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Åpen halvtime: 
• Geir Werner, representant for Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (ALF), orienterte 

om foreningens arbeid - som har lokallag i de fleste fylker.  
Foreningen ønsker etablere minigolf i Oslo og har henvendt seg bydelene angående 
areale til dette. Werner takket for positivt svar fra bydelen angående mulig etablering 
og orienterte om planprosjektet. 

 

• Asle R. Henriksen, styremedlem i Nordstrand Vel, kom med følgende bemerkninger: 
- Bekymring for kabelselskapenes nedgraving av luftkabler som har pågått i 2 år 

og ba politikerne om å komme på banen 
- Spørsmål vedrørende sak 51/11: Hvilken verdi bydelen har av at området bak 

Sæter barnehage bevares for frilek/friområde? 
 

• Sverre Samuelsen, styremedlem i Nordstrand Vel, viste til BU-sak 53/11 -  
reguleringsplan for hovedsykkelvei i Ekebergveien, fra Ljabrubakken til 
Tallbergveien. Han orienterte om vedtak i saken på årsmøtet i Nordstrand Vel som ble 
omfordelt på møtet.  

 

• Sonja Gude Smith stilte spørsmål om når utbygging av Sæterkrysset kommer i gang. 
Leder av komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel, Svein Erik Aldal (FrP) kom 
med anbefaling om å følge saken på bydelens nettsider, bydelsutvalgets sakskart. Hun 
fikk i tillegg sakspapirene utlevert 

 

• Gunnar Pedersen, vinner av bydelsprisen 2010, kom med forslag om at bydelsprisen 
for 2011 bør gå til alle som gjør en flott innsats som frivillige i bydelen  

 

• Solveig Baastad viste til sak 49/11 - Investeringsmidler for etablering av gangsti 
Nordstrandsveien 17A.  Hun forventer at arbeidet starter om kort tid da en gangvei pga 
skolebarnas sikkerhet. Hun orienterte om at hun har kontaktet Nordstrands Vel, Ljans 
Vel og handelstanden i nærområdet om bidrag til utbyggingen. 

 

Informasjon:  
Bydelsdirektør Per Johannessen omfordelte følgende dokumenter på møtet:  
 

• Vedlegg til protokoll i BU 14.4. (vedlegg 1)  -  bydelsdirektørens svar på spørsmål 
fra Steinar Andersen (A) i BU-10.03.2011 

 

• Vedlegg til protokoll i BU 14.4. (vedlegg 2)  - bydelsdirektørens svar på spørsmål 
fra Helse- og sosialkomiteen 04.04.2011 

 

• Kopi av brev fra byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester av 14.04.2011 – 
Bydelsutvalgets spørsmål vedr. byrådets budsjettdokument 4, Sykehjemsetaten 

 

• Møtereferat fra møte Oslo Havn KF 06.04.2011 
 

• Notat – Oslo Havn KF av 14.04.2011 
 

• Kopi av brev fra Grønn Linje Aksjon Nordstrand til Plan- og bygningsetaten av 
11.04.2011  

 
• Kopi av brev fra Friluftsetaten av 16.03.2011 ang. parkeringsplass ved 

Lambertseter senter 
 

• Kopi av brev av 11.04.2011 fra Nordstrand Vel til Plan- og bygningsetaten 
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Sigbjørn Odden (H) orienterte om Trafikkplanen for Bydel Nordstrand som har vært til 
innledende behandling i Samferdselskomiteen i mars. Det avventes tilbakemelding om videre 
innspill og en reell behandling i komiteen senere. 
 
 
 
Eventuelt:   Ingen saker 
 
 
 
 
Saker behandlet under møte: 
Sak 44 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 14.4.2011- Bydelsutvalget .......... 1 
Sak 45 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 10.3.2011- Bydelsutvalget.............................. 1 
Sak 46 /11  Avviksrapport januar 2011 - Bydel Nordstrand...................................................... 1 
Sak 47 /11  Avviksrapport februar 2011 - Bydel Nordstrand .................................................... 3 
Sak 48 /11  Referat fra startmøte 2011....................................................................................... 4 
Sak 49 /11  Investeringsmidler for etablering av gangsti Nordstrandveien 17 A ...................... 5 
Sak 50 /11  Forsøksordningen med drift og vedlikehold og trafikkreguleringer av lokale 

kommunale veier uten kollektivtrafikk .................................................................. 6 
Sak 51 /11  Nordstrandveien 40 med flere - Sæter - del av felt S2  - invitasjon til innspill fra 

bydelen - område- og prosessavklaring.................................................................. 7 
Sak 52 /11  Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 28.02.2011 - 11.04.2011 - Lambertseter 

flerbrukshall og Radiohuset barnehage - Lambertseterveien 43 .......................... 10 
Sak 53 /11  Plansak til offentlig ettersyn - hovedsykkelvei Ekebergveien - strekningen 

Ljabrubakken - Tallbergveien .............................................................................. 12 
Sak 54 /11  Søknad om bevilling - Lille Persille Lambertseter - Uteservering - Cecilie 

Thoresens vei 17-19 ............................................................................................. 14 
Sak 55 /11  Publikumsundersøkelsen 2010.............................................................................. 15 
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Sak 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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om å behandle sakene 49, 51 og 53/11 som de første 
ordinære sakene av hensyn til de frammøttes interesse i disse sakene. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtak med endring av rekkefølgen på 
sakskartet, saken 49, 51 og 53/11 behandles som de første ordinære sakene. 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 14.4.2011 godkjennes med endring av rekkefølgen på 
sakskartet – sakene 49, 51 og 53/11 behandles som de første ordinære sakene 
 
 
 

 Sak 45 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 10.3.2011- 
Bydelsutvalget 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 10.3.2011 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtak 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møte 10.3.2011 godkjennes 
 
 
 

 Sak 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  
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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 
 
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  
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtak 
 
Vedtak: 
Avviksrapport januar 2011 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
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 Sak 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 
 
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  
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Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Barn-, ungdom - og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtak 
 
Vedtak: 
Avviksrapport februar 2011 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
 
 

 Sak 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 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
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Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Barn-, ungdom - og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtak 
 
Vedtak: 
Referat fra startmøte 2011 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
 
 

 Sak 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 
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Barn-, ungdom - og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtak 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget søker om investeringsmidler for etablering av gangsti Nordstrandveien 17 A 
 
 
 

 Sak 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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BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtak 
 
Vedtak: 

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.  

 
 
 

 Sak 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/vedtak: 
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/vedtak: 
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. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtak 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 
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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 

 
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. 

 
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  
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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. 
 
Barn-, ungdom - og kulturkomiteens vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Svein Erik Aldal (FrP) viste til BMS-komiteens vedtak, punkt 2, og fremmet dette som et 
tilleggsforslag til bydelsdirektørens forslag til punkt 2: 
Solkollen utredes som et alternativ 
 
Svein Erik Aldal (FrP) viste til BMS-komiteens vedtak, punkt 3, og fremmet dette som et 
alternativ forslag til bydelsdirektørens forslag, som følger: 
3. BU ser positivt på etablering av barnehage i Radiohuset 
 
Knut Hedemann (A) fremmet følgende tilleggsforslag til Svein Erik Aldals (FrP) forslag til 
punkt 3, som følger: 
I gjeldende Barnehageplan 2010 – 2015, revidert i mai 2010, er Radiobølgen barnehage som 
permanent barnehage i Radiohuset skrinlagt. Dette spørsmålet bør derfor ikke avgjøres før 
ny, revidert Barnehageplan framlegges i mai 2011. 
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Votering: 
Punkt 1: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtak 
Punkt 2: Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt 
              Svein Erik Aldals (FrP) tilleggsforslag til bydelsdirektørens forslag til punkt 2, ble 

enstemmig vedtatt 
Punkt 3: Ved alternativ votering mellom Svein Erik Aldals (FrP) alternative forslag og 

bydelsdirektørens forslag til vedtak punkt 3, ble Svein Erik Aldals (FrP) forslag 
vedtatt med 11 stemmer (4 H, 3 FrP, 1 A, 1 V, 1 SV, 1 Uavh.). 3 stemte i mot  

              (1 KrF, 2 A) 
Punkt 3: Knut Hedemanns (A) tilleggsforslag til vedtak ble vedtatt med 11 stemmer (4 H, 
              3 FrP, 3 A, 1 KrF). 3 stemte i mot (1 Uavh., 1 KrF, 1 SV).       
 
Vedtak: 
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.    Bydelsutvalget ser positivt på etablering av barnehage i Radiohuset. I gjeldende 
Barnehageplan 2010 – 2015, revidert i mai 2010, er Radiobølgen barnehage som 
permanent barnehage i Radiohuset skrinlagt. Dette spørsmålet bør derfor ikke avgjøres 
før ny, revidert Barnehageplan framlegges i mai 2011 

 
 

 Sak 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. 



 

 13

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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BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Svein Erik Aldal (FrP) viste til BMS-komiteens vedtak og fremmet dette som et 
tilleggsforslag til bydelsdirektørens forslag til vedtak i punkt 4 (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: 
Punktene 1-3: Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punktene 1-3, ble enstemmig vedtatt 
Punkt 4: Ved alternativ votering mellom Svein Erik Aldals (FrP) tilleggsforslag og 
bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 4, ble Svein Erik Aldals (FrP) forslag enstemmig 
vedtatt 
 
Vedtak: 
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 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 arbeidsmiljøutvalget tas til orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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Arbeidsutvalgets vedtak: 
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  

 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtak 
 
Vedtak: 
Vedtak i arbeidsmiljøutvalget tas til orientering. 
 
 
 

 Sak 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 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
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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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtak 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar publikumsundersøkelsen 2010 til orientering 
 

 

 Sak 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 
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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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtak 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar boligsosial handlingsplan for Bydel Nordstrand 2011-2014 til 
orientering 

 

Sak 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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtak 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar lokal anskaffelsesstrategi og rullerende tiltaksplan for bydel Nordstrand 
2011-2012 til orientering. 
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 Sak 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” 
 
Barn-, ungdom - og kulturkomiteens vedtak:  
Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt med endringsforslag i statuttene 
om ”jury” 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtak 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til justering av statuttene for Nordstrand bydelspris vedtas. 
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 Sak 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 
 
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. 
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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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtak 
 
Vedtak: 
Storåsveien bokollektiv avhjemles fra institusjon til bolig for utviklingshemmede 
 
 
 
 

 Sak 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                        
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Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtak 
 
Vedtak: 
Årsrapporter fra Tilsynsutvalg 1 godkjennes 
 
 
 

 Sak 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 
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Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtak 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Lambertseter sykehjem 22.10.2010 til 
orientering 
 
 
 

 Sak 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. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtak 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet 28.12.2010 til orientering 
 
 
 

 Sak 63 /11  Protokoller til orientering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoller tas til orientering 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtak 
 
Vedtak: 
Protokoller tas til orientering 
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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 
   
 
Møtet hevet kl. 21.20 
 
 
 
Oslo, 14.04.2011 
 
 
 
Sigbjørn Odden (H) 
leder av bydelsutvalget 
















