 950 28 147 28 126 27 023 27 830 26 960 27 782 330 906
Avvik Budsjett-prognose -1 028 1 797 -793 326 -395 649 -548 -527 577 -231 639 -183 283
Det er utover kjøp av antall plasser prognostisert med ekstrakostnader tilknyttet enkeltbrukere på 0,3 mill kr (større ressursinnsats i perioder pga f.eks urolige beboerer og terminalpleie)


Tilgang/avgang LTO jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt
Faktisk vedtak LTO 2011 23 17 40
Faktisk avgang LTO 2011 12 11 23
Reell endring LTO 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17


Kjøp andre plasser - Bestillerenheten
Kjøp av botilbud psykiatri jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall plasser 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30,00
Forbruk antall  plasser 28 28 29 29 29 29 29 29 28 28 28 28 28,50
Avvik antall plasser 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1,50


Kjøp av dagsenterplasser eldre jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall plasser 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85,0
Forbruk antall  plasser (betalt for en bloc) 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85,0
Avvik antall plasser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


Forbruk antall plasser (belegg) 67 65 66,2
Beleggsprosent 79 % 77 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 78 %


Kjøp av personlig assistanse jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall brukere 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20,00
Forbruk antall  brukere 19 19 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19,17
Avvik antall brukere 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0,83


Omsorgslønn jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall brukere med gyldig vedtak 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38,0
Reelt antall brukere med gyldig vedtak 38 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37,1
Avvik antall brukere 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9


Kjøp av spesialplasser SFO jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall plasser 15 15 16 16 16 16 16 21 21 21 21 21 19,5
Forbruk antall  plasser 15 15 16 16 16 16 16 21 21 21 21 21 19,5
Avvik antall plasser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


Kjøp av dagsenter/tilrettelagt arbeid jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Antall budsjetterte dagsenterplasser 18 18 18 18 18 18 18 21 21 21 21 21 19,3
Forbruk antall  dagsenterplasser 18 18 18 18 18 18 18 21 21 21 21 21 19,3
Avvik antall dagsenterplasser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


Budsjetterte plasser - Varig tilrettelagt arbeid 46 46 48 48 48 48 48 51 51 51 51 51 48,9
Forbruk plasser  - Varig tilrettelagt arbeid 46 46 48 48 49 49 49 52 52 52 52 52 49,6
Avvik antall plasser - Varig tilrettelagt arbeid 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0,7


Kjøp av botilbud jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall plasser 15 15 15 15 15 15 15 17 17 17 17 17 16
Forbruk antall  plasser 16 16 16 16 16 16 15 17 17 17 17 17 16
Avvik antall plasser -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 -0,5


Barnevern 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
Barnevern institusjonsplasser jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall plasser 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7,0
Forbruk antall  plasser 15 15 15,0
Avvik korr. regnskap-budsjett -8 -8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 -8,0


Barnevern fosterhjem via inst. jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall plasser 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10,0
Forbruk antall  plasser 10 12 11,0
Avvik korr. regnskap-budsjett 0 -2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 -1,0


Barnevern fosterhjem jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall plasser 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37,0
Forbruk antall  plasser 32 30 31,0
Avvik korr. regnskap-budsjett 5 7 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 6,0


Økonomisk sosialhjelp
Økonomisk sosialhjelp jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Antall klienter - budsjettert 305 305 305
Antall klienter - reelt 280 309 295
Antall klienter - avvik budsjett - realitet 25 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2


Utgifter pr klient - budsjettert 9 908 9 908 9 908
Utgifter pr klient - reelt 8 667 8 671 8 669
Utgifter pr klientbudsjett budjett - realitet 1 241 1 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207


jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Introduksjonsprogrammet, antall deltakere 30 31 31
Kvalifiseringsprogrammet, antall deltakere 46 45 46
Antall kjøpte rusplasser 40 34 37
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OVERSIKT OVER KJØP AV INSTITUSJONSPLASSER FRA SYKEHJEMSETATEN I 2011
Aktivitet
Antall dager 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Liggedøgn Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Langtidsplasser (LTP) 10 673 9 661
Skjermede plasser (LTP) 2 379 2 210
Aldershjemsplasser (LTP) 741 672
Forsterket (LTP) 93 102
Forsterket annet (LTP) 62 56
Spesialplass yngre demente (LTP) 31 28
Korttidsplasser - En bloc 1 457 1 316 1 457 1 410 1 457 1 410 1 457 1 457 1 410 1 457 1 410 1 457
Rehabiliteringsplasser - En bloc 43 84 93 90 93 90 93 93 90 93 90 93
Rehabiliteringsplasser 0 0
Korttids skjermet (KTO) 3 0
B-skjema - Ferdigbehandl sykehus 73 50
Vurderingsplasser (Furuset) 82 15
Korttidsplasser utover en bloc 300 151
Spania-plasser 28 28
Sum liggedøgn 15 965 14 373 1 550 1 500 1 550 1 500 1 550 1 550 1 500 1 550 1 500 1 550
Snitt pr mnd 515,00 513,32 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00


Kostnad
Beregnet pris: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Langtidsplasser (LTP) 18 710 617 16 936 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skjermede plasser (LTP) 4 921 278 4 571 679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aldershjemsplasser (LTP) 974 275 883 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forsterket (LTP) 220 099 241 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forsterket annet (LTP) 184 775 166 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spesialplass yngre demente (LTP) 109 881 99 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korttidsplasser - En bloc 2 554 237 2 307 053 2 554 237 2 471 842 2 554 237 2 471 842 2 554 237 2 554 237 2 471 842 2 554 237 2 471 842 2 554 237
Rehabiliteringsplasser - En bloc 79 152 154 622 171 188 165 666 171 188 165 666 171 188 171 188 165 666 171 188 165 666 171 188
Rehabiliteringsplasser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korttids skjermet (KTO) 6 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B-skjema - Ferdigbehandl sykehus 146 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venteplasser (Furuset) 143 753 26 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korttidsplasser utover en bloc 525 924 264 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spania-plasser 50 400 50 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum 28 626 595 25 802 357 2 725 425 2 637 508 2 725 425 2 637 508 2 725 425 2 725 425 2 637 508 2 725 425 2 637 508 2 725 425
Snittpris pr døgn 1 793 1 795 1 758 1 758 1 758 1 758 1 758 1 758 1 758 1 758 1 758 1 758
Snitt pris pr år


Prognose - Plasser
Beregnede plasser: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Langtidsplasser (LTP) 344,29 345,04 345,00 345,00 344,00 343,00 343,00 342,00 342,00 342,00 342,00 341,00
Skjermede plasser (LTP) 76,74 78,93 75,00 74,00 74,00 74,00 73,00 73,00 73,00 72,00 72,00 72,00
Aldershjemsplasser (LTP) 23,90 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
Forsterket (LTP) 3,00 3,64 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Forsterket annet (LTP) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Spesialplass yngre demente (LTP) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Korttidsplasser - En bloc 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00
Rehabiliteringsplasser - En bloc 1,39 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Rehabiliteringsplasser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Korttids skjermet (KTO) 0,10 0,00 0,45 0,00 0,45 0,00 0,45 0,00 0,45 0,00 0,45 0,00
B-skjema - Ferdigbehandl sykehus 2,35 1,79 4,00 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 2,00
Venteplasser (Furuset) 2,65 0,54 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Korttidsplasser utover en bloc 9,68 5,39 2,00 3,00 1,00 0,00 5,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Spania-plasser 0,90 1,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
Reelle/prognostiserte plasser 515,00 513,32 510,30 507,00 503,45 501,00 506,45 506,00 502,45 501,00 501,45 500,00
Bud.nedtrapping plasser 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505
Bud. gj.snitt plasser 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0
Budsjettert gj.snittspris 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820


Prognose - Økonomisk konsekvens
Beregnet pris: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Langtidsplasser (LTP) 18 710 617 16 936 501 18 749 185 18 144 372 18 694 839 18 039 188 18 640 494 18 586 148 17 986 595 18 586 148 17 986 595 18 531 803
Skjermede plasser (LTP) 4 921 278 4 571 679 4 809 571 4 592 365 4 745 444 4 592 365 4 681 316 4 681 316 4 530 306 4 617 189 4 468 247 4 617 189
Aldershjemsplasser (LTP) 974 275 883 553 978 219 946 664 978 219 946 664 978 219 978 219 946 664 978 219 946 664 978 219
Forsterket (LTP) 220 099 241 399 293 466 283 999 293 466 283 999 293 466 293 466 283 999 293 466 283 999 293 466
Forsterket annet (LTP) 184 775 166 893 184 775 178 814 184 775 178 814 184 775 184 775 178 814 184 775 178 814 184 775
Spesialplass yngre demente (LTP) 109 881 99 247 109 881 106 337 109 881 106 337 109 881 109 881 106 337 109 881 106 337 109 881
Korttidsplasser - En bloc 2 554 237 2 307 053 2 554 237 2 471 842 2 554 237 2 471 842 2 554 237 2 554 237 2 471 842 2 554 237 2 471 842 2 554 237
Rehabiliteringsplasser - En bloc 79 152 154 622 171 188 165 666 171 188 165 666 171 188 171 188 165 666 171 188 165 666 171 188
Rehabiliteringsplasser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korttids skjermet (KTO) 6 206 0 28 857 0 28 857 0 28 857 0 27 927 0 27 927 0
B-skjema - Ferdigbehandl sykehus 146 000 100 000 248 000 120 000 124 000 60 000 124 000 186 000 60 000 62 000 60 000 124 000
Venteplasser (Furuset) 143 753 26 296 108 691 105 185 54 345 105 185 108 691 108 691 105 185 108 691 105 185 108 691
Korttidsplasser utover en bloc 525 924 264 715 108 691 157 777 54 345 0 271 727 271 727 105 185 108 691 105 185 108 691
Spania-plasser 50 400 50 400 47 430 0 0 0 0 0 54 000 55 800 54 000 0
Sum 28 626 595 25 802 357 28 392 191 27 273 021 27 993 597 26 950 059 28 146 851 28 125 648 27 022 519 27 830 284 26 960 460 27 782 139
Ekstrakostnader utover døgnpris 301 000
Sum 28 626 595 25 802 357 28 392 191 27 273 021 27 993 597 26 950 059 28 146 851 28 125 648 27 022 519 27 830 284 26 960 460 28 083 139
Budsjettert nedtrapping 28 128 381 25 406 279 28 128 381 27 221 014 28 128 381 27 221 014 28 128 381 28 128 381 27 221 014 28 128 381 27 221 014 28 128 381
Avvik pr mnd -498 214 -396 078 -263 810 -52 007 134 784 270 955 -18 471 2 732 198 495 298 096 260 554 45 242
Akkumulert avvik -498 214 -894 292 -1 158 102 -1 210 109 -1 075 326 -804 371 -822 842 -820 109 -621 614 -323 518 -62 964 -17 722
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301 000
331 206 722
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-17 722
-17 722







Definisjoner:
Barns alder beregnes ut fra årskull, dvs likedan som beregnes overfor Fylkesmannen
Telletidspunkt er siste dag i måneden.


72726 Bauneveien barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 42 42 42,0
3-6 år reelt 54 54 54,0
0-2 år budsjettert 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42,0
3-6 år budsjettert 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54,0


72726 Totalt avvik 0-2 år 0 0 -42 -42 -42 -42 -42 -42 -42 -42 -42 -42 0,0
72726 Totalt avvik 3-6 år 0 0 -54 -54 -54 -54 -54 -54 -54 -54 -54 -54 0,0


72727 Lille Ekeberg barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 42 42 42,0
3-6 år reelt 93 93 93,0
0-2 år budsjettert 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42,0
3-6 år budsjettert 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93,0


72727 Totalt avvik 0-2 år 0 0 -42 -42 -42 -42 -42 -42 -42 -42 -42 -42 0,0
72727 Totalt avvik 3-6 år 0 0 -93 -93 -93 -93 -93 -93 -93 -93 -93 -93 0,0


72728 Rygin barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 24 24 24,0
3-6 år reelt 59 59 59,0
0-2 år budsjettert 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24,0
3-6 år budsjettert 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60,0


72728 Totalt avvik 0-2 år 0 0 -24 -24 0 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 0,0
72728 Totalt avvik 3-6 år -1 -1 -60 -60 0 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -1,0


72784 Sportsplassen barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 12 12 12,0
3-6 år reelt 38 38 38,0
0-2 år budsjettert 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11,0
3-6 år budsjettert 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38,0


72784 Totalt avvik 0-2 år 1 1 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 1,0
72784 Totalt avvik 3-6 år 0 0 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 0,0


72785 Tyrihans barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 18 18 18,0
3-6 år reelt 36 36 36,0
0-2 år budsjettert 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18,0
3-6 år budsjettert 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0


72785 Totalt avvik 0-2 år 0 0 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 0,0
72785 Totalt avvik 3-6 år 0 0 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 0,0


72788 Frierveien barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 27 27 27,0
3-6 år reelt 36 36 36,0
0-2 år budsjettert 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27,0
3-6 år budsjettert 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0


72788 Totalt avvik 0-2 år 0 0 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 0,0
72788 Totalt avvik 3-6 år 0 0 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 0,0


73310 Marmorberget barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 9 9 9,0
3-6 år reelt 52 52 52,0
0-2 år budsjettert 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9,0
3-6 år budsjettert 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52,0


73310 Totalt avvik 0-2 år 0 0 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 0,0
73310 Totalt avvik 3-6 år 0 0 -52 -52 -52 -52 -52 -52 -52 -52 -52 -52 0,0


73312 Nylænde barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 12 12 12,0
3-6 år reelt 47 47 47,0
0-2 år budsjettert 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13,0
3-6 år budsjettert 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46,0


73312 Totalt avvik 0-2 år -1 -1 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -1,0
73312 Totalt avvik 3-6 år 1 1 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 1,0


73315 Knausen barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 40 40 40,0
3-6 år reelt 64 64 64,0
0-2 år budsjettert 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40,0
3-6 år budsjettert 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64,0


73315 Totalt avvik 0-2 år 0 0 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 0,0
73315 Totalt avvik 3-6 år 0 0 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64 0,0


73318 Lekern åpen bhg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt #DIV/0!
3-6 år reelt #DIV/0!
0-2 år budsjettert #DIV/0!
3-6 år budsjettert #DIV/0!


73318 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!







e


73318 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!


73319 Radiobølgen barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 35 35 35,0
3-6 år reelt 34 34 34,0
0-2 år budsjettert 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 35 27,7
3-6 år budsjettert 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 34 35,8


73319 Totalt avvik 0-2 år 8 8 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -35 7,3
73319 Totalt avvik 3-6 år -2 -2 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -34 -1,8


73320 Vårveien barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 36 36 36,0
3-6 år reelt 54 54 54,0
0-2 år budsjettert 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0
3-6 år budsjettert 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54,0


73320 Totalt avvik 0-2 år 0 0 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 0,0
73320 Totalt avvik 3-6 år 0 0 -54 -54 -54 -54 -54 -54 -54 -54 -54 -54 0,0


73322 Drengestua barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 9 9 9,0
3-6 år reelt 0 0 0,0
0-2 år budsjettert 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9,0
3-6 år budsjettert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


73322 Totalt avvik 0-2 år 0 0 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 0,0
73322 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


73323 Steinspranget barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 39 39 39,0
3-6 år reelt 73 73 73,0
0-2 år budsjettert 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57,0
3-6 år budsjettert 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57,0


73323 Totalt avvik 0-2 år -18 -18 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -18,0
73323 Totalt avvik 3-6 år 16 16 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57 16,0


72730 Familiebarnehager Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt #DIV/0!
3-6 år reelt #DIV/0!
0-2 år budsjettert #DIV/0!
3-6 år budsjettert #DIV/0!


72730 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
72730 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!


72787 Nedre Bekkelaget barnehag Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 21 21 21,0
3-6 år reelt 37 37 37,0
0-2 år budsjettert 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24,0
3-6 år budsjettert 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0


72787 Totalt avvik 0-2 år -3 -3 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -3,0
72787 Totalt avvik 3-6 år 1 1 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 1,0


72789 Radarveien barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt #DIV/0!
3-6 år reelt #DIV/0!
0-2 år budsjettert 27 27 27 27 27 27 27 27 27,0
3-6 år budsjettert 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0


72789 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 #DIV/0!
72789 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 #DIV/0!


73317 Glimmern barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 43 43 43,0
3-6 år reelt 4 4 4,0
0-2 år budsjettert 43 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 14,3
3-6 år budsjettert 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3


73317 Totalt avvik 0-2 år 0 0 -43 -43 0 0 0 0 0 0 0 0 28,7
73317 Totalt avvik 3-6 år 0 0 -4 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7


72972 Munkerudsletta Barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 18 18 18,0
3-6 år reelt 36 36 36,0
0-2 år budsjettert 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18,0
3-6 år budsjettert 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0


72972 Totalt avvik 0-2 år 0 0 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 0,0
72972 Totalt avvik 3-6 år 0 0 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 0,0


72973 Obersten barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 21 21 21,0
3-6 år reelt 45 45 45,0
0-2 år budsjettert 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21,0
3-6 år budsjettert 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45,0


72973 Totalt avvik 0-2 år 0 0 -21 -21 -21 -21 -21 -1 -21 -21 -21 -21 0,0
72973 Totalt avvik 3-6 år 0 0 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 0,0


72974 Åssida barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt







0-2 år reelt 15 15 15,0
3-6 år reelt 42 42 42,0
0-2 år budsjettert 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15,0
3-6 år budsjettert 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42,0


72974 Totalt avvik 0-2 år 0 0 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 0 0,0
72974 Totalt avvik 3-6 år 0 0 -42 -42 -42 -42 -42 -42 -42 -42 -42 0 0,0


72975 Nordseter barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 18 18 18,0
3-6 år reelt 33 33 33,0
0-2 år budsjettert 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19,0
3-6 år budsjettert 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32,0


72975 Totalt avvik 0-2 år -1 -1 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -1,0
72975 Totalt avvik 3-6 år 1 1 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 1,0


73023 Rødstua barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 27 27 27,0
3-6 år reelt 0 0 0,0
0-2 år budsjettert 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27,0
3-6 år budsjettert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


73023 Totalt avvik 0-2 år 0 0 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 0,0
73023 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


73024 Skredderstua kulturbarnehag Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 9 9 9,0
3-6 år reelt 19 19 19,0
0-2 år budsjettert 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,0
3-6 år budsjettert 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25,0


73024 Totalt avvik 0-2 år 3 3 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 3,0
73024 Totalt avvik 3-6 år -6 -6 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -6,0


73025 Sæter barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 0 0 0,0
3-6 år reelt 36 36 36,0
0-2 år budsjettert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
3-6 år budsjettert 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0


73025 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
73025 Totalt avvik 3-6 år 0 0 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 0,0


73307 Blåfjell barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 32 33 32,5
3-6 år reelt 45 44 44,5
0-2 år budsjettert 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31,0
3-6 år budsjettert 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46,0


73307 Totalt avvik 0-2 år 1 2 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 1,5
73307 Totalt avvik 3-6 år -1 -2 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -1,5


73311 Munkelia barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 17 17 17,0
3-6 år reelt 24 24 24,0
0-2 år budsjettert 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17,0
3-6 år budsjettert 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24,0


73311 Totalt avvik 0-2 år 0 0 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 0,0
73311 Totalt avvik 3-6 år 0 0 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 0,0


73313 Pynten barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 24 25 24,5
3-6 år reelt 60 59 59,5
0-2 år budsjettert 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24,0
3-6 år budsjettert 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60,0


73313 Totalt avvik 0-2 år 0 1 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 0,5
73313 Totalt avvik 3-6 år 0 -1 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -0,5


73314 Rabben barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 5 5 5,0
3-6 år reelt 4 4 4,0
0-2 år budsjettert 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9,0
3-6 år budsjettert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


73314 Totalt avvik 0-2 år -4 -4 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -4,0
73314 Totalt avvik 3-6 år 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,0


73316 Skiferveien barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 9 9 9,0
3-6 år reelt 0 0 0,0
0-2 år budsjettert 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9,0
3-6 år budsjettert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


73316 Totalt avvik 0-2 år 0 0 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 0,0
73316 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


73321 Rosenhagen barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 45 45 45,0
3-6 år reelt 90 90 90,0
0-2 år budsjettert 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45,0







3-6 år budsjettert 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90,0
73321 Totalt avvik 0-2 år 0 0 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 0,0
73321 Totalt avvik 3-6 år 0 0 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 -90 0,0


SUM Alle barnehager Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 649 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108,3
3-6 år reelt 1115 1113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185,7
0-2 år budsjettert 663 663 663 663 563 647 647 647 647 647 647 640 644,8
3-6 år budsjettert 1102 1102 1102 1102 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1090 1 119,7


SUM Totalt avvik 0-2 år -14 -12 -663 -663 -563 -647 -647 -647 -647 -647 -647 -640 -536,4
SUM Totalt avvik 3-6 år 13 11 -1102 -1102 -1134 -1134 -1134 -1134 -1134 -1134 -1134 -1090 -934,0







Refusjon for ressurskrevende tjenester 2010 
 
Litt om refusjon for ressurskrevende tjenester 
Kommunene kan hvert år søke staten ved Helsedirektoratet om refusjon for direkte 
brukerrettede netto lønnskostnader tilknyttet tjenesteproduksjon til mottagere av 
ressurskrevende pleie- og omsorgstjenester under 68 år. Se tabellen nedenfor. 
 
Refusjonsordning for ressurskrevende tjenester   
Tidspunkt for regnskapsføring Innen avslutning av regnskapet for 2010 – Januar 2011 
Frist for innsending til kommunerevisjonen 15.03.2011   
Frist for innsending til Helsedirektoratet 15.04.2011   
Innslagspunkt *) 895 000   
Fradrag - Psyk utviklingshem over 16 år 591 000 Allerede mottatt i budsjettrammene 
Fradrag - Psyk utviklingshem under 16 år 100 000 Allerede mottatt i budsjettrammene 
Refusjonsgrad over innslagspunktet 80 %   
Tjenester Pleie- og omsorg - Utvalgte KOSTRA-funksjoner 
Kostnader Direkte brukerrettet netto lønnskostnad 
Aldersgrense Til og med året brukeren fyller 67 år 
*) bydelens egenandel før man beregner refusjon 
 
Utgangspunkt 
Utregning av refusjonskrav for ressurskrevende tjenester er et svært omfattende arbeid, og de 
løpende vurderingene i forbindelse med den månedlige avviksrapporteringen vil derfor måtte 
bli veldig forenklet. Gjennom avviksrapporteringen for 2010 lå forventningene til refusjon på 
omtrent samme nivå som det innsendte kravet for 2009 på om lag 28 mill kroner. 
 
I forbindelse med årsavslutningen må man gjøre en vurdering og regnskapsføre et forventet 
refusjonsbeløp, men fortsatt uten at en har mulighet til å gjennomføre en skikkelig beregning. 
Utgangspunktet var på dette tidspunktet fortsatt refusjonskravet fra 2009 på om lag 28 mill kr, 
men faktorene som er nevnt nedenfor gjorde at en valgte å være noe forsiktig, og en endte 
dermed med å inntektsføre 25 mill kr. 
 
Omfanget 
Det er rundt 200 brukere av ressurskrevende tjenester som vurderes i forhold til et titalls 
tjenesteområder, før en vanligvis ender opp med i underkant av 50 brukere som kvalifiserer 
for refusjonsordningen. Det vil med andre ord være relativt stor usikkerhet i forbindelse med 
fastsettelsen av beløpet man forskutterer i regnskapsavslutningen, og det dreier seg dessuten 
om svært store beløp. 
 
Frafall og reduksjoner 
En bruker født i 1942 frafaller på grunn av aldergrensen på 67 år og er ikke lenger under 
ordningen fra og med 2010. Flere andre brukere hadde på grunn av endrede behov fått langt 
rimeligere tjenester, og var dermed heller ikke lenger aktuelle for ordningen. Det viste seg 
også da utregningen for 2010 var klar, at hele 7 av de 48 brukerne som en fikk refusjon for i 
2009 ikke lenger ga noen refusjon i 2010.  
 
Ved innsendelsen av refusjonskrav til kommunerevisjonen 15.3.2011 så man at det også 
tilkom 5 brukere som ikke tidligere hadde kvalifisert for refusjon, og at enkelte brukere ga 
vesentlig mer refusjon i 2010 enn tidligere, slik at refusjonskravet ble langt høyere enn det en 
forventet.   
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Ukjent innslagspunkt og fradrag for psykisk utviklingshemmede 
Ved vurderingstidspunktet for transitorisk postering av refusjonsbeløpet var ikke bydelen 
kjent med hverken innslagspunktet eller fradraget for allerede mottatt tilskudd til psykisk 
utviklingshemmede brukere for 2010. Det viste seg i ettertid at innslagspunktet økte fra kr 
865.000,- til kr 895.000,-. Dette kompenseres ved lønnsveksten for tiltakene, men at fradraget 
man må gjøre for psykisk utviklingshemmede brukere over 16 år økte fra kr 560.000,- til kr 
591.000,- kunne potensielt ha redusert refusjonen.  Tidligere år har man også regulert %-
andelen av refusjonsandel av direkte brukerrettet tid, men denne ble ikke endret for 2010. 
 
Konsekvens av en overvurdering av refusjonskravet 
Bydelen har bevisst valgt en forsiktighet ved føringen av refusjon for ressurskrevende 
tjenester. Dette for å evt unngå budsjettreduksjoner påfølgende år som følge av at man har ført 
for mye i forventet refusjon i foregående år.      
 
Noen forhold som kompliserer regnestykket 
Grunnlaget for refusjonsberegning varierer år for år.  Både i % tall av direkte brukerrettet tid 
og innslagspunkt/egenandeler.  Endringseffekten for bydelene er imidlertid ikke like lett å 
beregne ut fra disse endringene.   
Et annet forhold som kompliserer regnestykket er rapportering på antall mennesker med 
psykisk utviklingshemming (PU).  Brukere definert og medregnet i rapport som mennesker 
med psykisk utviklingshemming gir bydelen indirekte en økt budsjettramme – men gir 
samtidig høyere innslagspunkt/egenandel.  Eksempel på at dette gir svingninger i 
kriterietildelt budsjett: Endring i antall PU-ere medførte at budsjettramme for 2010 ble 
redusert med 5,3 mill kr i 2010 og økt med 7,5 mill kr i 2011-budsjettet. 
 
 
Konklusjon - Refusjon for ressurskrevende tjenester 2010 
 
Med en rekke usikkerhetsmomenter og alvorlige følger ved å vurdere refusjonskravet for 
høyt, anser en at det på vurderingstidspunktet var fornuftig å være noe forsiktig og 
inntektsføre 25 mill kr. Dette var et beløp en var trygg på at en ville få refundert, men refusjon 
utover dette beløpet var ikke noe en kunne regne med, og ville dermed komme som en ren 
bonus. I ettertid viser det seg så at refusjonskravet ble hele 9 millioner høyere enn det en 
hadde regnskapsført i 2009, og i dette lyset skulle en selvfølgelig inntektsført langt mer enn 
25 mill kr. Men ut fra det en faktisk visste på vurderingstidspunktet, og at en anser det som 
fornuftig å gjøre noe forsiktige vurderinger av usikre momenter i årsavslutningen, kan en 
fortsatt forsvare inntektsføringen av 25 mill kr i forventet refusjon for ressurskrevende 
tjenester i 2010. 
 
Konklusjon - Refusjon for ressurskrevende tjenester 2011 
Det er i 2011 budsjettert med 33,337 mill kr i refusjon for ressurskrevende tjenester. På tross 
av at det foreløpige refusjonskravet for 2010 er på om lag 34 mill kr, knytter det seg likevel 
risiko til refusjonen for 2011. Seks av brukerne en ikke måtte gjøre noe fradrag for på grunn 
av PU-diagnose, er senere diagnostisert og dokumentert som psykisk utviklingshemmede. 
Oslo kommune vil dermed ha mottatt midler fra staten i budsjettrammen for 2011, og bydelen 
må dermed gjøre fradrag for dette i refusjonskravet. Fire av brukerne er over 16 år, og for 
denne gruppen var fradraget for 2010 på kr 591.000,-. To av brukerne er under 16 år, og for 
denne gruppen var fradraget for 2010 på kr 100.000,-. I tillegg gikk en av brukerne bort ved 
inngangen til 2011, og denne brukeren er oppført i refusjonskravet for 2010 med 1,2 mill kr.  
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På bakgrunn av disse punktene knytter det seg noe risiko til den budsjetterte refusjonen for 
2011, og det vil dermed være fornuftig å sette av noe av merinntekten fra 2010-kravet til å 
dekke inn en eventuell mindreinntekt for 2011.   
 
Disponering av merinntekt på ca 9 mill kr vil bli tatt med i sak om budsjettjustering i 
bydelsutvalget i juni 2011.  I avviksrapport for februar har det vært nødvendig å benytte 2,4 
mill kr for å opprettholde budsjettforutsetningen om prognose på 26 mill kr. 
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Bydel Nordstrand
Avviksrapportering 2010


Vedlegg Tiltak  1


Nr Tiltak februar 2011


R
isk


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser


Oppnådd 
effekt i gang-
satte tiltak


Sum effekt 
planlagte 


tiltak


SUM TILTAK SAMTLIGE ENHETER 95 4 674
ENHET FOR BESTILLERFUNKSJON 0 403


72992 Bolig- og gruppeavlastning
1. Anskaffelse av nytt tilbud - med 21 døgn/mnd fra oktober (10-12) M Ingen 0 316


Sum ordinære tiltak 0 316


72961 Kjøp av plasser psykiatri
1. Jobber for å få ut bruker fra 01.07. M Ingen 0 60


Sum ordinære tiltak 0 60


72998 Personlig assistanse
1. Arbeide for oppstart av barnehage fra 1/8 M Ingen 0 27


Sum ordinære tiltak 0 27
ENHET FOR SERVICE OG FORVALTNING 0 0
ENHET FOR FOREBYGGENDE TJENESTER 0 478


72964 Tilskudd private fysioterapeuter
1. Forventet andel av driftstilskudd, kompensasjon fra Rådhuset (mnd 12) L Ingen 0 200


Sum ordinære tiltak 0 200


73327 Lambertseter fritidsklubb
1. Redusert bruk av deltidsansatte - utlønne færre timer L Merbelastning øvrige ansatte 0 22


Sum ordinære tiltak 0 22


73253 Marmorberget samlokaliserte boliger 0 256
1. Oppsagt salgsplass skal selges til andre (mnd 8 til mnd 12) H Ingen 0 256


Sum ordinære tiltak
ENHET FOR BO- OG DAGTILBUD 50 50


72709 Seksjon for PU
1. Opplæring fra HEV benyttes ikke, kurs/opplæring skjer i egen regi (mnd. 2) L Ingen 50 50


Sum ordinære tiltak 50 50
ENHET FOR BARNEHAGER 45 670


72727 Lille Ekeberg barnehage
1. Nav-midler; skulder ved skulder (effekt mnd. 4) L Ingen 0 132


Sum ordinære tiltak 0 132


72785 Tyrihans barnehage
1. Utleie av barnehagenslokaler M Ingen 0 3


Sum ordinære tiltak 0 3


73310 Marmorberget barnehage
1. Vikar i lavere lønnstrinn M Ingen 0 33


Sum ordinære tiltak 0 33


73024 Skredderstua kulturbarnehage
1. Skru av ventilasjonen 1/5 til 1/9/2011 (mnd 5-9). L Små 0 10


Sum ordinære tiltak 0 10


73313 Pynten barnehage
1. Vakanse, 1 stilling lt. 8 som følge av omgjort avdeling (effekt mnd. 1-3) L Ingen 45 84
2. Redusere vikarbruk M Mulig merbelastning 0 8


på øvrige ansatte
Sum ordinære tiltak 45 92


72722 Enhet for barnehager 2
1. Redusere vikarbruk i store barnehager / jfr omfordeling av budsjetterte vikarm M Økt arbeidsbelastning 0 400


Sum ordinære tiltak 0 400
ENHET FOR HJEMMESYKEPLEIE 0 1 173


73221 Hjemmesykepleie - distrikt Bekkelaget
1. Avslutte kontrakter med ekstravakter som har mye korttidsfravær M Bedre arbeidsmiljøet 0 100


(01.03. -31.12) Mål 4 %
Sum ordinære tiltak 0 100


73223 Hjemmesykepleie - distrikt Lambertseter
1. Ikke leie inn på 1 årsverk (01.03-31.12) L Opplevelsen av tidspress 0 490
2. Ikke leie inn på 0,18 årsverk (01.03 - 31.12.) L Opplevelsen av tidspress 0 63
3. Avslutte kontrakter med ekstravakter som har høyt korttidsfravær


(01.03 -31.12) Mål er 4 % korttidsfravær M Bedre arbeidsmiljø 0 400
4. Søknad fritak fra arbeidsgiverperioden.(2 ansatte) (01.03.-31.12) L Ingen 0 120


Sum ordinære tiltak 0 1073
ENHET FOR PRAKTISK BISTAND 0 0
ENHET FOR NAV NORDSTRAND SOSIAL 0 0
ENHET FOR BARNEVERN 0 1 900


72969 Barneverntiltak utenfor familien
1 Avkorte plassering på institusjon M Nei 0 0
2 Familieråd M Nei 0 300
3 Tilbakeføring fra fosterhjem H Nei 0 600
4 Planlegge ettervernstiltak fra 16 år H Nei 0 500
5 Tett oppfølging av saksbehandlere for avslutning av tiltak M Nei 0 500
6 Vurdering av adopsjon H Nei 0 0


Sum ordinære tiltak 0 1900
ENHET FOR ØKONOMI-PLAN-BUDSJETT 0 0
ENHET FOR PERSONAL OG ORG.UTVIKLING 0 0
ENHET FOR SAMFUNN OG HELSE 0 0
ENHET FOR BYDELSDIREKTØR 0 0
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