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Sak 64/11    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
19.05.2011- Bydelsutvalget  

 
Arkivsak: 201100027 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 19.05.11 64/11  
 
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE 19.05.2011- 
BYDELSUTVALGET  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 19.05.2011 godkjennes 
 
 
 
 
 
Oslo, 27.04.2011 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 65/11    Godkjenning av protokoll fra møte 14.04.2011- 
Bydelsutvalget  

 
Arkivsak: 201100028 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 19.05.11 65/11  
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.04.2011- BYDELSUTVALGET  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 14.04.2011 godkjennes 
 
 
 
 
 
Oslo, 27.04.2011 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 66/11    Avviksrapport for mars 2011 Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 201100170 
Arkivkode: 000.0 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 02.05.11 64/11  
Eldrerådet 09.05.11 49/11  
Arbeidsmiljøutvalg 09.05.11 25/11  
Medbestemmelsesutvalg 09.05.11 31/11  
Rådet for funksjonshemmede 09.05.11 49/11  
Ungdomsrådet 09.05.11 24/11  
Helse- og sosialkomite 09.05.11 45/11  
Barn, ungdom og kultur komite 10.05.11 29/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 10.05.11 36/11  
Bydelsutvalget 19.05.11 66/11  
 
 
AVVIKSRAPPORT FOR MARS 2011 BYDEL NORDSTRAND  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
• Helse- og sosialkomiteen  
• Barn-, ungdom- og kulturkomiteen  
• Byutviklings-, 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 mars 2011 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
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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  
 
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  
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Avviksrapport mars 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. 
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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. 
 
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 mars er totalt mindreforbruk på 26,001 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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Den aktive prognosen på 26,001 mill kr forutsetter en at det tas i bruk enkelte avsetninger som 
er vedtatt av bydelsutvalget – samt at det tas i bruk deler av ekstraordinære merinntekter 
tilknyttet ressurskrevende tjenester. Det er meldt en budsjettjusteringssak til bydelsutvalgets 
møte 16. juni – og bydelsdirektøren vil i denne saken foreslå en disponering av avsetninger og 
ekstraordinære inntekter. Det vil kunne fremkomme politiske signaler ved resultatkonferansen 
med bydelsutvalget 11. april og strategikonferanse 23. mai.  
 
Følgende aktive prognoser bidrar til mindreforbruk: 

• kjøp av plasser psykiatri + 2,0 mill kr  
• reduserte utgifter til trygghetsalarm + 0,9 mill kr  
• økte vederlagsinntekter for sykehjemsplasser 0,6 mill kr 
• redusert kjøp SFO-plasser +0,3 mill kr 
• besparelse Miljøterapeuttjenesten +0,5 mill kr 
• praktisk bistand mindreforbruk i forhold til inntekter +0,7 mill kr 
• foreløpig godskriving av økt refusjon for ressurskrevende tjenester tilknyttet 2010 på 

+3,6 mill kr 
• foreløpig godskriving til økt forbruk sykehjemsplasser av BU’s avsetning ”Fo3 Pleie og 

omsorg” på +1,8 mill kr 
• foreløpig godskriving av økt forbruk barnevern av BU’s avsetning øvrige 

funksjonsområder (unntatt Fo3) på +0,5 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: 

• økning kjøp av sykehjemsplasser -2,9 mill kr 
• merforbruk Peder Holters vei -0,6 mill kr 
• merforbruk brukervalg praktisk bistand -0,4 mill kr 
• barnevern melder økt bruk av institusjonsplasser i forhold til budsjett -7,5 mill kr 
• merforbruk overtallige -0,2 mill kr 
• kjøp av hjemmesykepleietjenester -0,5 mill kr 

 
Største endringer i den aktive prognosen fra forrige måned: 
Aktiv prognose pr februar var totalt mindreforbruk på 26,053 mill kr og for mars 26,001 mill 
kr.  Altså en endring siden forrige måned på -0,052 mill kr.  
 
De største endringer er: 

• foreløpig økt godskriving av ekstraordinære refusjonsinntekter for ressurskrevende 
tjenester tilknyttet 2010 på +1,2 mill kr (endring fra 2,4 til 3,6 mill kr)  

• foreløpig godskriving til økt forbruk sykehjemsplasser av BU’s avsetning ”Fo3 Pleie og 
omsorg” på +1,8 mill kr 

• foreløpig godskriving av økt forbruk barnevern av BU’s avsetning øvrige 
funksjonsområder (unntatt Fo3) på +0,5 mill kr 

• barnevernstiltak økt bruk av institusjonsplasser i forhold til budsjett forverret prognose 
med -1,8 mill kr 

• økt forbruk sykehjemsplasser nettovirkning -2,3 mill kr (2,9 mill kr brutto) 
• mindreforbruk psykiatriplasser +0,5 mill kr  

 
Oslo, 26.04.2011  
 
Per Johannessen/s/      Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør       økonomisjef 
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Sak 67/11    Nytt dobbeltspor Oslo-Ski - Oslo kommunes uttalelse til 
konsekvensutredningen  

 
Arkivsak: 200900183 
Arkivkode: 641 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 09.05.11 47/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 10.05.11 37/11  
Bydelsutvalget 19.05.11 67/11  
Arbeidsutvalget 02.05.11 79/11  
 
 
NYTT DOBBELTSPOR OSLO-SKI - OSLO KOMMUNES UTTALELSE TIL 
KONSEKVENSUTREDNINGEN  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydel Nordstrand ser nytt dobbeltspor Oslo – Ski som et verdifullt og nødvendig tiltak 
for å øke kapasiteten på jernbanetilbudet mot syd. 

2. Bydelsutvalget vil gjenta og understreke at det ikke må legges tverrslag og riggområde 
til Bekkelaget. Dette er et område som fra før er overlastet med støy, både i form av 
stadig økende containertrafikk via skip og etablering av Midgardsormen, foruten tung 
trafikk via jernbane, Mosseveien og havneveier. 

3. Av hensyn til innbyggerne i berørte områder vil bydelsutvalget be om at 
tunnelboremaskiner brukes til tunneldriving, i stedet for konvensjonell sprengning. 

4. Skulle det likevel velges konvensjonell sprengning, vil bydelsutvalget be om å få en 
nærmere analyse av de samlede støy- og miljøbelastningene i berørte områder, spesielt 
Bekkelaget. 

5. Det forutsettes at all transport, eventuelle riggplasser og annen aktivitet tar nødvendig 
hensyn til barn, friluftsliv, tilgjengelighet og trafikksikkerhet. 

6. Det forutsettes at ingen arbeider eller planer kommer i konflikt med reguleringsplan for 
Nordstrandskråningen. 

 

VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/votering: 
Saksdokumentene var ikke ferdigbehandlet til møtet, men høringsdokumentene var sendt til 
AU-medlemmene pr. e-post samme dag. Saken ble tatt opp på møtet som tilleggssak 79/11 
hvor arbeidsutvalget fattet følgende enstemmige vedtak: 
Arbeidsutvalget vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Bydelsutvalget 
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Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens behandling/vedtak: 
Nils Martin Espegren (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag, innstilling overfor 
bydelsutvalget, om tilføyelse av et nytt pkt 7: 
7. For å minimalisere transportbehovet forutsettes det at masseforflytning koordineres med 

evt. øvrig behov for massedeponering i nærliggende områder. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget, pkt 1 - 6, ble enstemmig vedtatt 
Nils Martin Espegrens (KrF) tilleggsforslag i bydelsutvalget, nytt punkt 7, ble enstemmig 
vedtatt 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
BMS-komiteens innstilling overfor bydelsutvalget som følger: 

1. Bydel Nordstrand ser nytt dobbeltspor Oslo – Ski som et verdifullt og nødvendig tiltak 
for å øke kapasiteten på jernbanetilbudet mot syd. 

2. Bydelsutvalget vil gjenta og understreke at det ikke må legges tverrslag og riggområde 
til Bekkelaget. Dette er et område som fra før er overlastet med støy, både i form av 
stadig økende containertrafikk via skip og etablering av Midgardsormen, foruten tung 
trafikk via jernbane, Mosseveien og havneveier. 

3. Av hensyn til innbyggerne i berørte områder vil bydelsutvalget be om at 
tunnelboremaskiner brukes til tunneldriving, i stedet for konvensjonell sprengning. 

4. Skulle det likevel velges konvensjonell sprengning, vil bydelsutvalget be om å få en 
nærmere analyse av de samlede støy- og miljøbelastningene i berørte områder, spesielt 
Bekkelaget. 

5. Det forutsettes at all transport, eventuelle riggplasser og annen aktivitet tar nødvendig 
hensyn til barn, friluftsliv, tilgjengelighet og trafikksikkerhet. 

6. Det forutsettes at ingen arbeider eller planer kommer i konflikt med reguleringsplan for 
Nordstrandskråningen. 

     7. For å minimalisere transportbehovet forutsettes det at masseforflytning koordineres   
med evt. øvrig behov for massedeponering i nærliggende områder. 

 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Link til Jernbaneverket, der konsekvensutredning og tilhørende delutredninger ligger. 
Som trykt vedlegg følger: 

- Sammendrag av konsekvensutredningen 
- Temarapport om konsekvenser i anleggsperioden 
- Skisse med trase og mulige riggplasser og tverrslag 

 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
 
Bydel Nordstrand uttalte seg i mars 2010 om planprogrammet for nytt dobbeltspor Oslo – Ski. 
Nå foreligger konsekvensutredning av prosjektet, og Oslo kommune skal avgi en samlet 
uttalelse. Berørte bydelsutvalg og øvrige berørte parter i kommunen er bedt om å avgi uttalelse 
innen 20. mai 2011, og denne fristen gis det ikke utsettelse på. Arbeidsutvalget har imidlertid 
fastsatt behandlingsform, selv om saken ikke var ferdigstilt til AU’s møte. 
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TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
 
Planprogrammet ble behandlet av bydelsutvalget i sak 17/10, dato 11.03.2010. Bydelsutvalget 
stilte seg positivt til selve prosjektet, men ga uttrykk for at anleggsfasen 2013 – 2018 vil kunne 
medføre vesentlige utfordringer for bydelen. BU gikk sterkt imot tverrslag og riggområde på 
Bekkelaget og anbefalte bruk av tunnelboremaskiner for tunneldriving. BU ba samtidig om å få 
en nærmere presentasjon av de praktiske og miljømessige konsekvensene av konvensjonell 
sprengning, dersom dette alternativet skulle bli valgt. 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Tiltaket dreier seg om nytt dobbeltspor for jernbane mellom Oslo S og Ski, som ledd i 
fremtidig høyhastighetslinje mot Gøteborg og København. Nå foreligger konsekvensutredning 
av tiltaket. Med grunnlag i konsekvensutredningen fastsetter Samferdselsdepartementet hvilket 
trasèalternativ som skal reguleres i påfølgende reguleringsplan. 
 
 
Sammendrag  
Bydelen har tidligere uttalt seg til planprogrammet for den nye jernbanelinjen, og nå foreligger 
konsekvensanalyse til uttalelse. 
 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen. 
 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
 
Ytterligere vurdering 
Et nytt dobbeltspor er en høyst nødvendig forbedring og styrking av jernbanetilbudet mot syd. 
Tiltaket vil redusere reisetid, forbedre kapasitet og regularitet og gi mulighet for å få mer gods 
over på bane. 
 
For bydelens innbyggere forventes selve driftsfasen (fra 2018) ikke å bli merkbar, da 
strekningen går i tunnel gjennom hele bydelen. Men i anleggsperioden, fra 2013 til 2018, vil 
anleggsarbeidene kunne representere problemer – ikke minst i form av støy og transport av 
utsprengte fjellmasser.  
 
Bydelen har vært tydelig på at det bør benyttes tunnelboremaskiner (TBM) i stedet for 
tradisjonell sprengning. TBM reduserer behov for tverrslag for uttransport av stenmasser, da 
massene transporteres bakover i den tunnelen som maskinene arbeider i. Driveteknikk er 
imidlertid ikke valgt. Bydelsdirektøren ser det som riktig at bydelen opprettholder synet på 
driveteknikk og anbefaler TBM. Det er ingen argumentasjon at dette er uprøvd i Norge for 
jernbanetunneler, for det er rikholdig internasjonal erfaring med teknikken – og de økonomiske 
og miljømessige konsekvensene av teknikken.   
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Bydelen bør opprettholde kravet fra sak 17/10 om å få en nærmere analyse av de samlede støy- 
og miljøbelastningene i berørte områder, dersom konvensjonell sprengning skulle bli valgt. Det 
bør også forutsettes at all transport, eventuelle riggplasser og annen aktivitet tar nødvendig 
hensyn til barn, friluftsliv, tilgjengelighet og trafikksikkerhet. Endelig bør det også forutsettes 
at ingen arbeider eller planer kommer i konflikt med reguleringsplan for Nordstrandskråningen. 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 03.05.2011 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 68/11    Kongsveien 82 - Holtet - invitasjon til innspill fra bydelen 
- område og prosess-avklaring  

 
Arkivsak: 201100481 
Arkivkode: 512.1 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 02.05.11 65/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 10.05.11 39/11  
Bydelsutvalget 19.05.11 68/11  
 
 
KONGSVEIEN 82 - HOLTET - INVITASJON TIL INNSPILL FRA BYDELEN - 
OMRÅDE OG PROSESS-AVKLARING  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  

1. Bydel Nordstrand ser ingen kjente forhold som skulle innvirke på dette planinitiativet. 
2. Saken sendes BMS-komiteen og BU til orientering. 

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

1. Bydel Nordstrand ser ingen kjente forhold som skulle innvirke på dette planinitiativet. 
2. Saken sendes BMS-komiteen og BU til orientering. 

 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Brev fra Plan- og bygningsetaten av 14.04.2011 med tilleggsinfo 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Bydelen er bedt om uttalelse i forbindelse med planinitiativ for Kongsveien 82, Holtet. Dette 
behandles etter fullmakt av arbeidsutvalget, evt av en minigruppe bestående av BU-leder, 
BMS-leder og bydelsdirektør. 
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TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det er ingen konkrete vedtak i denne saken.  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Saksfremstillingen viser at eiers behov har endret seg, og at det er ønskelig å utvikle 
eiendommen i tråd med reguleringsbestemmelsene for Holtet. Dette innebærer riving av 
eksisterende anlegg. 
 
Sammendrag  
Bydelen er bedt om innspill til område- og prosessavklaring for Kongsveien 82. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren ser ingen kjente forhold som skulle innvirke på dette planinitiativet. 
 
 
 
 
Oslo, 26.04.2011 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 69/11    Ekebergveien - Nordstrandveien - Sæterkrysset - forslag 
til bebyggelsesplan - begrenset høring  

 
Arkivsak: 200700558 
Arkivkode: 513.1 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 02.05.11 66/11  
Eldrerådet 09.05.11 50/11  
Rådet for funksjonshemmede 09.05.11 50/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 10.05.11 40/11  
Bydelsutvalget 19.05.11 69/11  
 
 
EKEBERGVEIEN - NORDSTRANDVEIEN - SÆTERKRYSSET - FORSLAG TIL 
BEBYGGELSESPLAN - BEGRENSET HØRING  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  

1. Bydel Nordstrand går fortsatt inn for alternativ 2, med de justeringer som nå foreligger. 
2. Saken sendes eldrerådet, rådet for funksjonshemmede, BMS-komiteen og BU til 

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

1. Bydel Nordstrand går fortsatt inn for alternativ 2, med de justeringer som nå foreligger. 
2. Saken sendes eldrerådet, rådet for funksjonshemmede, BMS-komiteen og BU til 

orientering. 
 
Eldrerådets vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
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SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Oversendelsesbrev av 19.04.2011 fra Plan- og bygningsetaten sammen med trafikk- og 
støyvurdering for Sæter-krysset og plantegning. 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
 
Det har vært foretatt endringer i tidligere utsendt planforslag fra 2009, og saken sendes nå på 
begrenset høring med to ukers svarfrist. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
 
Selve Sæterkrysset ble behandlet av BU i sak 78/09, den 10.09.09, og følgende vedtak ble 
fattet: 

1. Bydelsutvalget ser positivt på at Sæter-krysset skal opprustes, og at dette i sin tur legger 
grunnlaget for utvikling av Sæter lokalsenter. 

2. Bydelsutvalget går inn for alternativ 2 da dette forslaget best ivaretar syklistene, hvilket 
ikke minst er viktig for Ekebergveien som hovedsykkeltrasè. 

3. Ved opprustingen av Sæter lokalsenter til miljøprioritert gjennomkjøring, vil det bidra 
til å strupe trafikken gjennom Sæterkrysset. Dette er i tråd med tidligere føringer for å 
begrense trafikken over Nordstrandplatået. Samtidig er alternativene for omkjøring 
fortsatt begrenset og dette kan føre til mer trafikk i parallelle småveier. Bydelsutvalget 
ser med bekymring på dette om anmoder derfor Plan- og bygningsetaten om å se 
nærmere på tiltak som kan begrense slik gjenomkjøring før foreslåtte regulering 
gjennomføres. 

 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Bydelsutvalget har tidligere – sak 78/09 – gått inn for alternativ 2. Dette alternativet er som 
tidligere, men med tillegg av venstresvingefelt  for trafikk som kommer vestover 
Nordstrandveien og skal sydover Ekebergveien. 
 
Sammendrag  
Endring av tidligere planforslag er sendt ut på begrenset høring med kort svarfrist. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
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Ytterligere vurdering 
Alle alternativ innebærer både oppstramming og forenkling av Sæter-krysset. Alternativ 2 har 
sykkelfelt i inngående retning i krysset fra både nord og sør. I tillegg har alternativ 2 en 
forutsetning om kjøremåte A for buss, som innebærer at bussen ikke skal ta i bruk deler av 
motgående felt i den gate/vei bussen svinger inn i. Dette er en klar fordel, sammenlignet med 
alternativ 1, som forutsetter at buss skal kunne ta i bruk del av motgående kjørefelt. 
 
 
Oslo, 26.04.2011. 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 70/11    Ekebergveien 226 - sæter nordre del av felt S2 - 
invitasjon til innspill fra bydelen  

 
Arkivsak: 201100471 
Arkivkode: 512.1 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 02.05.11 67/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 10.05.11 41/11  
Bydelsutvalget 19.05.11 70/11  
 
 
EKEBERGVEIEN 226 - SÆTER NORDRE DEL AV FELT S2 - INVITASJON TIL 
INNSPILL FRA BYDELEN  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  

1. Arbeidsutvalget har ingen spesielle bemerkninger til planinitiativ for Ekebergveien 226. 
2. Det vises ellers til vedtak i AU-sak 61/11, møtedato 28.03.2011, der det gis synspunkter 

på parkering, barnehageetablering og regnskap for grønt-/friareale. 
3. Saken oversendes BMS-komiteen og BU til orientering. 

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

1. Arbeidsutvalget har ingen spesielle bemerkninger til planinitiativ for Ekebergveien 226. 
2. Det vises ellers til vedtak i AU-sak 61/11, møtedato 28.03.2011, der det gis synspunkter 

på parkering, barnehageetablering og regnskap for grønt-/friareale. 
     3.   Saken oversendes BMS-komiteen og BU til orientering. 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Planinitiativ fra utbygger og oversendelsesbrev fra Plan- og bygningsetaten. 
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BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
 
Planinitiativ behandles på delegert fullmakt av arbeidsutvalget, eventuelt en minigruppe 
bestående av  BU-leder, BMS-leder og bydelsdirektør. 
 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
 
Det har vært flere saker om utviklingen av Sæter lokalsenter, sist AU-sak 61/11 av 28.03.2011. 
Igangsatt detaljregulering for Sæter ble behandlet av BU den 09.09.2010 i sak 90/10. 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Eier ønsker å bygge ut eiendommen Ekebergveien 226 i tråd med gjeldende kommuneplan og 
reguleringsplan. Dette er et ledd i en mer bymessig utvikling av Sæter. Planinitiativet innebærer 
oppføring av en boligblokk i fire etasjer og underetasje 
 
Sammendrag  
Bydelen er bedt om å avgi uttalelse til planinitiativ for eiendommen Ekebergveien 226. 
 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren ser ingen spesielle problemer med den planlagte utviklingen av eiendommen. 
Bydelen har fra før avgitt uttalelser for Sæter-utbyggingen som dreier seg om parkering, 
trafikale løsninger, barnehageetablering og grøntarealer 
 
 
 
 
Oslo, 26.04.2011 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
 
 
  
 
 

   17



 

Sak 71/11    Vårveien 53 - søknad om dispensasjon fra formål industri  
- anmodning om uttalelse  

 
Arkivsak: 200600945 
Arkivkode: 215 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 02.05.11 68/11  
Eldrerådet 09.05.11 51/11  
Rådet for funksjonshemmede 09.05.11 51/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 10.05.11 38/11  
Barn, ungdom og kultur komite 10.05.11 33/11  
Bydelsutvalget 19.05.11 71/11  
 
 
VÅRVEIEN 53 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORMÅL INDUSTRI  - 
ANMODNING OM UTTALELSE  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 

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

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

1. Bydelsutvalget har ingen innsigelser mot forslag om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelser for Vårveien 53, slik at planlagt boligrigg kan etableres. 

2. Bydelsutvalget forutsetter at de hygieniske forholdene på eiendommen blir 
tilfredsstillende ivaretatt, inkludert renovasjon og søppelhåndtering. 

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

- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Komite for barn, ungdom og kultur 
- Bydelsutvalget 
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Eldrerådets vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Barn-, ungdom - og kulturkomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Henvendelse av 28.03.2011 fra Arcasa arkitekter AS 
 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Bydel Nordstrand er bedt om en uttalelse knyttet til dispensasjon fra reguleringsformål og 
etablering av brakkerigg med 50 boenheter, ca 850 m2. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det er ingen tidligere vedtak i denne saken. 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Det foreligger søknad om dispensasjon fra formål industri for å kunne etablere 50 boenheter 
samt fellesrom for Oslo Vei AS. Boenhetene blir en brakkerigg og er ment som midlertidige 
boliger med en varighet på 5 år. Eiendommen er Vårveien 53 og eies av Oslo kommune 
 
Sammendrag  
Bydelen er bedt om uttalelse i forbindelse med ønske om å etablere midlertidige boliger for 
Oslo Vei AS. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
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Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren ser ingen spesielle betenkeligheter med at Oslo Vei AS får etablere en 
brakkerigg i Vårveien 53 for å kunne bygge midlertidige boliger for en periode på 5 år. Såfremt 
det holdes orden på eiendommen og de hygieniske forholdene er tilfredsstillende, inkludert 
renovasjon og søppelhåndtering, er det neppe grunn til å vente spesiell sjenanse fra dette 
prosjektet. 
 
 
 
Oslo, 26.04.2011 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør  
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Sak 72/11    Forslag til plassering av snødeponi i bydelen  
 
Arkivsak: 200900210 
Arkivkode: 613.3 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 02.05.11 69/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 10.05.11 42/11  
Bydelsutvalget 19.05.11 72/11  
 
 
FORSLAG TIL PLASSERING AV SNØDEPONI I BYDELEN  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  

1. Arbeidsutvalget mener at Oslo kommune må tenke helhetlig, miljøvennlig og 
fremtidsrettet når det gjelder håndtering av snømengder.  

2. Bydel Nordstrand kan ikke se noe område i bydelen som vil være egnet for 
snødeponering. 

3. Å deponere snø på landjorda er en forurensningkilde. 
4. Oslo kommune bør søke en løsning der snø smeltes av varme fra renseanlegg eller 

sjøvann, og hvor forutrensning tas hånd om. 
5. I den grad ett eller flere snøsmelteanlegg skal kombineres med landdeponier, må det 

sikres at urenset smeltevann ikke får renne ned i grunnen. 
6. Saken sendes til komite for byutvikling, miljø og samferdsel, samt bydelsutvalget, til 

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

1. Arbeidsutvalget mener at Oslo kommune må tenke helhetlig, miljøvennlig og 
fremtidsrettet når det gjelder håndtering av snømengder.  

2. Bydel Nordstrand kan ikke se noe område i bydelen som vil være egnet for 
snødeponering. 

3. Å deponere snø på landjorda er en forurensningkilde. 
4. Oslo kommune bør søke en løsning der snø smeltes av varme fra renseanlegg eller 

sjøvann, og hvor forutrensning tas hånd om. 
5. I den grad ett eller flere snøsmelteanlegg skal kombineres med landdeponier, må det 

sikres at urenset smeltevann ikke får renne ned i grunnen. 
6. Saken sendes til komite for byutvikling, miljø og samferdsel, samt bydelsutvalget, til 

orientering. 
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Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Skriv av 22.03.2011 fra Samferdselsetaten 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Deponering av snø er blitt et tiltagende problem i byen, ikke minst på grunn av forurensning. 
Nå ønsker Samferdselsetaten bydelens innspill til ”hvordan bydelens selv kan håndtere egen 
snø og forslag til mulig deponeringssteder i sin bydel”. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det er ingen tidligere vedtak i saken fra de siste år, men administrasjonen har vært aktiv for å få 
stoppet ulovlig deponering av snø på Bergkrystallen. 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Snødeponering innebærer et tiltagende problem, både på grunn av transport og på grunn av 
miljø og forurensning.  
 
Sammendrag  
Bydelene har fått oversendt brev fra Samferdselsetaten, der det bes om å innspill på hvordan 
bydelen selv kan håndtere egen snø”. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen – med mindre bydelen skulle få ansvar for 
å ”håndtere egen snø”. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
 
Ytterligere vurdering 
 
Snødeponering representerer et miljøproblem, noe det har vært voksende erkjennelse av de 
siste årene. Etter bydelsdirektørens vurdering er markdeponering en lite god løsning. Med 
fortetting og utbygging blir dessuten tilgjengelige områder for snødeponering færre.  
 
Oslo kommune må tenke helhetlig og etablere et system som både tar hånd om forurensning fra 
snømengdene og samtidig får snømengdene ryddet unna veier og fortau. 
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Etter bydelsdirektørens syn må det søkes en løsning der en benytter sjøvarme eller spillvarme 
fra renseanlegg til å smelte snøen, samtidig som forurensning tas hånd om. I den grad ett eller 
flere snøsmelteanlegg skal kombineres med landdeponier, må det sikres at dette skjer uten 
mulighet for at forurenset snø gir urenset avrenning til grunnen. 
 
 
Oslo, 26.04.2011 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 73/11    Søknad om skjenkebevilling for Muffinsmakeriet Ltd - 
Nuf Nordstrandveien 32 - anmodning om uttalelse  

 
Arkivsak: 201100390 
Arkivkode: 944.4 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 02.05.11 70/11  
Helse- og sosialkomite 09.05.11 49/11  
Bydelsutvalget 19.05.11 73/11  
 
 
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR MUFFINSMAKERIET LTD - NUF 
NORDSTRANDVEIEN 32 - ANMODNING OM UTTALELSE  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  

1. Muffinsmakeriet i Nordstrandveien 32 bør gis skjenkebevilling i tråd med søknad. 
2. Saken sendes til helse- og sosialkomiteen og bydelsutvalget 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: 
Ingen forslag fremmet 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak fikk 2 stemmer (1 H, 1 A). 2 stemte i mot (1 KrF, 1 V). 
Bydelsdirektørens forslag ble vedtatt med BU-lederens dobbelststemme 
Arbeidsutvalgets vedtak: 

1. Muffinsmakeriet i Nordstrandveien 32 bør gis skjenkebevilling i tråd med søknad. 
2. Saken sendes til helse- og sosialkomiteen og bydelsutvalget til orientering. 

 
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen fremmet forslag til følgende merknad: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering med følgende merknad: 
Helse- og sosialkomiteen ønsker skjenkesakene til behandling i komiteen 
Votering: 
Arbeidsutvalgets vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering med følgende merknad: 
Helse- og sosialkomiteen ønsker skjenkesakene til behandling i komiteen 
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SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Søknadspapirer fra Næringsetaten med vedlegg 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Bydel Nordstrand har fått saken til uttalelse, i tråd med gjeldende regler og praksis. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det er ingen tidligere vedtak i denne saken. 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Det har lenge vært baker rett over veien for Nordstrand skole, men nå er det nye eiere, som 
søker om skjenkebevilling. I søknaden er det oppført skjenketid inne til kl 00.30 og inne til kl 
23.00. Disse tidspunktene er søkt endret til henholdsvis 22.00 for inneservering og 21.30 for 
uteservering.  
 
Sammendrag  
Søknad om skjenkebevilling for Muffinsbakeriet behandles av arbeidsutvalget 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 
Det er etter bydelsdirektørens vurdering positivt at nye eiere vil etablere et serveringstilbud i 
Nordstrandveien. Det sees som naturlig at de får skjenkebevilling i tråd med søknad.   
 
 
 
Oslo, 20.04.2011 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 74/11    Revidert plan for barnehagebehov - med fokus på 
innhold og kvalitet 2011 - 2014  

 
Arkivsak: 201000366 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Birte Thorud Egeland 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 02.05.11 71/11  
Rådet for funksjonshemmede 09.05.11 52/11  
Ungdomsrådet 09.05.11 25/11  
Helse- og sosialkomite 09.05.11 46/11  
Barn, ungdom og kultur komite 10.05.11 31/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 10.05.11 43/11  
Bydelsutvalget 19.05.11 74/11  
 
 
REVIDERT PLAN FOR BARNEHAGEBEHOV - MED FOKUS PÅ INNHOLD OG 
KVALITET 2011 - 2014  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Revidert plan for barnehagebehov - med fokus på innhold og 
kvalitet 2011 – 2014til behandling i: 

Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Helse- og sosialkomite 
Barn, ungdom og kultur komite 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget vedtar Revidert plan for barnehagebehov – med fokus på innhold og 
kvalitet 2011 – 2014, og slutter seg til konklusjonen i slik den foreligger i 16 punkter. 

2. Gjennomføring av Revidert plan for barnehagebehov – med fokus på innhold og kvalitet 
2011 – 2014 delegeres til bydelsdirektør. 

3. Den rullerte planen legges hver år frem til politisk behandling i utvalg, råd, komiteer og 
bydelsutvalg.  
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Haakon Brænden (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak, punkt 1 og 2: 
1.      Arbeidsutvalget anmoder om at administrasjonen legger frem en vurdering av en 

eventuell full barnehagedekning uansett fødselstidspunkt, det vil si at barn som ikke er 
fylt 1 år pr 1. september tilbys plass så fort de fyller 1 år. 

2.      Vurderingen er ønsket lagt frem før komitebehandlingen 
Votering: 
Haakon Brændens (KrF) tilleggsforslag, punkt 1 og 2, ble enstemmig vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som punkt 3 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1.      Arbeidsutvalget anmoder om at administrasjonen legger frem en vurdering av en 

eventuell full barnehagedekning uansett fødselstidspunkt, det vil si at barn som ikke er 
fylt 1 år pr 1. september tilbys plass så fort de fyller 1 år. 

2.      Vurderingen er ønsket lagt frem før komitebehandlingen 
3.      Saken sendes til behandling i: 
         Rådet for funksjonshemmede 
         Ungdomsrådet 
         Helse- og sosialkomiteen 
         Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 
         Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 
         Bydelsutvalget 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
Rådet hadde følgende merknader: 
Rådet for funksjonshemmede etterlyser plan for rekruttering av personalet via læringsordning 
(fagarbeider).  
Plan for kartlegging av behov for plasser tilrettelagt for barn med spesielle behov etterlyses 
også. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak ble tatt til orientering med følgende merknader: 
Rådet for funksjonshemmede etterlyser plan for rekruttering av personalet via læringsordning 
(fagarbeider).  
Plan for kartlegging av behov for plasser tilrettelagt for barn med spesielle behov etterlyses 
også. 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Helse- og sosial komiteen hadde følgende merknader: 
Helse- og sosial komiteen etterlyser svar etter arbeidsutvalget vedtak punkt 1, som følger: 
”Arbeidsutvalget anmoder om at administrasjonen legger frem en vurdering av en eventuell 
full barnehagedekning uansett fødselstidspunkt, det vil si at barn som ikke er fylt 1 år pr 
1.september tilbys plass så fort de fyller 1 år.” 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
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Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Helse- og sosial komiteen etterlyser svar etter arbeidsutvalgets vedtak punkt 1 som følger:  
”Arbeidsutvalget anmoder om at administrasjonen legger frem en vurdering av en eventuell 
full barnehagedekning uansett fødselstidspunkt, det vil si at barn som ikke er fylt 1 år pr 
1.september tilbys plass så fort de fyller 1 år.” 
 
Barn-, ungdom - og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
Knut Hedemann (A) fremmet følgende tilleggsforslag, tilføyelse i punkt 1, konklusjonens 
punkt 12 (siste side – s. 27): 
”…også for plasser som ikke benyttes hele tilskuddsåret” 
Med denne endringen i ”konklusjonen” i barnehageplanen, side 27, blir punkt 12 som følger: 
”12. En forutsetning for å realisere denne planen er at kostnader ved utbygging fullfinansieres 
sentralt og at bydelen tilføres nødvendige midler til å dekke nye driftskostnader, også for 
plasser som ikke benyttes hele tilskuddsåret.” 
 
 Martin Kirkengen (V) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak: 
”BUK-komiteen bemerker/påpeker følgende: 
Dersom barn over 1 år uten lovfestet rett til barnehageplass skal tilbys plass, innebærer dette 
at disse plassene i praksis blir dyrere. De vil kun få kompensasjon for månedene barna er  
tilstede, mens husleie og personalutgifter vil løpe hele året. Her er det en rekke uavklarte 
utfordringer, herunder den kommunale tilskuddsordningen.” 
 
Votering: 
Knut Hedemanns (A) tilleggsforslag, tilføyelse i punkt 1, konklusjonens punkt 12, ble vedtatt 
med 4 stemmer (1 SV, 1 V, 1 FrP, 1 A). 3 stemte i mot (2 H, 1 KrF) 
 
Martin Kirkengens (V) tilleggsforslag fikk 1 stemme (V) og falt. 6 stemte i mot (2 FrP,  
1 SV, 1 H, 1 A, 1 KrF) 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 2 og 3, ble enstemmig vedtatt 
 
Barn-, ungdom - og kulturkomiteens vedtak: 
BUK-komiteens innstilling overfor bydelsutvalget som følger: 
1.  Bydelsutvalget vedtar Revidert plan for barnehagebehov – med fokus på innhold og kvalitet 
2011 – 2014, og slutter seg til konklusjonen i slik den foreligger i 16 punkter - med følgende 
endring i konklusjonens punkt 12, siste side (s.27):  

12. En forutsetning for å realisere denne planen er at kostnader ved utbygging 
fullfinansieres sentralt og at bydelen tilføres nødvendige midler til å dekke nye 
driftskostnader, også for plasser som ikke benyttes hele tilskuddsåret. 

1. Gjennomføring av Revidert plan for barnehagebehov – med fokus på innhold og kvalitet 
2011 – 2014 delegeres til bydelsdirektør. 

2. Den rullerte planen legges hver år frem til politisk behandling i utvalg, råd, komiteer og 
bydelsutvalg.  

 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens behandling/vedtak: 
Nils Martin Espegren (KrF) fremmet følgende endringsforslag til arbeidsutvalgets pkt 1 som 
erstattes av nytt pkt 1, som følger: 
1. Det vises til vedtak i arbeidsutvalget pkt 1 og 2. Vurdering som anmodet er ikke lagt frem  

for BMS-komiteen. Det forutsettes at dette legges frem for behandling i bydelsutvalget. 
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Votering: 
Nils Martin Espegrens (KrF) endringsforslag til nytt punkt 1, ble enstemmig vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag til punkt 2 og 3, innstilling overfor bydelsutvalget, ble enstemmig 
vedtatt 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
BMS-komiteens innstilling overfor bydelsutvalget som følger: 
 1    Det vises til vedtak i arbeidsutvalget pkt 1 og 2. Vurdering som anmodet er ikke lagt frem   

for BMS-komiteen. Det forutsettes at dette legges frem for behandling i bydelsutvalget. 
2 Gjennomføring av Revidert plan for barnehagebehov – med fokus på innhold og kvalitet     

2011 – 2014 delegeres til bydelsdirektør. 
3 Den rullerte planen legges hver år frem til politisk behandling i utvalg, råd, komiteer og 

bydelsutvalg.  
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:  Revidert plan for barnehagebehov – med fokus på innhold og kvalitet 2011-2014 
Trykte/Link til internett 

Lover og forskrifter som regulerer barnehagevirksomheten: 
Link til: Supplerende vedtekter for kommunale barnehager i Bydel Nordstrand 
 
Forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager 
Link til: Lovdata 

  
Stortingsmelding 41. ( 2008 – 2009) Kvalitet i barnehagen. 

 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Bydelsutvalget behandlet i sitt møte 14.05.09 Revidert plan for barnehagebehov i Bydel 
Nordstrand og vedtok følgende i vedtakets punkt 2: ” Gjennomføring av Revidert plan for 
barnehagebehov 2009 – 2015 delegeres til bydelsdirektør, og den rullerte planen legges hvert 
år fram til politisk behandling i komiteer og bydelsutvalg”. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsutvalget behandlet Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008 – 2010 i møte 
24.04.2008. 
Bydelsutvalget vedtok under budsjettbehandlingen for 2009 en revisjon av planen. 
Revidert plan for barnehagebehov 2010 – 2015 legges fram for utvalg, komiteer og 
bydelsutvalg i tråd med bydelsutvalgets vedtak av 14.05.09 – punkt 2: ” Gjennomføring av 
Revidert plan for barnehagebehov 2009 – 2015 delegeres til bydelsdirektør, og den rullerte 
planen legges fram til politisk behandling i komiteer og bydelsutvalg”. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Bydelsdirektøren viser til faktaopplysninger som framgår av planen. 
 
Sammendrag  
Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 2011 – 2014 er ment å gi et grunnlag for 
dokumentasjon på utviklingen i et kortere og lengre perspektiv og en analyse av mulige 
utbyggingstiltak framover. 
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Men, denne oppgaven inneholder en rekke kompliserte forhold som strekker seg fra økonomi 
og miljømessige forhold til arealbehov. Disse forholdene står ikke Bydel Nordstrand fritt 
overfor. Det meste er avhengig av bevilgninger, beslutninger og tillatelser fra overordnede 
myndigheter i Oslo, samt statlige rammevilkår. 
 
Planen bygger på status for utbygging og befolkningsprognoser. Det skal foretas en årlig 
rullering av barnehageplanen. 
Hovedutfordringen i arbeidet med å nå full behovsdekning er å finne frem til et utbyggingsnivå 
som fjerner ventelistene, og samtidig ikke fører til overkapasitet og dermed dårlig 
økonomisering. For å hindre overkapasitet er det viktig å overvåke svingninger i søkermassen 
slik at barnehageplasser hele tiden er i samsvar med behovet. Dette inkluderer også at bydelens 
plan sees i lys av de nye reglene om felles opptaksområde i hele Oslo og sees i sammenheng 
med de østlige og tilgrensede bydeler.  
Etter en periode med sterk vekst i antallet barnehageplasser, innføring av maksimalpris for 
foreldrebetaling og rett til plass, skal bydelens innsats rettes mer mot kvalitet og innhold i 
barnehagen. Alle barn fortjener et godt barnehagetilbud. Dette må sikres uavhengig om det går 
i privat eller offentlig barnehage, om det er store eller små barnehager, gamle eller nye. 
 
Etablering av nye barnehageplasser genererer et ytterligere behov for pedagogisk personale. 
Mangel på førskolelærere gjør at rekruttering av pedagoger til barnehagene blir en av de største 
utfordringene i økonomiplanperioden 2011 - 2014. Bydelen er her avhengig av tilrettelegging 
både fra statens side hva gjelder utdanningsvolum og de tiltak som iversettes for 
grunnutdanning i regi av Oslo kommune. 
 
Der er nødvendig at de private og kommunale barnehager samarbeider og at de oppfattes som 
likeverdige ut fra foreldrenes perspektiv. Bydelen forventer at alle private barnehagene 
forholder seg til den inngåtte samarbeidsavtalen. Dette er også viktig av hensyn til bydelens 
oppfølging og tilsynsansvar. 
 
Bydelen skal føre et tilfredsstillende tilsyn med alle bydelens barnehager, slik at bydelens 
virksomheter drives i tråd med gjeldende lovverk, forskrifter og bestemmelser hvor det 
vektlegges kvalitet og pedagogisk innhold i barnehagesatsingen. 
 
Bydelen må fortsatt kartlegge mulig bruk av eksisterende bygningsmasse, samt se på økte 
muligheter for flerbrukslokaler. Et godt eksempel på flerbruk er samarbeidet med andre etater i 
forbindelse med bygging og rehabilitering av skolebygg og idrettshaller.  
 
En forutsetning for å realisere denne planen er at kostnader ved utbygging fullfinansieres 
sentralt og at bydelen tilføres nødvendige midler til nye driftsutgifter. 
Revidert plan for barnehagebehov med fokus på innhold og kvalitet 2011 – 2014 vedtas i 
bydelsutvalget 19.05.2011. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Økonomiske konsekvenser som følge av planen behandles på ordinær måte i forbindelse med 
bydelsdirektørens årlige forslag til budsjett for bydelen. 
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Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
1. Bydelsdirektøren anser ikke at Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 

umiddelbart vil medføre arbeidsmessige konsekvenser.  
 

2. Ombygging, nybygging, større endringer og omstillingsprosjekter som følge av planen, 
blir behandlet på ordinær måte i Arbeidsmiljøutvalg/Medbestemmelsesutvalg. 

 
Ytterligere vurdering 
 
 Konklusjon:  

1. Revidert plan for barnehagebehov med fokus på innhold og kvalitet gjelder for 
økonomiplanperioden 2011 – 2014. 

 
2. Bydel Nordstrand har som mål at barnehagetilbudet skal være i samsvar med 

barnehagebehovet. Dette tilsier at barnehagekapasiteten til en hver tid 
tilfredsstiller full behovsdekning og at plan- og tiltaksberedskapen samtidig 
ivaretar framtidige behov. Det knytter seg imidlertid usikkerhetsfaktorer til 
målsettingen.  

3. I befolkningsprognosen i Oslostatistikken vil barnetallet i Bydel Nordstrand øke 
fram mot år 2014 for deretter å gå noe ned. 

 
4. Barnehageprosjekter som er under arbeid i mulighetsstudier, eller befinner seg 

som en del av langsiktige og større planprosesser og pågående 
reguleringsplanarbeid, er ikke medtatt i beregningsgrunnlaget. Vi antar at disse 
barnehageplassene vil være mer avklaret i neste revisjon av barnehageplanen. 

 
5. En relativt høy andel av barn med plass i familiebarnehager ønsker plass i 

ordinære barnehager. Når kapasiteten på ordinære barnehageplasser øker, synker 
behovet for familiebarnehager. Det kan derved bli en forskyvning som det er 
vanskelig å ha en fullstendig oversikt over. Denne utviklingen er videreført fra 
2009 til 2010 men den hadde nok større relevans for 2009 i og med at det da ble 
etablert så mange nye barnehageplasser. Men, forskyvningen antas å fortsette i 
planperioden. 

 
6. Hovedopptaket varer i tidsperioden 1.3. – 31.8. Til hovedopptaket 2011 er det 

registrert 1149 barn på søkerlisten. 
 

7. Av de 1149 barna, som inngår i hovedopptaket, er det 660 barn som ikke har 
barnehageplass pr. 28.02.  

 
8. Med utgangspunkt i antall barn bosatt i bydelen i 2011: 3282 barn mellom 1-5 år 

og antall barn med plass i barnehage pr.28.2.11: 3073 tilsvarer dette en 
dekningsprosent på 93,6 %.  

 
9. For å dekke behovet for barnehageplasser for barn i alder 1 – 5 år, må bydelen 

ha 3245 barnehageplasser, som tilsvarer en behovsdekning på 92,8 %. 
 

10. Med utgangspunkt i registrerte barn som er bosatt i bydelen og antall barn i 
barnehage, må bydelen tilrettelegge for å ha 3245 barnehageplasser, som 
tilsvarer 92,8 % for å dekke barnehagebehovet for barn i alder 1 – 5 år.  
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11. Bydel Nordstrand vil hele tiden vurdere innsatsen i arbeidet med 
barnehageprosjekter for å hindre overkapasitet. Med Oslo kommune som ett 
opptaksområde må barnehageutbyggingen overvåkes nøye slik at videre 
utbygging hele tiden er i tråd med søkernes behov. 

 
12. En forutsetning for å realisere denne planen er at kostnader ved utbygging 

fullfinansieres sentralt og at bydelen tilføres nødvendige midler til å dekke nye 
driftskostnader. 

 
13. Etter en periode med sterk vekst i antallet barnehageplasser, innføring av 

maksimalpris for foreldrebetaling og rett til plass, skal bydelens innsats rettes 
mer mot kvalitet og innhold i barnehagen. Alle barn fortjener et godt 
barnehagetilbud. Dette må sikres uavhengig om det går i privat eller offentlig 
barnehage, om det er store eller små barnehager, gamle eller nye. Bydelen har 
derfor utarbeidet samarbeidsavtale med alle de ordinære, private barnehagene og 
familiebarnehagene.  

 
14. Etablering av nye barnehageplasser generere et ytterligere behov for pedagogisk 

personale. Mangel på førskolelærere gjør at rekruttering av pedagoger til 
barnehagene fortsatt blir en av de største utfordringene i planperioden. Bydelen 
er her avhengig av tilrettelegging både fra statens side hva gjelder 
utdanningsvolum og de tiltak som iverksettes for grunnutdanning i regi av Oslo 
kommune. 

 
15. Gjennomføring av Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 2011 

delegeres til bydelsdirektør.  
 
16. Planen rulleres årlig og legges fram til politisk behandling i utvalg, råd, komiteer 

og bydelsutvalget. 
 
 
 
 
Oslo, 26. april 2011 
 
 
 
Per Johannessen/s/      Tove Heggen Larsen/s/ 
bydelsdirektør       ass. bydelsdirektør 
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Sak 75/11    Vurdering av full barnehagedekning - uavhenging av 
fødselstidspunkt  

 
Arkivsak: 200600589 
Arkivkode: 323.0 
Saksbehandler: Birte Thorud Egeland 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Barn, ungdom og kultur komite 10.05.11 34/11  
Bydelsutvalget 19.05.11 75/11  
 
 
VURDERING AV FULL BARNEHAGEDEKNING - UAVHENGING AV 
FØDSELSTIDSPUNKT  
 
Saken ble lagt fram på BUK-komiteens møte 10.05.2011 og behandlet som tilleggssak 34/11: 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens vurdering av full barnehagedekning tas til orientering  
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsdirektørens vurdering av full barnehagedekning tas til orientering  
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn-, ungdom - og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
Martin Kirkengen (V) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak: 
Bydelsdirektørens vurdering av full barnehagedekning tas til orientering, men påpeker 
følgende: 
Dersom barn over 1 år uten lovfestet rett til barnehageplass skal tilbys plass, innebærer dette 
at disse plassene i praksis blir dyrere. De vil kun få kompensasjon for månedene barna er til 
stede, mens husleie og personalutgifter vil løpe hele året. Her er det en rekke uavklarte 
utfordringer, herunder den kommunale tilskuddsordningen. 
 
Votering: 
Martin Kirkengens (V) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Barn-, ungdom - og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens vurdering av full barnehagedekning tas til orientering, men BUK-komiteen 
påpeker følgende: 
Dersom barn over 1 år uten lovfestet rett til barnehageplass skal tilbys plass, innebærer dette 
at disse plassene i praksis blir dyrere. De vil kun få kompensasjon for månedene barna er  
tilstede, mens husleie og personalutgifter vil løpe hele året. Her er det en rekke uavklarte 
utfordringer, herunder den kommunale tilskuddsordningen. 
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SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   

• Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 02.05.2011 til sak nr. 71/11; Revidert plan for 
barnehagebehov – med fokus på innhold og kvalitet 2011 - 2014 

 
• Oppdragsbrev 2011 – utdyping av vedtatt budsjett for FO2A- barnehager  

 
• Bydelens vurdering av eventuell full barnehagedekning uansett fødselstidspunkt 

 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
 
Haakon Brænden (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak punkt 1 og 2: 

1. Arbeidsutvalget anmoder om at administrasjonen legger frem en vurdering av en 
eventuell full barnehagedekning uansett fødselstidspunkt, det vil si at barn som ikke er 
fylt 1 år pr 1.september tilbys plass så fort de fyller 1 år. 

2. Vurderingen er ønsket lagt frem før komitbehandlingen  
 
Haakon Brændens (KrF) tilleggsforslag, punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. Bydelsdirektørens 
forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som punkt 3 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsutvalget har vedtatt, 14.05.2009, at gjennomføring av Revidert plan for barnehagebehov 
delegeres til bydelsdirektør og at planen hvert år legges frem til politisk behandling i komiteer 
og bydelsutvalg. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Bydelsdirektøren viser til faktaopplysninger som fremgår av planen, herunder vedtatte 
retningslinjer for hovedopptaket, samt arbeidsutvalgets tilleggsforslag om at administrasjonen 
legger frem en vurdering av en eventuell full barnehagedekning uansett fødselstidspunkt, det 
vil si at barn som ikke er fylt 1 år pr 1.september tilbys plass så fort de fyller 1 år. 
I Byrådets overordnete mål for barnehageområdet, som fremgår av budsjettdokumentet 2011, 
og i oppdragsbrev 2011 fra byrådsavdelingen for kultur og utdanning presiseres det at det er et 
mål å kunne tilby plass til flere barn enn de som har lovfestet rett til barnehageplass.  
 
Sammendrag  
Byrådets langsiktige mål er at alle barn over ett år skal få tilbud om barnehageplass dersom de 
foresatte ønsker det. 
I tråd med vedtak i arbeidsutvalgets behandling av Revidert plan for barnehagebehov, legger 
bydelsdirektøren frem en oversikt over antall barn som fyller ett år etter hovedopptakets slutt 
31.august, som en indikasjon på hvor mange plasser bydelen trenger for å gi tilbud til de barna 
som fyller ett år etter hovedopptakets slutt.      
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Økonomiske konsekvenser som følge at planen og med tilleggsforslaget, behandles på ordinær 
måte i forbindelse med bydelsdirektørens årlige forslag til budsjett for bydelen.  
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Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Bydelsdirektørens anser ikke at tilleggsforslaget til Revidert plan for barnehagebehov 
umiddelbart vil medføre arbeidsmiljømessige konsekvenser utover det som er beskrevet i 
planen. 
 
Ytterligere vurdering 
 
 
 
 
 
Oslo, 6.mai 2011 
 
 
 
Per Johannessen/s/      Birte Egeland/s/ 
bydelsdirektør       enhetsleder for barnehager 
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Sak 76/11    Fordeling av Frivillighetsmidler 2011  
 
Arkivsak: 201100120 
Arkivkode: 855 
Saksbehandler: Nina Kristine Lyng 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 02.05.11 72/11  
Eldrerådet 09.05.11 52/11  
Rådet for funksjonshemmede 09.05.11 53/11  
Ungdomsrådet 09.05.11 26/11  
Barn, ungdom og kultur komite 10.05.11 30/11  
Bydelsutvalget 19.05.11 76/11  
 
 
FORDELING AV FRIVILLIGHETSMIDLER 2011  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til: 

 Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kultur komite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Fordeling av frivillighetsmidler for 2011 godkjennes i tråd med ” Innstilling til fordeling av 
frivillighetsmidler” (vedlegg 1) 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til: 

 Eldrerådet 
 Rådet for funksjonshemmede 
 Ungdomsrådet 
 Barn, ungdom og kultur komite 
 Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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Ungdomsrådets behandling/vedtak: 
Ungdomsrådet hadde følgende merknader: 
Neste år kan ungdomsrelaterte søknader, som helt eller delvis får avslag på søknad om 
Frivillighetsmidler, oversendes UR for vurdering om UR vil gi støtte.  
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader:  
Neste år kan ungdomsrelaterte søknader, som helt eller delvis får avslag på søknad om 
Frivillighetsmidler, oversendes UR for vurdering om UR vil gi støtte. 
 
Barn-, ungdom - og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
BUK-komiteen fremmet alternativt fellesforslag til frivillighetsmidler, jfr egen kolonne i 
bydelsdirektørens forslag ” (vedlegg 1) 
 
Martin Kirkengen (V) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak, punkt 2: 
2.  BUK-komiteen finner det urimelig at kostnader knyttet til kunngjøring av frivillighetsmidler 

skal trekkes fra de kr 300 000 som skal tildeles 
Votering: 
Punkt 1: Barn-, ungdom - og kulturkomiteens alternative fellesforslag til innstilling av  

frivillighetsmidler ble enstemmig vedtatt 
Punkt 2: Martin Kirkengens (V) tilleggsforslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Barn-, ungdom - og kulturkomiteens vedtak: 
BUK-komiteens innstilling overfor bydelsutvalget, som følger: 
1.   Fordeling av frivillighetsmidler for 2011 godkjennes i tråd med BUK-komiteens 

” Innstilling til fordeling av frivillighetsmidler” (vedlegg 1) 
 2.  BUK-komiteen finner det urimelig at kostnader knyttet til kunngjøring av  

frivillighetsmidler skal trekkes fra de kr 300 000 som skal tildeles 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
1. Bydelsdirektørens forslag og BUKs innstillng av frivillighetsmidler 2011 
2. Kunngjøringsteksten 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Bydelsutvalget har i budsjettet for 2011 avsatt kr. 300 000,- i frivillighetsmidler. Søknadsfristen 
ble satt til 1. april. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
I 2010 ble det fordelt frivillighetsmidler for kr. 300.000 til 43 søkere. 
Reglene for tildeling av frivillighetsmidler ble endret i bydelsutvalget 10.3.2011 - sak 35/11 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Bydelen har kunngjort frivillighetsmidler der organisasjoner, lag- og foreninger i bydelen kan 
søke om midler til sitt arbeide. Det har ved søknadsfristens utløp kommet inn i alt 44 søknader. 
Enkelte søkere har sendt inn flere søknader, men til ulike formål.  
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Sammendrag  
Bydel Nordstrand har i 2011 budsjettert med kr. 300 000,- i frivillighetsmidler. Enkeltpersoner, 
skoler og organisasjoner i bydelen har blitt invitert til å søke. Bydelen har kunngjort kriterier 
for å søke og frist gjennom annonsering i Nordstrand Blad. Søknadsskjema og kunngjøring har 
også ligget på bydelens nettsider. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Ingen økonomiske konsekvenser utover avsatt budsjett 
  
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
I vurderingen av søknadene har det blant annet vært lagt vekt på antall medlemmer, som vil bli 
tilgodesett av tiltaket, målgruppen, samt det frivillige bidraget i tiltaket 
 
 
Oslo, 11.04.2011 
 
 
Per Johannessen /s/                              Nina K. Lyng /s/ 
bydelsdirektør                                                      enhetsleder  
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Sak 77/11    Endring av inntaksområder mellom skolene på 
Nordstrandsplatået  

 
Arkivsak: 201100380 
Arkivkode: 422.1 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Eldrerådet 09.05.11 54/11  
Rådet for funksjonshemmede 09.05.11 55/11  
Barn, ungdom og kultur komite 10.05.11 32/11  
Bydelsutvalget 19.05.11 77/11  
Arbeidsutvalget 02.05.11 78/11  
 
 
ENDRING AV INNTAKSOMRÅDER MELLOM SKOLENE PÅ 
NORDSTRANDSPLATÅET  
 
Saken ble tatt opp på møtet og vedtatt behandlet som tilleggssak i AU, sak 78/11, uten 
innstilling fra bydelsdirektøren 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak:  
Arbeidsutvalgets fremmet følgende fellesforslag til vedtak, 4 punkter: 
1.      Endring av inntaksområder vil få konsekvenser både for de enkelte skoler og ikke minst    

skolebarna og deres foreldre. 
2.      Det utsendte forslaget til endringer av inntaksområdene vil kunne gi negative 

konsekvenser som lengre og utrygge skoleveier, splitting av søsken og uforutsigbarhet i 
forhold til skoletilhørighet. 

3.      Arbeidsutvalget anmoder om at en konsekvensutredning dokumenteres i 
skolebehovsplanen. Arbeidsutvalget legger vekt på at uheldige konsekvenser begrenses så 
langt som mulig. 

4.      Saken sendes til orientering i: 
         Eldrerådet 
         Rådet for funksjonshemmede 
         Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 
         Bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets fellesforslag, 4 punkter, ble enstemmig vedtatt 
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Arbeidsutvalgets vedtak: 
1.      Endring av inntaksområder vil få konsekvenser både for de enkelte skoler og ikke minst    

skolebarna og deres foreldre. 
2.      Det utsendte forslaget til endringer av inntaksområdene vil kunne gi negative 

konsekvenser som lengre og utrygge skoleveier, splitting av søsken og uforutsigbarhet i 
forhold til skoletilhørighet. 

3.      Arbeidsutvalget anmoder om at en konsekvensutredning dokumenteres i 
skolebehovsplanen. Arbeidsutvalget legger vekt på at uheldige konsekvenser begrenses så 
langt som mulig. 

4.      Saken sendes til orientering i: 
         Eldrerådet 
         Rådet for funksjonshemmede 
         Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 
         Bydelsutvalget 
 
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak i råd, komiteer og bydelsutvalget:  
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
Eldrerådets vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
Barn-, ungdom - og kulturkomiteens vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
 
VEDLEGG: 
Brev fra Utdanningsetaten av 21.03. og 28.03.2011 
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Sak 78/11    Oppnevning av eksterne representanter til driftstyrer ved 
kommunalt drevne sykehjem - Midtåsenhjemmet  

 
Arkivsak: 200901028 
Arkivkode: 240.0 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 02.05.11 73/11  
Eldrerådet 09.05.11 53/11  
Rådet for funksjonshemmede 09.05.11 54/11  
Helse- og sosialkomite 09.05.11 48/11  
Bydelsutvalget 19.05.11 78/11  
 
 
OPPNEVNING AV EKSTERNE REPRESENTANTER TIL DRIFTSTYRER VED 
KOMMUNALT DREVNE SYKEHJEM - MIDTÅSENHJEMMET  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsutvalgets innstilling til representanter og vararepresentanter til driftsstyret ved 
Midtåsenhjemmet tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget innstiller overfor byråden for eldre og sosiale tjenester følgende representanter 
og vararepresentanter til driftstyret ved Midtåsenhjemmet: 
Fast representant: ………………………………………… 
Fast representant: ………………………………………… 
Vararepresentant: ………………………………………… 
Vararepresentant: ………………………………………… 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Arbeidsutvalget fremmet følgende fellesforslag til partitilhørighet ovenfor bydelsutvalget – 
innstilling av 2 faste og 2 vararepresentanter ved Midtåsenhjemmet: 
Fast representant: A 
Fast representant: KrF 
Vararepresentant: A 
Vararepresentant: KrF 
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Votering: 
Arbeidsutvalgets fellesforslag til partitilhørighet ble enstemmig vedtatt som punkt 1 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som punkt 2 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1.  Arbeidsutvalgets innstilling til partitilhørighet av 2 faste og 2 vararepresentanter ved 

Midtåsenhjemmet, som følger: 
     Fast representant: A 
     Fast representant: KrF 
     Vararepresentant: A 
     Vararepresentant: KrF 
2.  Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
     Eldrerådet 
     Rådet for funksjonshemmede 
     Helse- og sosialkomiteen 
     Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsutvalgets innstilling til representanter og vararepresentanter til driftsstyret ved 
Midtåsenhjemmet tas til orientering 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsutvalgets innstilling til representanter og vararepresentanter til driftsstyret ved 
Midtåsenhjemmet tas til orientering 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsutvalgets innstilling til representanter og vararepresentanter til driftsstyret ved 
Midtåsenhjemmet tas til orientering 
 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte/Link til internett 

1. Brev av 07.04.2011 fra Sykehjemsetaten  
2. Reglement for driftsstyrene i kommunalt drevne sykehjem, byrådssak 1117/10 

 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Fra og med 21.03.2011 har Oslo kommune v/ Sykehjemsetaten overtatt driften av 
Midtåsenhjemmet etter Adecco Helse. Sykehjemmet er dermed i kommunal drift og det må 
etableres driftsstyre også her. 
 
Bydelsutvalget innstiller overfor byråden for eldre og sosiale tjenester 2 faste representanter og 
2 vararepresentanter ved Midtåsenhjemmet. 
 
Styremedlemmene oppnevnes for to år om gangen. 
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TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsutvalget innstilte representanter til Nordseterhjemmet og Ryenhjemmet i sitt møte 
03.02.2011, sak 18/11, hvor det ble fattet følgende vedtak: 
 
Bydelsutvalget innstiller overfor byråden for eldre og sosiale tjenester følgende representanter 
og vararepresentanter til driftstyrene ved kommunalt drevne sykehjem, Nordseterhjemmet og 
Ryenhjemmet: 
 
Nordseterhjemmet: 
Fast representant:   Trond Sandmo (A) 
Fast representant:  Hege Astrup (H)  
Vararepresentant:  Amy Webber (A) 
Vararepresentant:  Johan Rasmussen (H)  
 
Ryenhjemmet: 
Fast representant:     Kari Schou ( FrP) 
Fast representant:    Robert Erlandsen (KrF) 
Vararepresentant:    Catherine Granung (FrP) 
Vararepresentant:    Sissel Rimehaug Weydahl (KrF) 
 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester vedtok i møte 25.11.2010 reglement for 
driftsstyrer i kommunalt drevne sykehjem. 
 
Oppnevnelsen av de første driftsstyrene vil bli gjort av byråd Sylvi Listhaug. Deretter vil 
oppgaven bli delegert til Sykehjemsetaten. Sykehjemsetaten er imidlertid bedt om å foreslå 
aktuelle kandidater slik at byråden kan oppnevne styremedlemmene. 
 
Som det fremgår av reglementet § 1- 4 (vedlagt) skal driftsstyrene ha følgende sammensetning: 

- en representant for de ansatte 
- en beboer, eller pårørende dersom ingen beboer kan påta seg vervet 
- en pårørende 
- to eksterne representanter 

 
I henhold til § 1 – 5 oppevning av styremedlemmer og varamedlemmer, skal bydelsutvalgene 
innstille til eksterne medlemmer. Eksterne medlemmer kan ikke samtidig være ansatte eller 
pårørende. Medlemmer i bystyret, bydelsutvalg eller tilsynsutvalg kan ikke velges til 
driftsstyrene 
 
Fra og med 21.03.2011 har Oslo kommune v/ Sykehjemsetaten overtatt driften av 
Midtåsenhjemmet etter Adecco Helse. Sykehjemmet er dermed i kommunal drift og det må 
etableres driftsstyre også her. 
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Sammendrag  
I brev av 07.04.2011 fra Sykehjemsetaten er bydelen bedt om at det innstilles eksterne 
representanter til driftsstyret ved Midtåsenhjemmet så snart som mulig. 
 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Sitat fra reglementet side 3, økonomiske og administrative konsekvenser, siste avsnitt: 
”Kostnadene forutsettes dekket innenfor Sykehjemsetatens budsjettramme…” 
 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
 
Ytterligere vurdering 
Fra og med 21.03.2011 har Oslo kommune v/ Sykehjemsetaten overtatt driften av 
Midtåsenhjemmet etter Adecco Helse. Sykehjemmet er dermed i kommunal drift og det må 
etableres driftsstyre også her. 
 
Styremedlemmene oppnevnes for to år om gangen. 
 
 
 
Oslo, 26.04.2011 
 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/      Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør                                       enhetsleder 
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Sak 79/11    Årsrapport fra Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral - 
2010  

 
Arkivsak: 200400318 
Arkivkode: 356.6 
Saksbehandler: Nina Kristine Lyng 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 02.05.11 74/11  
Eldrerådet 09.05.11 55/11  
Rådet for funksjonshemmede 09.05.11 56/11  
Helse- og sosialkomite 09.05.11 50/11  
Bydelsutvalget 19.05.11 79/11  
 
 
ÅRSRAPPORT FRA EKEBERG-BEKKELAGET FRIVILLIGHETSSENTRAL - 2010  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forsalg til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsrapport med regnskap fra Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral – 2010, tas til 
orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forsalg til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader: 
Rådet er imponert over aktiviteter ved Ekeberg-Bekkelaget frivillighetssentral 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forsalg til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering med følgende 
merknader: 
Rådet er imponert over aktiviteter ved Ekeberg-Bekkelaget frivillighetssentral 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forsalg til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral - 2010 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral har lagt frem sin årsrapport med regnskap for driftsåret 
2010. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Frivillighetssentralen mottok i 2010 en driftsstøtte fra bydelen på kr. 140 000,- 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Ingen 
 
Sammendrag  
Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral har lagt fra sin årsrapport med regnskap for 2010. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Ingen 
  
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral har lagt fram sin årsrapport med regnskap og  
revisor beretning for 2010. 
Frivillighetssentralen mottok i 2010,  kr. 140 000,- i støtte fra bydelen. 
 
Oslo, 24.03.2010  
 
 
Per Johannessen /s/                                               Nina K. Lyng/s/ 
bydelsdirektør                                                      enhetsleder 
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Sak 80/11    Årsmelding for Simensbråten - Ekeberg seniorsenter - 
2010.  

 
Arkivsak: 200400155 
Arkivkode: 332 
Saksbehandler: Nina Kristine Lyng 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 02.05.11 75/11  
Eldrerådet 09.05.11 56/11  
Rådet for funksjonshemmede 09.05.11 57/11  
Helse- og sosialkomite 09.05.11 51/11  
Bydelsutvalget 19.05.11 80/11  
 
 
ÅRSMELDING FOR SIMENSBRÅTEN - EKEBERG SENIORSENTER - 2010.  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget: 
Årsmelding for Simensbråten – Ekeberg seniorsenter – 2010 , tas til orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
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SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Årsmelding for Simensbråten – Ekeberg seniorsenter – 2010. 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Ekeberg – Simensbråten seniorsenter har lagt frem sin årsmelding for 2010. Årsmeldingen er 
en oppsummering av driften ved seniorsenteret for 2010. 
 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Simensbråten – Ekeberg seniorsenter mottok driftsstøtte fra bydelen i 2010 på kr. 1 325 000. 
Tilskuddet skal dekke husleie, støtte til to stillinger samt drift. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Ingen 
 
Sammendrag  
Simensbråten – Ekeberg seniorsenter har lagt frem sin årsmelding for 2010. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen  
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
 
 
 
Oslo, 21.03.2011 
 
 
 
Per Johannessen /s/                                              Nina K. Lyng/s/ 
bydelsdirektør                                                      enhetsleder 
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Sak 81/11    Tilsynsrapport - Marmorberget - anmeldt tilsyn 
14.12.2010  

 
Arkivsak: 200700422 
Arkivkode: 240.4 
Saksbehandler: Rupinder Bains 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 02.05.11 76/11  
Eldrerådet 09.05.11 57/11  
Rådet for funksjonshemmede 09.05.11 58/11  
Helse- og sosialkomite 09.05.11 52/11  
Bydelsutvalget 19.05.11 81/11  
 
 
TILSYNSRAPPORT - MARMORBERGET - ANMELDT TILSYN 14.12.2010  
 
 
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 Marmorberget dag - og aktivitetssenter 
14.12.2010 til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets behandling/vedtak: 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 
Eldrerådet støtter at bydelen nå snarest må sørge for en midlertidig istandsetting som 
straksløsning 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
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Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader:  
Eldrerådet støtter at bydelen nå snarest må sørge for en midlertidig istandsetting som 
straksløsning 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader: 
Rådet ønsker at det holdes orientert om hvordan saken blir fulgt opp. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader: 
Rådet ønsker at det holdes orientert om hvordan saken blir fulgt opp. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen fremmet forslag til følgende merknad: 
Helse- og sosialkomiteen ber bydelsdirektøren anvende de midler miljørettet helsevern har, slik 
at dette arbeidet blir gjennomført 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknad: 
Helse- og sosialkomiteen ber bydelsdirektøren anvende de midler miljørettet helsevern har, slik 
at dette arbeidet blir gjennomført 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   

1. Rapport etter anmeldt tilsyn ved Marmorberget dag - og aktivitetssenter 
14.12.2010. 

 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Det har vært anmeldt tilsyn ved Marmorberget dag - og aktivitetssenter 14.12.2010. 
Tilsynet er utført av tilsynsutvalg 2. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det har tidligere vært 3 tilsyn på Marmorberget dag - og aktivitetssenter i 2010. 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Marmorberget boligen ble bygget i 1959, og fasadene besto da av puset Siporex (gassbetong). 
Senere på 80- eller tidlig på 90- tallet, ble fasadene etterisolert utvending med steinullplater 
som ble pusset. Dette er en metode som gir utallige muligheter for lekkasje. Det er liten tvil om 
at boblene i malingen skyldes fukt. Hvor fukten kommer fra har ikke Omsorgsbygg klart å 
finne ut. Omsorgsbygg har derfor nå, under anskaffelse av en tilstandsvurdering kommet fram 
til at bygget tilstand er så dårlig at d metode for utbedring er komplisert. Det er satt i gang en 
gruppe som utreder evt. total rehabilitering/riving samt nybygg. .   
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Når det gjelder andre typer uteaktiviteter har brukernes funksjonsnivået blitt redusert. De må 
prioritere aktiviteter som er tilpasset hver enkelt, istedenfor et generelt aktivitetstilbud som to 
brukere behersker. To ansatte på grunn helsetilstanden sin ikke kan gjennomføre fysisk 
belastende oppgaver i jobben. Det har i perioder vært mye sykdom slik at de ikke kan tilby 
aktiviteter som er kjente og tunge for brukerne. 
I følge dagsturer utenfor Oslo, var det ment som ekstra tilbud som kunne tilbys utover planlagt 
turer i Oslo og nærmiljøet 
Dagsenteret søker om legatmidler som kan være en støtte til turer for brukerne 
 
Sammendrag  
Tilsynsutvalget konstaterer at det fortsatt er fuktskader, noe som har blitt påpekt ved tidligere 
tilsyn. Marmorberget dag- og aktivitetssenteret har tatt kontakt med en malemester for å få malt 
veggen. I og med at fukten kommer utenfra, ville ikke malemesteren anbefale maling.   
 
I forholdt til uteaktiviteter ble det påpekt av lederen at de trenger lokaler. I ettertid har brukeren 
funksjonsnivå blitt redusert, og behovet er ikke aktuelt lenger.  
Utvalget har et godt inntrykk av dagsenterets ledelse og personale. 
  
Dagsenteret ønsker dagsturer ut av Oslo De har søkt om legatmidler som kan være en støtte til 
turer for brukerne. Enheten skal se nærmere på og evt. Også vurdere å gjennomføre slike turer.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Hvis dagsenteret ikke får legatmidler, drar de på turer i Oslo.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Hvis bydelen skulle utbedre boblene midlertidig, må det vurderes ytterligere mot andre 
vedlikeholdsprosjekter som er mye mer prekære hvor det går utover helse til personale/brukere. 
 
Oslo, 06.04.2011 
 
 
 
Per Johannessen/s/        Rupinder Bains/s/ 
bydelsdirektør         enhetsleder 
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Sak 82/11    Tilsynsrapport Nordseterhjemmet - anmeldt tilsyn 
09.02.2011  

 
Arkivsak: 200501464 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Kjell Ronny Aasheim 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 02.05.11 77/11  
Eldrerådet 09.05.11 58/11  
Rådet for funksjonshemmede 09.05.11 59/11  
Helse- og sosialkomite 09.05.11 53/11  
Bydelsutvalget 19.05.11 82/11  
 
 
TILSYNSRAPPORT NORDSETERHJEMMET - ANMELDT TILSYN 09.02.2011  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 09.02.2011 til orientering 
 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets behandling/vedtak: 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 
Eldrerådet ber bydelsutvalget anmode sykehjemsetaten om en snarlig avvikling av fire 
dobbeltrom ved Nordseterhjemmet 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
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Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader: 
Eldrerådet ber bydelsutvalget anmode sykehjemsetaten om en snarlig avvikling av fire 
dobbeltrom ved Nordseterhjemmet 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader: 
Rådet reagerer over at tilsynsrapportene bare er tatt til orientering av Sykehjemsetaten, når det 
forligger et oppfølgingsansvar 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader: 
Rådet reagerer over at tilsynsrapportene bare er tatt til orientering av Sykehjemsetaten, når det 
forligger et oppfølgingsansvar 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   

1. Rapport etter anmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 09.02.2011, mottatt 
28.02.2011 

2. Svar fra Sykehjemsetaten, mottatt 17.03.2011 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Det har vært anmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 09.02.2011 
Tilsynet har vært utført av tilsynsutvalg 1 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Ingen 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Se sammendrag 
 
Sammendrag  
Nordseterhjemmet har fortsatt 4 dobbeltrom på somatisk avdeling. Det er ifølge 
institusjonssjefen ingen positive sider ved å beholde disse da ingen av beboerne ønsker å bo i 
dobbeltrom. Tilsynsutvalget ser at det er vanskelig for beboerne å verne om privatlivet når de 
bor i dobbeltrom, og ønsker å påpeke at dette ikke er i tråd med kvalitetsforskriften. 
Brukerundersøkelsen foreligger, og Nordseterhjemmet er nå på en 17. plass, mot 51. plass i 
fjor. 
 
 
 
 

   53



Medarbeiderundersøkelsen viste en oppslutning på 88% og viste gode resultater. Institusjonen 
har liten turnover blant personalet og skal feire 25 årsjubileum i 2011. 
Sykefraværet er i bedring. I 2009 var det på 16,4%, i 2010 13,2% og målet for 2011 er 9,5%. 
Institusjonen jobber systematisk med HMS i forhold til langtidsfravær, men den største 
utfordringen er korttidsfravær. Institusjonen skal jobbe videre med reduksjon av fravær og skal 
implementere tiltak i hele institusjonen. 
 
Nordseterhjemmet har fokus på norskopplæring blant de ansatte, og OU midler er innvilget. 15-
16 fagarbeidere skal delta på et 120 timers norskkurs i arbeidstiden. I tillegg skal Gerica 
inkluderes i undervisningen 8-12 ganger som et pilotprosjekt hvor fokus på møte med 
pasienten, pårørende, og regelverk er sentralt. 
 
Institusjonen har 2 årsverk aktivitører og det er utarbeidet en kulturkalender som synliggjør 
tilbudene i et oppslag.  
 
I den senere tid er det anskaffet en del hjelpemidler, blant annet elektroniske sittevekter, 12 nye 
datamaskiner for dokumentasjon, samt systemer som kvalitetslosen og GAT. 
 
Tilsynsutvalget har ett godt inntrykk av driften på sykehjemmet. Det er foretatt en del 
oppgraderinger i fellesarealer samt innkjøp av nye møbler og utstyr. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
 
Oslo, 21.03.2011 
 
Per Johannessen/s/      Tove Guldhav/s/ 
bydelsdirektør       enhetsleder 
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Sak 83/11    Protokoller til orientering  
 
Arkivsak: 201100041 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 19.05.11 83/11  
 
PROTOKOLLER TIL ORIENTERING  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 

Protokoller tas til orientering 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
Vedlegg – følgende protokoller: 
 
Arbeidsutvalget     02.05.2011     
 
Barn, ungdom og kulturkomiteen   10.05.2011 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen             10.05.2011 
 
Helse- og sosialkomiteen     09.05.2011 
 
Eldrerådet       09.05.2011 
 
Ungdomsrådet       09.05.2011 
 
Rådet for funksjonshemmede     09.05.2011 
 
 
 
 
Oslo, 02.05.2011 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør  
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nr. Lag og foreninger FORMÅL SØK.BELØP Ant.medl. INNSTILLING VEDTAK i BUK
Dok nr


ELDRE/ HELSE
5 Hjertetrimmen Mosjon for hjertesyke 25 000 75 3 000 3 000
6 Nordstrand seniorsenter Tilbud til eldre/ inspirere til nyrek. frivillige 35 000 12 000 6 000
7 Lambertseter seniordans Generelt tilskudd 17 2 000 2 000
9 KFUM-kameratene, eldretrim Oslo Seniortrim 10 000 30 3 000 0


10 Badeenglenes helsetrim Trening m fysiot. i basseng 92 850 14 1 000 14 000
14a Frivillighetssentralen - Lambertseter Bydeldagene 2011 11 000 6 000 11 000
14b Frivillighetssentralen - Lambertseter Kaffeaut Marmorberget bol m.fremmende tiltak 8 000 6 000 8 000
14c Frivillighetssentralen - Lambertseter Sommerturprosjekt eldre- bryt sommerstillheten 9 000 6 000 6 000
14d Frivillighetssentralen - Lambertseter 16. maitog på Lambertseter - kino Symra 5 000 4 000 4 000
14e Frivillighetssentralen - Lambertseter Bussturer/arr for dagsenterbrukere 7 000 6 000 6 000
19 Bekkelaget seniorsenter Sosiale velferdstiltak til eldre 25 000 530 12 000 5 000
27 Eldres venner Hyggekvelder for bb på Bekkelagshj og eldre i bd 12 000 6 000 2 000
34 Skovheim alls og Demensfor Nordstrand/Østensjø Samværstilbud til hjemmeboende demente 40 000 10 000 20 000
39 Ryenhjemmet Tiltak for beboere uten besøk fra pårørende 15 000 6 000 15 000
29 Demensforeningen i Nordestrand/Østensjø Drift av foreningen /informasjonsmøter 15 000 169 9 000 0
40 ADH-foreningen Tilbud til barn m ADHD/samtalkvelder f foreldre 15 000 865/119 12 000 12 000
41 Bekkelagshjemmet (Kirk b.misj) Tilbud om T-dans/aktivitetstilbud for beboerne 30 000 52 6 000 6 000
42 Pårørendegruppe for Nordsterhjemmet Hyggekvelder for beboerne 20 000 6 000 6 000
44 Norsk org for dyreassistert terapi Tilbud til barn som trenger bevegelse/ prosjekt"stor o 50 000 2 000 5 000


IDRETT
8 KFUM-kameratene, fotball Oslo Fotball- stopp volden turnering 20 000 1200 8 000 10 000
13 KFUM-kameratene YES -ungdomsarbeid Åpent tilbud til ungdom 30 000 60-100 2 000 10 000
22 Nordstrand If allsportsgruppe - utv.hemmede Tilskudd til friidrettstevne 12 500 60 6 000 6 000
31 Ormsund roklubb Oppstartstøtte/sikkerhetsutstyr 7 000 380 3 000 3 000
32 Ormsund roklubb Støtte til barne- og ungdomsarbeid/utstyr 5 000 380 2 000 2 000
33 Ormsund roklubb B- og ungdomsarb aktivitetsskole 12-13 år 50 000 380 2 000 5 000
35 Lambertseter IL Rehabilitering av lysløypa på Lambertseter 50 000 40 000 15 000
37 Bundefjorden seilforening Innkjøp av utstyr til barn/unge 20 000 550 2 000 5 000
38 Oslo Volley Volleyballskole sommeren 2011 15 000 250 6 000 8 500


MUSIKK.
15 Karslrud skoles musikkorps Ny fane 40 000 51 6 000 10 000
17 Norcant - blandet kor Drift av koret - støtte 10 000 12 1 000 1 000
20 Nordstrand musikk og kulturråd Samarbeidsorgan innen musikk og kultur i bydelen 25 000 4-500 20 000 20 000
21 Nordstrandskolenes musikkorps Støtte til drift - pga økt rekruttering 40 000 84 25 000 20 000
28 Nordstrand musikkselskaps kor Støtte til korarrangmenter i bydelen 10 000 50 3 000 5 000
30 Nordstrandshøgda strykeorkester Støtte til drift 6 000 37 4 000 6 000
36 Damekoret Harmony Støtte til julekonseter i kirken og sykehjemmet 17 700 28 4 000 4 000
43 Kirkemusikkutvalget - Nordstrand menighet Støtte til arrangement - musikkprosjekt 50 000 ange i ulike ald 6 000 10 000


lag/org Nordstrand







NATUR/ FRILUFTSLIV/MILJØ
11 Uteskole - Bakkeløkka for 5. og 6.klassinger Naturkunnskap og kulturhistorie 7 000 lbud til klassen 5 000 0
26 Prosjekt Ljanselva Sagstua - lærings- og opplevelsessted f. bydelen 3 000 3 000 3 000
12 Hageselskapet Nordstrand Økt innsats blant barn og unge 8 000 300 5 000 5 000


DIVERSE FORENINGER/ FORMÅL.
16 Integreringsklubb for kvinner,barn og unge Tilskudd til å opprettholde tilbudet 20 000 100 5 000 15 000 *
18 Tro og Lys - Nordstrand Gruppe for utv.h og deres familier 8 000 25 2 000 2 000
25 Tro og Lys - Lambertseter Gruppe for utv.h og deres familier 10 000 40 2 000 3 500
23 Jakub Jarebica Bidra til flerkulturell forståelse- arrangement 2 600 Åpent tilbud 1 000 0


24a Lambertseter menighet Babysang og familiedag hver tirsdag 6 000 30 1 500 0
24b Lambertseter menighet Støtte til besøkstjenesten i menigheten 5 000 3 000 0
24c Lambertseter menighet Åpen kirke sommeren 2011 8 000 5 000 0


Utgiftet til kunngjøring 9 500 0


SUM 910 650 300 000 300 000


*avsettes - inntil utfyllende opplysninger mottas


lag/org Nordstrand
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Tilskudd til frivillig aktivitet 


 
 Bydelsutvalget har satt av kr 300.000 til støtte av frivillig aktivitet i bydelen i 2011. 
 
Hvem kan søke:  
Lag, organisasjoner, foreninger, institusjoner, grupper og enkeltpersoner som driver frivillig 
aktivitet. 
Arrangementet skal primært skje i bydelen. Tiltak som gjelder flere bydeler kan i spesielle 
tilfeller bli vurdert. 
 
Bydelsutvalget vil spesielt prioritere støtte til organisasjoner/ tiltak lokalt som øker den 
frivillige innsatsen i forhold til mennesker med funksjonsnedsettelser, ungdom, barn og eldre. 
Tiltaket bør være av et visst omfang og varighet. Midler til bygningsmessig vedlikehold vil i 
hovedsak ikke komme inn under ordningen.  
 
Det må avlegges regnskap for bruk av innvilgede frivillighetsmidler til bydelen innen 1.4 det 
påfølgende år..  
 
Støtte kan gis til: 


- arrangementer og enkelttiltak for organisasjoner og grupper. 
 


- støtte til etablering av tiltak som utløser samarbeid for å løse felles oppgaver og 
etablerer sosial kontakt. 


 
- støtte til tiltak rettet direkte mot ungdomsgrupper. 


 
Det gis primært støtte til foreninger som har sin base i Bydel Nordstrand. Det gis ikke støtte 
til dekning av underskudd for tidligere avviklede tiltak. Søknadsfristen er 1.april 2011 
 
Du finner søknadsskjema på våre nettsider www.bns.oslo.kommune.no som fylles ut 
elektronisk. Søknad undertegnes av ansvarlig leder og sendes Bydel Nordstrand, Postboks 98 
Nordstrand 1112 Oslo. E-post: postmottak@bns.oslo.kommune.no . Søknadsskjema i 
papirform får du ved å kontakte servicetorget tlf 23 49 50 49. 
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1. Formål med planen 
 
 
Revidert plan for barnehagebehov gjelder for økonomiplanperioden 2011 – 2014. 
Denne reviderte planen for barnehagebehov i Bydel Nordstrand er en bearbeidet utgave av 
Plan for full barnehagedekning 2008 – 2010, som ble vedtatt av bydelsutvalget 24.04.2008.  
Bydelsutvalget vedtok under budsjettbehandlingen for 2009 en revisjon av planen.  
Revidert plan for barnehagebehov ble vedtatt i bydelsutvalget 20.5.2010. Punkt 3 i vedtaket fastslår at 
den rullerte planen skal legges frem til politisk behandling i råd, komiteer og utvalg hvert år. 
 
Planen er ment å gi et grunnlag for dokumentasjon på utviklingen i et kortere og lengre perspektiv og en 
analyse av mulige utbyggingstiltak framover. Oppgaven inneholder en rekke kompliserte forhold som 
strekker seg fra økonomi og miljømessige forhold til arealbehov. En forutsetning for å realisere denne 
planen er at kostnader ved utbygging fullfinansieres sentralt og at bydelen tilføres nødvendige midler til å 
dekke nye driftskostnader. 
 
Bydelen må fortsatt kartlegge mulig bruk av eksisterende bygningsmasse, samt se på økte muligheter for 
flerbrukslokaler. Et godt eksempel på flerbruk er samarbeidet med andre etater i forbindelse med bygging 
og rehabilitering av boliger, skolebygg og idrettshaller.  
 
Planen bygger på status for utbygging og befolkningsprognose per mars 2010. Hovedutfordringen i 
arbeidet med å nå full behovsdekning er å finne frem til et utbyggingsnivå som fjerner ventelistene, og 
samtidig ikke fører til overkapasitet og dermed dårlig økonomisering. For å hindre overkapasitet, er det 
viktig å overvåke svingninger i søkermassen slik at barnehageplasser hele tiden er i samsvar med 
behovet. Dette inkluderer også at bydelens plan sees i lys av de nye reglene om felles opptaksområde i 
hele Oslo og sees i sammenheng med de østlige og tilgrensede bydeler. Etablering av nye 
barnehageplasser genererer et ytterligere behov for pedagogisk personale. Mangel på førskolelærere gjør 
at rekruttering av pedagoger til barnehagene blir en av de største utfordringene i planperioden. Bydelen er 
her avhengig av tilrettelegging både fra statens side hva gjelder utdanningsvolum og de tiltak som 
iversettes for arbeidsplassbasert utdanning i regi av Oslo kommune. 
 
Det er nødvendig at de private og kommunale barnehager samarbeider, og at de oppfattes som 
likeverdige ut fra foreldrenes perspektiv. For å sikre dette er det utviklet en samarbeidsavtale mellom 
bydelen og de private barnehagene. Bydelen forventer at alle private barnehagene undertegner en slik 
samarbeidsavtale. Dette er også viktig av hensyn til bydelens oppfølging og tilsynsansvar, slik at 
bydelens virksomheter drives i tråd med gjeldende lovverk, forskrifter og bestemmelser hvor det 
vektlegges kvalitet og pedagogisk innhold i barnehagesatsingen.  
Gjennomføringen av planen er delegert til bydelsdirektør og den rullerte planen legges hvert år fram til 
politisk behandling i utvalg, Rådet for funksjonshemmede, komiteer og bydelsutvalg.  
 
Revidert plan for barnehagebehov er behandlet i bydelsutvalget 19.05.2011. 
 
 
Oslo, april  2011 
 
  
Per Johannessen 
Bydelsdirektør 
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2. Den gode barnehagen 
 
Etter en periode med sterk vekst i antallet barnehageplasser, innføring av maksimalpris for 
foreldrebetaling og rett til plass, skal bydelens innsats rettes mer mot kvalitet og innhold i barnehagen. 
Alle barn fortjener et godt barnehagetilbud. Dette må sikres uavhengig av om de går i privat eller 
offentlig barnehage, om det er store eller små barnehager, gamle eller nye. 1 
 
Til barns beste 
Barnehager skal være til barns beste. Barn skal oppleve glede og mestring i barnehagen. De skal få leke, 
lære og utvikle seg og delta aktivt i et sosialt og kulturelt fellesskap. Gode barnehager formidler verdier 
og holdninger, gir barna grunnleggende ferdigheter og kunnskaper og trening i å delta aktivt i et 
fellesskap med andre barn og med voksne utenfor familien. Barnehagen skal være en god støttespiller for 
foreldre i omsorgen for barna og bidra med god stimulering til læring. 
 
Sosial kompetanse og læringsevne 
Konkurransesamfunnet stiller krav om sosial kompetanse og læringsevne hos den enkelte. Det er viktig at 
barnehagen tilbyr barn, uansett forutsetninger og familiebakgrunn, gode utviklings- og 
aktivitetsmuligheter. Barn fra språklige og kulturelle minoriteter og urbefolkning skal få støtte til å være 
en del av både majoritets- og minoritetskulturen. Barnehager med et godt pedagogisk tilbud er i seg selv 
et forebyggende tiltak. Barnehagen er et sentralt virkemiddel for en helhetlig oppvekstpolitikk. Et godt 
samarbeid mellom barnehage, foreldre, PPT, barnevern, helsestasjon og andre instanser er viktig for å 
sikre alle barn en god oppvekst.  
Sosial kompetanse er grunnleggende for å kunne fungere godt i samfunnet, ha positive sosiale relasjoner 
til andre mennesker og evne til å følge regler og normer for akseptabel atferd. Lek og venner har stor 
betydning for barnas trivsel i barnehagen. Forskning viser at vennskap i barndommen er viktig for å 
opparbeide et godt selvbilde og for å tilegne seg sosial kompetanse. Barn som utvikler god sosial 
kompetanse i barnehagen har et godt grunnlag for videre læring og utvikling i skolen. 
 
Språklig kompetanse 
God språklig kompetanse er grunnleggende for å kunne utvikle sosial kompetanse og ta aktiv del i et 
demokratisk kunnskapssamfunn. Barnehagen har en unik mulighet til å oppdage barn som av ulike 
grunner har språkvansker eller forsinket språkutvikling. Barnehager med godt språkmiljø kan både 
forebygge språkvansker og gi god og tidlig hjelp til barn som trenger særlig stimulering for å utvikle 
språket. Forskning viser at forskjeller i språklig kompetanse ved skolestart fortsetter og til dels forsterkes 
i skolen.  
 
Fra barnehagen til skolen 
I nært samarbeid med foreldrene skal barnehage og skole legge til rette for et helhetlig opplæringsløp, 
som ivaretar enkeltbarns behov for trygghet og kontinuitet. Overgangen fra barnehage til skole medfører 
endringer i forventninger og krav til barnet. Forberedelsene til skolelivet må bygge på et bredt perspektiv 
og sees i sammenheng med barnets omgivelser, familien, de jevnaldrende, barnehagen og skolen. Tidlig 
erfaring med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillferdigheter og gjør barnehagen til en 
arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. 
 
 
 


 
                                                 
1 St. meld. Nr 41.  ( 2008-2000) Kvalitet i barnehagen 
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Kvalitet i barnehagen handler i hovedsak om et triangel, og kan måles ut fra: 
 


• Barnas trivsel, velvære og aktivitet (glede seg til å komme til barnehagen). 


o Barnehageloven § 3 slår fast at barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på 
barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til å delta i planlegging og 
vurdering. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. 
Det dreier seg i vid forståelse om barns rett til å få støtte til å uttrykke seg, bli synlige og 
virke i sosial sammenheng. Det handler med andre ord om å gi barn et rom – både i fysisk 
og psykisk forstand – og om retten til å uttrykke seg og handle sammen med andre. En slik 
fortolkning inkluderer deltakelse i beslutningsprosesser. Gjennom medvirkning i 
barnehagen forberedes også barnet til deltakelse i et demokratisk samfunn. 


• Foreldrenes tilfredshet og engasjement. 


o Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 
aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven § 
1).   Med dette menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og 
oppgaver overfor barnet. Gjensidig respekt og anerkjennelse er en betingelse for godt 
samarbeid mellom foreldre og personalet i barnehagen. Foreldre har rett til medvirkning, 
og barnehagens ledelse har ansvar for å invitere foreldre til å delta aktivt i planleggingen 
og vurderingen av barnehagens innhold. Foreldre er de viktigste omsorgspersonene i 
barnets liv. Å komme inn så tidlig som mulig for å støtte foreldre i sin omsorgsrolle, er 
derfor en viktig oppgave. Ved å styrke et godt samspill mellom foreldre og barn kan en 
forebygge utvikling av vansker på et senere tidspunkt. Gode kommunikasjonsforhold 
mellom barnehagen og foreldre er en nøkkelfaktor. 


• De ansattes kompetanse, arbeidsglede og tilfredshet med arbeidsmiljøet 


o Barnehagens personale har en sentral rolle i barnehagebarns og deres familiers liv. De 
første årene i barnets liv er avgjørende for barnets videre utvikling. En kvalitativ 
forutsetning er at barnehagen har en kompetent ledelse, tilstrekkelig med fagpersoner, høy 
trivselsfaktor og godt arbeidsmiljø, og et godt og tillitsfullt samarbeid og kontakt mellom 
barnehage og hjem. For å sikre god kompetanse i barnehagene må det arbeides med å 
utvikle kompetanseplaner for barnehagens personale. 
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3. Forhold som påvirker barnehageutviklingen  
 
Retten til barnehageplass for alle barn mellom 1-5 år, som trådte i kraft fra 01.01.2009, er den største 
barnehagepolitiske reformen siden den første barnehageloven kom i 1975 2.  Bydelens utfordring er å 
fylle sin rolle og løse de oppgaver som følger av den, innen for de statlige og kommunale retningslinjer 
og rammebetingelser. 
 
Publikumsundersøkelsen 
I publikumsundersøkelsen 2010, som er foretatt av TNS Gallup på vegne av Utviklings- og 
kompetanseetaten i Oslo kommune framgår det at innbyggere i Bydel Nordstrand er mer fornøyd med 
dekning og omfang av barnehager i bydelen i 2010 enn i 2007. Det kan indikere at bydelens gode arbeid 
med barnehageutbyggingen gjennom de senere årene har gitt resultater. 
 
I byrådets forslag til budsjett 2011 presiseres det at byrådsavdelingen for kultur og utdanning har det 
overordnete ansvaret for barnehageområdet, herunder å sikre et tilstrekkelig antall barnehageplasser for 
kommunens befolkning.   
 
Barnehageutbygging i Oslo kommune 
Selv om forventet etablering av barnehageplasser i 2010 er i tråd med budsjettforutsetningene, kan 
dekningsgraden i 2010 være lavere enn målsetningen på 90 %. Dette skyldes i hovedsak at tilveksten av 
barn har vært større enn tidligere antatt. Dekningsgraden i Oslo kommune i 2011 ser ut til å bli på 87 %. 
 
Totalt er det lagt opp til kapasitetsøkning på 1 250 plasser i løpet av 2011. Det er beregnet å gi en 
dekningsgrad på ca 87 %. Dekningsgraden angir andelen av alle barn 1 – 5 år som har barnehageplass.  
Plasser til barn under 3 år er mer kapasitetskrevende enn plasser til større barn. Økning i antall barn i 
barnehage som følge av kapasitetsøkningen, avhenger derfor av andelen småbarn som etterspør plass. 
Av totalt 1 250 plasser som skal etableres i 2011, går i overkant av 800 plasser med til å dekke økningen i 
etterspørselen som følge av befolkningsveksten. 
 
Byrådets : måltall og resultat: 
 
Tabell 1  
Obligatoriske måltall for 
funksjonsområde 2 A  
Barnehager 


Måltall  
2009 


Resultat 
2009 


Måltall    
2010 


Måltall 
2011 


 
Andel barn 1-5 år med 
barnehageplass i Oslo 
Kommune 


 
87,0% 


 
83,4% 


 
90,0% 


 
87,0% 


 


 
 
 
 


 
Bydel Nordstrand: måltall og resultat 
 
Tabell 2 
Obligatoriske måltall for 
funksjonsområde 2 A  
Barnehager 


Måltall  
2009 


Resultat   
2009 


Måltall 
2010 


Måltall 
2011 


 
Andel barn 1-5 år med 
barnehageplass i Bydel 
Nordstrand 


 
87 % 


 
91,7 % 


 
91,7%  


 
93,8 % 


 


                                                 
2 NOU 1972:39 Om Førskoler og Lov om barnehager  av 1975. 
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Med Oslo kommune som ett opptaksområde må barnehageutbyggingen overvåkes nøye slik at videre 
utbygging hele tiden er i tråd med søkernes behov. Bydelen må se barnehagebehovet i et videre 
perspektiv enn tidligere. Dette tilsier også at barnehagekapasiteten til enhver tid må tilfredsstille full 
behovsdekning og at plan- og tiltaksberedskapen samtidig ivaretar framtidige behov. 
 
Hovedansvaret for full barnehagedekning hviler på Oslo kommune. Det er byrådsavdelingen for kultur 
og utdanning som har det overordete ansvaret for barnehageområdet, herunder å sikre et tilstrekkelig 
antall barnehageplasser for befolkningen. Bydelene har ansvar for drift av barnehagene.   
Antall barn i barnehager i Bydel Nordstrand per 1.4.2011: 


58 %
34 %


8 % Ant.barn i
kommunale


Ant.barn i
private


Ant.barn i
familiebarneh.


 
Tabell 3 


 


 


Eierform Barn i bydelens barnehager 
Kommunale barnehager 1777 
Private barnehager  


 
1296 


(herav ca 243 barn i 
familiebarnehager) 


Totalt pr 1.4.2011 3073 


• Barn med plass i bydelens barnehager pr 01.04.2011: 3073 
• Antall barn som er bor i bydelen mellom 1-5 år pr. 01.01.2011: 3282.  
• Beregnet ut fra antall barn med plass i barnehage, gir dette en dekningsgrad på 93,6 %. 


  
 
Etterspørselen etter barnehageplasser vil være under innflytelse av: 
 
1. Befolkningsutviklingen generelt, dvs: 


1.1. Økning gjennom ny boligbygging og gjennom fortetting som i hovedsak blir bebodd av yngre 
mennesker. Sammenlignet med de andre bydelene, hadde Bydel Nordstrand og Bydel Frogner 
den kraftigste befolkningsøkningen i 2010. 


1.2. Generasjonsskifte, særlig i blokkbebyggelsen på Lambertseter og Ekeberg. 
 


2. Politisk og kulturelt bestemte endringer: 
2.1. Endrede holdninger i positiv retning til barnehage og med stort fokus på kvalitet i tilbudet. 
2.2. På sikt: endring i pris, gratis kjernetid og ned til gratis barnehage, kombinert med endring i 


kontantstøtten. 
 Tabell 4 


Antall minoritetsspråklige barn i barnehager


146
171


198 226


0
50


100
150
200
250


2007 2008 2009 2010
 


 
3. Overgang fra deltids- til heltidsplasser 


Forskyvning mellom de 3 driftsformene (kommunal, privat, familie) som mest sannsynlig vil skje fra 
familiebarnehager over til de kommunale og private som da må kompensere disses tilbakegang. 


 
I den temporære innflytelse på etterspørselen kan økonomiske krisetider også gi seg utslag og få en 
innvirkning på barnehagebehovet, særlig da i forbindelse med arbeidsledighet. 
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Andre faktorer som kan berøre etterspørselen og / eller forskyvninger mellom de 3 aktørene er: 
1. Behovet for barnehager som kan mestre minoritetsspråklige utfordringer – hvor kommunen gis et 


spesielt ansvar. 
2. Konkurranse mellom de 3 aktørene på kvalitet, som særlig vil være avhengig av infrastrukturen 


og kvalifisert (pedagogisk) personale. 
 
Realiseringen av Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand må skje gjennom en vurdering av 
muligheter og hensiktsmessighet, dvs. kommunal kontra privat utbygging og nyetablering kontra 
kapasitetsutnyttelse av eksisterende barnehager, eller samlokalisering av eksisterende lokaler. Dette betyr 
å gå fra mindre til større enheter som også er i tråd med overordnede politiske føringer. 
 
I tillegg til de økonomiske utfordringene, kan stort vedlikeholdsetterslep i barnehagene også i stor grad 
påvirke arbeidsmiljøet. Erfaringsvis spiller arbeidsmiljøet en stor rolle når det gjelder rekruttering av nye 
pedagoger. 
 
Overkapasitet kontra underdekning vil være et permanent dilemma i en overgangsfase før reformen har 
”satt seg” i 3 til 5 år. Erfaringene fra kommuner som i 2-3 år har hatt full barnehagedekning er at 
erfaringene om full barnehagedekning må vinnes hvert år. Overkapasiteten på plasser som framkommer i 
utregningene for Bydel Nordstrand er neppe noe annet enn en nødvendig buffer. Disse erfaringene tilsier 
at barnehageplanen må rulleres hvert år i forhold til kapasitet, befolkningsprognose og politiske føringer. 


4. Politiske mål og føringer 
I Stortingsmelding 24 (2003 – 2004) legger regjeringen frem sine mål for barnehagesektoren. Det er et 
uttalt mål at alle foresatte som ønsker det skal få en barnehageplass til sine barn. Regjeringen har satt som 
mål at en god barnehage er: 
- Barnehage til alle barn 
- Barnehage i nærmiljø som integrerer pedagogikk og omsorg 
- Barnehage for barn med spesielle behov 
- Barnehage som er variert, fleksibel og brukervennlig 
- Barnehagen som redskap for integrering og flerkulturell forståelse 
 
 
Stortinget har vedtatt at:  


• Kommunene har plikt til å sørge for at det finnes tilstrekkelig antall barnehageplasser i 
kommunen i forhold til etterspørselen. 


• Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen 
(jf Lov om barnehager § 12a). 


• Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.  
• Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har 


etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med barnehageloven og forskrifter. 
   


• Det skal være felles opptaksprosess mellom kommunale og private barnehager.  
• Maksimalpris som oppholdsbetaling.  
• Det skal være økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager. 


 
 
Barnehageløftet 
Barnehageløftet har stått sentralt i Regjeringens politikk for å skape gode og trygge oppvekst- og 
opplæringsvilkår for barn og unge. Barnehageløftets målsettinger er: Full barnehagedekning, høy kvalitet 
og lav pris.  
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Stortingsmeldingen nr. 41: 
Regjeringen har utarbeidet en stortingsmelding om kvalitet og innhold i barnehagen. Målet er å sette 
kvaliteten i sektoren i fokus. 
Kvalitet i barnehagen, ble lagt frem fra Kunnskapsdepartementet 29.mai 2009 og godkjent i statsråd 
samme dag. 
Stortingsmeldingen er delt inn i 3 områder: 
Del 1: Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager 
Del 2: Styrke barnehagen som læringsarena 
Del 3: Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap 
 
Føringene fra statlige myndigheter om fokus på kvalitet og innhold fremkommer også i kommunale 
myndigheters styrende dokumenter. 
 
Kvalitet og innhold i Oslobarnehagen 
Byrådet skal innføre en Oslo-standard for innhold og kvalitet i byens kommunale barnehager. 
Barnehagen som læringsarena skal styrkes, med spesiell vekt på språkopplæring. Alle foreldre med barn i 
barnehagene skal sikres et likeverdig og kvalitetsmessig godt tilbud. 
 
Mandat for prosjekt: Oslobarnehagen 
Visjon: Oslobarnehagen- landets beste 
Mål: Styrke kvaliteten i barnehagen og spesielt styrke barnehagen som læringsarena. 


• Barns ferdigheter skal utvikles i trygge, omsorgsfulle omgivelser der lek er viktig. 
• I større grad utvikle tilstrekkelige ferdigheter før skolestart og nysgjerrighet 


            -Spesielt: norskkunnskaper 
• Barn som trenger det, bør primært få tilbud om barnehage 


 
Hele barnehagelovens formålsparagraf skal sikres i prosjektet og læringsarenaen skal styrkes. 
Barnehagene skal gi et tilbud i tråd med Barnehageloven med forskrifter og lokale føringer. Det skal 
være rom for mangfold blant barnehagene, hvor brukere av byens barnehager skal sikres en 
minstestandard uavhengig av hvor i byen de bor. 
 
Delmål i 2011: 


• Barnehagene i Oslo skal ha et godt omdømme og høy brukertilfredshet.. 
• Barnehagen skal ta vare på barnas behov for omsorg, trygghet og lek, og samtidig være en god 


læringsarena. 
• Barnehagen skal være en god språkarena, og alle barn skal kunne norsk før skolestart. 
• Det skal være god sammenheng og samarbeid mellom barnehage og skole 
• Oslos barnehager skal ha kompetente medarbeidere. 
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Byrådets hovedsatsingsområder på barnehagesektoren  
 
Byen for de yngste 
En trygg barndom gir grunnlag for et godt liv. Foreldrene har hovedansvaret for oppdragelsen, og 
byrådet er opptatt av å kunne støtte foreldrene for å gi barna en god start på livet. Byrådets mål er at 
alle barn over ett år skal få tilbud om barnehageplass, dersom de foresatte ønsker det. Flere barn 
og et stort kulturelt mangfold har stor betydning for innretning og omfang av kommunens tjenestetilbud. 
 
Byrådets mål: 


• Barnehagen skal styrkes som læringsarena 
• Alle barn skal kunne norsk før skolestart 
• Det skal tilbys barnehageplass til flere barn enn de som omfattes av lovfestet rett til plass 


 
Hovedutfordringer: 


• For mange barn har ikke tilfredsstillende språkferdigheter ved skolestart 
• Det er knapphet på kvalifisert personale 
• Antall barn i barnehagealder fortsetter å øke. Veksten er særlig sterk i sentrumsbydelene 


 
Strategier og tiltak: 
Faglig innhold og kvalitet i barnehagene: 


• Innføre en felles standard for kvalitet og innhold i Oslobarnehagene 
• Alle bydeler skal ha et tilbud om norskopplæring til 4-og 5-åringer som ikke har barnehageplass 


og deres mødre 
 
Rammefinansiering av barnehagesektoren 
Fra 1. januar 2011 innlemmes de øremerkede barnehagetilskuddene i rammetilskuddet til Oslo kommune. 
Samlet utgjør bortfallet av tilskudd for Oslo ca. 3,4 mrd i 2011, som erstattes med rammetilskudd. 
Bydelene forutsettes fullt ut kompensert for bortfallet av dagens statstilskudd ved at nettorammen økes 
tilsvarende bortfallet av tilskuddet. Oslo kommune får i forbindelse med innlemmingen et helhetlig 
finansieringsansvar for barnehagedriften i kommunen, både for kommunale og ikke kommunale 
barnehager. 
 
Godkjenning og tilsyn av barnehager 
Som barnehagemyndighet skal kommunen føre tilsyn med barnehagene. Det kvalitetssikres at 
barnehagene driftes etter lovverket. Det føres tilsyn og godkjennes etter lov om barnehager som skal 
sikre at barna får et pedagogisk tilrettelagt tilbud, samt tilsyn og godkjenning etter forskrift om miljørettet 
helsevern. 
Det jobbes i bydelen med å systematisere rutiner og prosedyrer som brukes i forbindelse med 
tilsynsarbeidet. Dette skal samles i en helhetlig tilsynsplan. Arbeidet er planlagt sluttført i løpet av høsten 
2011.  
 


5. Lovfestet rett til barnehageplass og behov for nye plasser 
Det har vært en kraftig vekst i barnebefolkningen i Oslo de senere årene, samtidig som andelen foresatte 
som ønsker plass for sine barn har økt. Dette gjør at behovet for barnehageplasser øker svært raskt og det 
kreves fortsatt en omfattende utbygging av barnehager.  
 
Lovfestet rett til barnehageplass trådte i kraft fra 01.01.2009. (Retten omfatter kun de barna som er fylt 
ett år innen hovedopptaket 31.08.11). Byrådets mål for 2011 er å kunne tilby plass til flere barn enn de 
som har rett til barnehageplass. Byrådet har som overordnet må at alle barn over ett år skal få et tilbud 
om barnhageplass dersom de foresatte ønsker det. Byrådets mål er at det blir etablert 4700 nye 
barnehageplasser i økonomiplanperioden, 2011 - 2014. I 2011 er målet en kapasitetsøkning på 1250 
plasser, hvorav 350 forutsettes etablert av private aktører.  
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I økonomiplanperioden vil byrådet: 


• At det skal gis tilbud om barnehageplass til vesentlig flere barn enn de som har rett til 
barnehageplass. 


• Videreutvikle det faglige innhold i Oslobarnehagene og sørge for en god overgang mellom 
barnehage og skole. 


 
Rekordutbygging av barnehager i Oslo  
For å oppnå full barnehagedekning har Oslo kommune bygget rundt 11 000 plasser de siste 4 årene. For 
to år siden kunne kommunen tilby plass til alle med lovfestet rett, og nådde dermed full 
barnehagedekning.   
 
 
 
 
 
 
 
Radarveien barnehage ble overlevert fra Omsorgsbygg Oslo KF Oslo KF til Bydel Nordstrand 11.mars og mandag 14. 
mars var det spente barn og foresatte som tok den nye barnehagen i bruk. 
 
Barnehagetilbudet i Bydel Nordstrand har gjennomgått en sterk utbygging i den senere tiden. I løpet av 
2009 / 2010 har bydelen fortsatt arbeidet med utbygging av barnehager for å oppnå full 
barnehagedekning. Dette har medført tilnærmet full barnehagedekning, samt økning i antall ansatte innen 
barnehagesektoren i løpet av året.  
 


6. Oslos søkerliste til barnehager per 01.03. 2011 – fordelt på bydeler 
Ved søknadsfristens utløp var det 7 940 søkere med lovfestet rett til barnehageplass i Oslo. 
 
Tabellen viser fordelingen av søkere til hovedopptaket i hver bydel i 2010 og 2011 
 
Tabell 5 
Nr. Bydeler 2010 2011 Endring 


1 Gamle Oslo 509 621 112  


2 Grünerløkka 448 518 70 


3 Sagene 471 502 31 


4 St. Hanshaugen 407  435 28  


5 Frogner 492 644 152 


6 Ullern 408 409 1 


7 Vestre Aker 567  566 -1 


8 Nordre Aker 524 653 129 


9 Bjerke 466 528 62 


10 Grorud 342  318 -24  


11 Stovner 322 360 38 


12 Alna 574 650 76 


13 Østensjø 549  679 130 


14 Nordstrand 514 660 146 
15 Søndre Nordstrand 391 397 6 


  6084 7940 956 
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Byrådets satsningsområder for å nå målene om full barnehagedekning: 
Utviklingen i etterspørselen etter barnehageplasser avhenger både av befolkningsutviklingen / andelen av 
barn i alderen 1-5 år som ønsker barnehageplass. Anslagene for befolkningsutviklingen og andelen som 
ønsker plass er beheftet med betydelig usikkerhet.  
Til tross for denne usikkerheten, kan det fastslås at kapasiteten i barnehagesektoren må økes i årene 
framover for å nå målet om full barnehagedekning.  
 
 
 
For å nå målene vil byrådet satse på følgende tiltak: 


• Etablering av midlertidige barnehager i påvente av ferdigstillelse av permanente barnehager. 
• Etablering av store enheter der det er mulig 
• Vurdere etablering av barnehager i tilknytning til skoler og idrettsanlegg 
• Bedre utnyttelsen av eksisterende barnehagelokaler, både kommunale og ikke-kommunale 
• Gjennomføre strategiske eiendomskjøp 
• Videreføre ordningen med egen saksbehandlerkapasitet i enkelte etater, eksempelvis Plan- og 


bygningsetaten 
• Vurdere barnehagemuligheter og barnehagebehov i alle plan- og reguleringssaker.  
• Det legges til rette for at private aktører drifter barnehagene som etableres i nye kommunale 


barnehagebygg 
 


 


7. Økt behov for førskolelærere  
Stortingsmelding nr. 41, Kvalitet i barnehagene: 
Det er behov for flere førskolelærere i barnehagene for å oppfylle pedagognormen. Den sterke veksten i 
antall barn i barnehage, flere små barn og overgang fra deltids- til heltidsopphold gir kommunene og 
barnehageeierne store utfordringer med å rekruttere nok førskolelærere. 


Departementet har økt antall ordinære studieplasser i førskolelærerutdanningen og gitt midler til 
Høgskolen i Oslo til ordningen arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning for bl.a. assistenter som 
arbeider i barnehage. I tillegg har departementet tildelt midler til enkelte høgskoler og universiteter til 
studieplasser i videreutdanning i barnehagepedagogikk som kvalifiserer ansatte uten godkjent pedagogisk 
utdanning til å bli pedagogiske ledere. 


Pedagoger er kjerneressursen for å styrke kvaliteten i barnehagetilbudet. Departementet ser behovet for å 
øke antallet pedagoger, slik at barnehagene over tid får en høyere pedagogtetthet. 


Pedagogtettheten er lavere i Norge enn i Sverige og Danmark, og at det bør vurderes å øke 
pedagogtettheten i barnehagene ved å innføre en mer ambisiøs pedagognorm. Dette kan lette 
rekrutteringen av førskolelærere, siden førskolelærere som jobber i barnehage da vil få et bedre faglig 
arbeidsmiljø.  


Departementet mener at flere pedagoger i barnehagene vil bidra til økt kvalitet i barnehagene, og vil 
videreføre innsatsen for å øke antall pedagoger i barnehagene med sikte på å kunne innfri dagens 
pedagognorm raskt. Det er også et mål å øke antall førskolelærere med innvandrerbakgrunn. Dette vil 
bidra til at personalet i barnehagene representerer det samme mangfoldet som barna, både når det gjelder 
landbakgrunn og kjønn. 
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Departementet ønsker å styrke mangfoldet i personalet, og vil arbeide for å få flere personer med annen 
faglig bakgrunn til å jobbe i barnehagene. Dette kan for eksempel være personer med kunstfaglig 
utdanning, idretts- og friluftsfag og barnevernspedagoger. For å kunne gi barn med behov for særskilt 
oppfølging et godt tilbud, kan det for eksempel være en styrke at barnehagene rekrutterer fagpersonale 
med spesialkompetanse på enkelte områder. Flere yrkesgrupper i barnehagen kan i større grad bidra til å 
ivareta barnehagens mange oppgaver. Disse yrkesgruppene skal ikke erstatte pedagogene, men de kan 
være et viktig supplement til barnehagens samlede kompetanse. Departementet vil utrede hvordan det 
kan legges til rette for andre yrkesgrupper i barnehagene. 


Regjeringens strategi for rekruttering av førskolelærere for perioden 2007 – 2011: 
• Økt studiekapasitet på førskolelærerutdanningen  
• Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning for assistenter  
• Videreutdanning i barnehagepedagogikk for personer med annen pedagogisk utdanning  
• Årlige tiltaksplaner for å rekruttere flere førskolelærere frem til 2011.  
• Veiledningsprogram for nyutdannede førskolelærere 


 
 


Rekruttering av førskolelærere i Bydel Nordstrand 
 
Etterspørselen etter førskolelærere øker i takt med barnehageutbyggingen. Bydelens utbyggingstakt i 
2009 og 2010 medførte et behov for 36 nye førskolelærerstillinger. 
Pr april 2011 har bydelen 65 ansatte med dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning, og 
rekrutteringsarbeidet vil i tiden fremover bli enda mer krevende og må ha høy prioritet.  


I Lov om barnehager er det presisert at likeverdig med førskolelærerutdanning er annen treårig 
pedagogisk utdanning på høyskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.  


Av de 65 ansatte uten førskolelærerutdanning i vår bydel, er det i alt 35 ansatte som har annen relevant 
treårig høyskoleutdanning, lærere, barnevernpedagoger, musikkpedagoger m.m., og 12 ansatte som 
holder på med førskolelærerutdanning. Flesteparten av bydelens 35 ansatte som har annen relevant 3-årig 
høyskoleutdanning tar nå den tilleggsutdanningen som kreves for å bli likestilt med førskolelærere. 


Bydel Nordstrand har stort fokus på rekruttering av førskolelærere og har iverksatt ulike tiltak for å sikre 
at alle pedagogstillinger er besatt med førskolelærere. Noe som også fremkommer av det omfattende og 
kontinuerlige rekrutteringsarbeidet som pågår. Bydel Nordstrand ønsker å tilby gode barnehager med 
fokus på kvalitet i tilbudet.  


 Bydelen har veiledning med nyutdannede førskolelærere som et ledd i sosialiseringen til yrket og til 
arbeidsplassen. Bydelen har inngått gjensidig og forpliktende samarbeidsavtale med Høgskolen i Oslo 
hvor noen av målene er å utvikle praksisarenaer som skal bidra til en kvalitativ god profesjonsutdanning 
og hvor barnehagens praksisfelt kan være arena for forsknings- og utviklingsarbeid. 


Samtidig med utviklingen av en mer langsiktig strategi, skjer det hele tiden konkret rekrutteringsarbeid i 
bydelen.  
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Bydelen tilbyr arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning(Abf). 
Bydelen har 12 studenter (assistenter) som en del av denne ordningen. 
Ordningen med (Abf) er et samarbeid mellom Oslo kommune og Høgskolen i Oslo. Oppfølging og 
veiledning av studentene gis av ansatt koordinator i 50 % stilling. Interessen for (Abf) er stor i bydelen. 
 
Bydelen har utarbeidet egen rekrutteringsplan med mål om å ha full dekning av pedagoger. 
 
Rekrutteringstiltak: 
Rekrutteringstiltakene er knyttet opp mot 5 hovedområder: 


1. Rekruttering til førskolelærerstudiet 
2. Tiltak i utdanningen for å hindre studiefrafall 
3. Rekruttering til studiet fra barnehagen 
4. Sikre at førskolelærere blir værende i barnehagen 
5. Stimulere til å få førskolelærere tilbake til studiet 


 
 


• Bydelen har 28 øvingslærere som tar imot studenter i praksisperioden. Bydelen planlegger 
tiltak for å rekruttere flere øvingslærere. Erfaringsvis søker mange av studentene jobb i 
øvingsbarnehagen etter endte studier. 


• Representanter for barnehagene deltar på rekrutteringsdagene som arrangeres av HIO med 
faglige foredrag og stands med presentasjon av bydelene og barnehagene. Bydelen satser 
på å utvide rekrutteringsarbeidet i nærliggende kommuner. 


• Faglig nettverk for førskolelærere med deltagelse fra kommunale og private barnehager. 
• Opprette egne nettverk for pedagogiske ledere med sammenfallende interesse- og 


ansvarsområder, eks. frilufts- og naturgrupper, musikk og drama, estetiske fag m.m. 
• Videreutvikle bydelens tiltak med Akademi for førskolelærere, som gir tilbud om 


forelesninger knyttet opp mot fagområdene i pedagogisk rammeplan og bydelens 
kompetanse og opplæringsprogram. Vil bli evaluert og videreført i 2011.  


• Bydelen utarbeider ulike programpakker for studiegrupper. Programpakkene vil ha ulikt 
innhold og varighet og kan raskt tilpasses ønskede behov og bestillinger. 


 
Førskolelærerdekning i Bydel Nordstrand 
I tillegg til styrer er kravet til bemanning at hver avdeling skal bemannes med 1 pedagogisk leder og 2 
assistenter. De pedagogiske ledere skal ha førskolelærerutdanning. Dette gjelder antall personer og ikke 
årsverk. Barnehagene kan søke om midlertidig dispensasjon for pedagogiske ledere dersom de etter minst 
to utlysninger ikke har lykkes med å få kvalifiserte søkere. Bydelen kan innvilge midlertidig dispensasjon 
for inntil ett år av gangen.  
 
I familiebarnehagene er kravet for å få godkjenning, at hver familiebarnehage skal ha ansatt en veileder 
med førskolelærerutdanning. Stillingens størrelse er beregnet til 1 time og et kvarter per barn. I en 
familiebarnehage med 8 barn skal det da være ansatt en førskolelærer i 10 timer per uke. Omregnet skal 
bydelens familiebarnehager ha ca 11 førskolelærere á 100 % stillinger. Bemanningen i 
familiebarnehagene består for øvrig av 1 assistent per 4 barn. 
 
Den kommunale veiledertjenesten ble opprinnelig opprettet for å stimulere til økt utbygging av private 
familiebarnehager som ett av flere tiltak for å oppnå målet om full barnehagedekning.   
Antall familiebarnehager i bydelen er redusert med 12 i løpet av siste år, og forventes å være synkende 
også i 2011. Med denne tendensen og med tilnærmet full barnehagedekning, har forutsetningen for 
veiledertjenesten endret seg. Nødvendigheten av veiledertjenesten, som et utbyggingsfremmende tiltak, 
vil derfor være under kontinuerlig vurdering. 
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Pedagogiske ledere med dispensasjon - 2011 
 
Tabell 6 
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 Kilde: Årsstatistikken for 2010 
 
Med mål om å øke andelen førskolelærere i bydelens barnehager, videreføres igangsatte tiltak samt at det 
vil bli iverksatt nye tiltak og prosjekter kommende år.   
 
Tiltak for å rekruttere, og beholde førskolelærere sees på som en av bydelens viktigste utfordringer i tiden 
som kommer og er også viet stort fokus gjennom bydelens årsberetning og budsjettdokumenter.  
Barnehageenheten i bydel Nordstrand har opprettet en arbeidsgruppe som består av representanter fra 
administrasjonen, bydelens styrerteam, pedagogisk fagsenter og styrere i kommunale og private 
barnehager. Gruppen arbeider med opplæring, kompetansetilførsel og rekruttering.  
Opplærings- og rekrutteringsgruppen har igangsatt arbeidet med rekrutteringsplanen. Planen skal være et 
levende dokument med formål og ønske om at den skal generere mange prosesser som fører til bedre 
rekruttering av pedagoger i bydelens barnehager. 
 
Langsiktige og kontinuerlige tiltak 


• Stimulere barnehagene til å ta imot studenter fra høyskolen – flere øvingslærere i barnehagene 
• Motivere barnehagene til øvingsopplæring 
• Lønnsløft for førskolelærerne 
• Seniorpolitiske tiltak for beholde førskolelærene i barnehagene 
• Gjennomføre årlige medarbeiderundersøkelser med prosessoppfølging på lokalt plan 
• Sikre et godt arbeidsmiljø  
• Tilrettelegge for kompetansetilførsel og faglig utvikling, herunder videreføring av Akademiet 
• Nettverksbygging - erfaringsutveksling  
• Veiledning til nyansatte førskolelærere – tilbud om mentor 


 
Antall avdelinger i kommunale og private barnehager 
Antall avdelinger sier noe om hvor mange barn som har plass i den enkelte barnehage. Eksempelvis 
består en 4-avdelings barnehage vanligvis av 18 barn under 3 år fordelt på 2 avdelinger, og 36 barn over 
3 år fordelt på 2 avdelinger. Ved bygging av nye barnehager, åpnes det stadig mer for annen måte å 
organisere barnehagene på, fra avdelingsvise til basebarnehager. Under planlegging av nye barnehager 
opereres det nå med ekvivalenter ved fastsettelsen av antall barn. Det betyr at barnehagenes totale areal 
planlegges som om alle barna er over 3 år. Dette gir en større fleksibilitet dersom behovet for 
barnehageplasser endrer seg, og endringen av antall barn og alder kan reguleres i forhold til 
søkermassens behov.  
I Bydel Nordstrand er arealkravet til barn over 3 år: 3,5m2,og for barn under 3 år 4,5m2. Hver avdeling i 
barnehagene skal ledes av pedagogisk leder.  
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De nye barnehagene er planlagt og organisert som såkalte basebarnehager, men er omregnet til 
ekvivalenter som avdelingsbarnehager for å kunne planlegge og sikre at kravene til areal og  
pedagogressurs er i tråd med lovverket.  


 
 
Steinspranget barnehage beskriver sin basebarnehage slik på sine nettsider: 
- Barnehagen er bygget etter det gjeldende areal og funksjonsprogrammet for barnehager i Oslo 
kommune. Barnehagens fysiske utforming er basert på store og små fellesrom hvor det er tilrettelagt for 
ulike aktiviteter som alle barna kan benytte seg av. Noen aktiviteter er felles og noen er i aldersinndelte 
aktivitetsgrupper. Brukerundersøkelsen i 2010 viser at dette gir et godt grunnlag for vennskap og 
samarbeid mellom gruppene. 
 
Tabellen som følger er tatt fra kostrarapporteringen per 15.12.2010. Fordelingen av barn over og under 3 
år kan endres for å være i takt med søkermassens behov. 
 
ANTALL AVDELINGER I BARNEHAGENE 
 
Tabell 7 


KOMMUNALE BARNEHAGER 


Totalt ant. 
barn under 


 3 år 


Totalt ant. 
barn over  


3 år 


Totalt 
ant. 
barn Ekvivalenter Ant. avd. 


Bauneveien 42 54 96 138 8 
Blåfjell 36 36 72 108 6 
Frierveien / Sportsplassen / Speiderhytta 33 66 99 132 7 
Radarveien 53 0 53 106 6 
Knausen 40 64 104 144 8 
Lille Ekeberg 42 93 135 177 10 
Marmorberget 9 52 61 70 4 
Munkelia / Skiferveien 26 24 50 76 4 
Munkerudsletta / Sæter 18 72 90 108 6 
Nedre Bekkelaget 24 36 60 84 5 
Nordseter / Drengestua 27 32 59 86 5 
Nylænde 13 46 59 72 4 
Obersten 21 45 66 87 5 
Pynten 39 48 87 126 7 
Radiobølgen 27 36 63 90 5 
Rosenhagen 45 90 135 180 10 
Rygin 24 60 84 108 6 
Skredderstua / Rødstua 37 24 61 98 5 
Steinspranget / Rabben 66 57 123 189 10 
Tyrihans 18 36 54 72 4 
Vårveien 36 54 90 126 7 
Åssida 16 41 57 73 4 
Totalt  692 1066 1758 2450 136 
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Totalt ant. barn 


under 
Totalt ant. barn 


over PRIVATE, ORDINÆRE 
BARNEHAGER  3 år  3 år 


Totalt 
ant. barn


Ekvivalent
er Ant. avd. 


Arken 12 0 12 24 1 
Bakketoppen 22 34 56 78 4 
Bekkelaget menighet 13 17 30 43 2 
Brumlebassen 12 16 28 40 2 
Bråten 14 48 62 76 5 
Christiania kulturbarnehage 14 40 54 68 4 
Den blå appelsin 12 48 60 72 5 
Ekeberg Idrettsbarnehage 18 42 60 78 4 
Eplekneika 9 18 27 36 3 
Fiskevollen 8 10 18 26 1 
Kastellterrassen 7 25 32 39 2 
Kongsveien 27 83 110 137 7 
Ljan menighets 3 17 20 23 1 
Malmøya 0 20 20 20 1 
Munkerudtoppen 3 19 22 25 1 
Nordseterknausen 7 5 12 19 1 
Nordstrand menighet 14 26 40 54 3 
Skovheim 11 42 53 64 3 
Skreddern 24 38 62 86 5 
Solhellinga  9 9 18 27 1 
Steinerbarnehagen 17 47 64 81 4 
Store Ljan 33 37 70 103 4 
Svartdalsparken 22 39 61 83 4 
Trolljentene 12 14 26 38 2 
Ulvøya 7 27 34 41 1 
  330 721 1051 1381 71 
 
Bydel Nordstrand har 32 private familiebarnehager med i alt ca 243 barnehageplasser. Når kapasiteten på 
ordinære barnehageplasser øker, vil sannsynligvis behovet for familiebarnehager avta.  
 


8. Hovedopptaket 2011 – Bydel Nordstrand 
Byrådets vedtak om Oslo som ett opptaksområde medførte at opptaksprosessen og definisjonen på 
hovedopptaksperioden ble endret i 2009. 
Hovedopptaksperioden starter med søknadsfristen 1.mars og avsluttes 30.august.  
Med endringen om at Oslo kommune defineres som ett opptaksområde, kan foresatte nå søke om plass i 
alle bydeler uavhengig av barnets bostedsadresse. 
Endringene stiller større krav enn tidligere til samarbeid og koordinering mellom bydelene. I tidsplanen 
for opptaksprosessen er det planlagt i alt fire koordineringsmøter for å sikre at barn som søker plass i 
andre bydeler blir ivaretatt. 
 
I denne reviderte planen er det lagt til grunn retten til lovfestet barnehageplass som framgår av: 
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Lov om barnehager og Forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo: 
 
§ 5. Brukernes ønsker  
Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket, jf. barnehageloven § 12 første 
ledd. Dersom det ikke er ledige plasser i de søkte barnehagene, kan kommunen tilby plass i en annen 
barnehage.  
 
§ 6. Plassering av barn med lovfestet rett til plass i barnehage  
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter 
søknad rett til å få plass i barnehage fra august, jf. barnehageloven § 12a.  
Med utgangspunkt i foresattes rett til barnehageplass, og den definisjonen som er gitt, har Bydel 
Nordstrand i alt 660 barn på søkerlisten til hovedopptaket 01.03.2011 og 678 ledigmeldte plasser.  
Barnehagenes rapportering om ledige plasser er tilnærmet identisk med antall 6-åringer som begynner på 
skolen. 
 
Til hovedopptaket for 2011 er det registrert i alt 1149 barn. Det vil si alle som har levert inn søknad om 
barnehageplass innen fristen 01.03.2011, og som har ønsket startdato i løpet av august. Både barn med og 
uten barnehageplasser er med under hovedopptaket. Av de totalt 1149 på søkerlistene er det 660 barn 
som ikke har barnehageplass per 15.mars. De resterende 489 barna går i barnehage i dag, men ønsker ny 
barnehageplass fra august. Av disse er det 80 3-åringer med plass i familiebarnehage som søker om 
overflytting til ordinære barnehager.  
 
I barnehageloven presiseres det at familiebarnehager er best egnet for barn i alderen 1 – 3 år. De aller 
fleste familiebarnehagene i Bydel Nordstrand har vedtatt denne aldersbegrensning i sine vedtekter. Det 
innebærer at mange av barna som fyller 3 år i løpet av 2011, risikerer å miste sine plasser i 
familiebarnehagen ved barnehageårets slutt.  For å sikre kontinuiteten i barnehagetilbudet til disse barna, 
må bydelen registrere dem med sluttdato 31.07 2011. Dette vil sikre barn med plass i familiebarnehage 
rett til plass under hovedopptaket på lik linje med andre barn på søkerlisten uten barnehageplass. Dette 
gjelder kun for de barna som har plass i familiebarnehager med aldersbegrensning opp til 3 år.    
 
Antall søkere til hovedopptaket 2011: 
Antallet søkere til barnehagehageplass i bydelene er økt med 956 sammenlignet med fjoråret.  
Bydel Nordstrand har 146 flere søknader i 2011 enn i 2010.  I 2010 var det 514 søkere uten 
barnehageplass til hovedopptaket, i 2011 er det registrert 660 søkere.3 
 
 
Tabell 8 
Ledige plasser i bydelen – barnehagenes rapportering til hovedopptaket 
Kommunale barnehager 403 
Private barnehager (samordnet opptak) 275 
 678 
 
 
I private familiebarnehager er antall ledigmeldte plasser i hovedsak lik antall barn som fyller 3 år i 2011. 
De resterende barna i familiebarnehagene, i hovedsak barn under 3 år, som søker om plass i ordinære 
barnehager kan det i mindre grad rapporteres på fordi ledighet grunnet overflytting først vil være kjent 
etter at hovedopptaket er avsluttet.  
 
Kapasitetsoversikt (innrapportering om ledige plasser) meldes til bydelens opptaksmyndighet i februar. 
Oversikten legges ut på bydelens nettsider til informasjon. 
 
 


                                                 
3 Oversikt over søkere, tabell 5, side 11 
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Barn på søkerliste til bydelens barnehager - etter distrikter / bostedsområde 
 
 
Tabell 9 
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Kilde: Registrerte søkere etter postnummer i SATS – telletidspunkt 2011 er 1.mars 
 
Tabellen gir en indikasjon på hvilke områder i bydelen som har den største pågangen av søkere til 
barnehageplass, og illustrerer den geografiske fordelingen av søkerne. Tabellen inkluderer barn som 
fyller ett år før 1.september og som har søkt om startdato i barnehage før 31.august. Det er kun 
medregnet barn som har søkt om plass innen fristen 1.mars. Tabellen er basert på barns bostedsadresse 
m/ postnummer og er skjønnsmessig fordelt distriktsvis. Det er her ikke tatt hensyn til hvilke barnehager 
foresatte har søkt om plass i. Barn fra andre bydeler er heller ikke tatt med i denne oversikten. 
 
 
 
Barn i alder 1-5 år som bor i bydelen - barn med plass i barnehage = 93,6 % dekning 
 


Tabell 10  


 


3500 328232453140 3155 30733014 3071
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Kilde: Tallene for 2010, barn i barnehager, er barnehagenes rapportering i årsmeldingen per 15.12.2010.  Tallet 
inkluderer 30 barn som begynte i barnehagen i perioden fra 15. desember 2010 til 28. februar 2011 
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9. Befolkningsutvikling 
Bystyret har vedtatt at Bydel Nordstrand er en bydel hvor det skal åpnes for en fortetning av 
boligmassen. Dette kan være en medvirkende årsak til at barneantallet i alderen 1- 5 år vil øke.  
 
I prognosen fra Oslostatistikken, Befolkningsprognose, vil barneantallet i Bydel Nordstrand øke frem til 
år 2015 for deretter å gå noe ned.  
 
Antall barn i Bydel Nordstrand  1.1.2011  -  Statistikk 
 


 


Barn i bydelen 1 - 5 år,  prognose 2011 - 2015
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Kilde; Oslostatistikken 2010 
 
 
I motsetning til tidligere prognoser i Oslostatistikken, som antydet at antall barn i førskolealder var 
synkende, viser prognosen nå at antallet barn i alder 1-5 år øker i økonomiplanperioden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Barn 1 - 5 år bosatt i bydelen 2005 - 2011 Tabell 11 
3400 
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Tabell 12  
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10. Behovsdekning i prosent på bakgrunn av søkermassen til hovedopptaket  
 
 Tabell 13 
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Tabellen viser: 
søyle 1: Antall barn 1-5 år bosatt i bydelen pr 1.1.2011: 3282 
søyle 2: Barnehagenes rapportering om ledige plasser til hovedopptaket 2011 (kapasitetsoversikt): 678 
søyle 3: Antall barn 1-5 år på søkerliste med lovfestet rett til barnehageplass til hovedopptaket 2011: 660 
søyle 4: Bydelens behov for barnehageplasser for å oppfylle kravet om retten til barnehageplass: 3045 
 
 
Bydel Nordstrand må ha en dekningsgrad på 92,8 % 4for å innfri kravet om rett til barnehageplass ved 
hovedopptaket 2011. Retten til barnehageplass gjelder for barn som har fylt 1 år før 31.08.11, og barn 
som fyller 1 år etter denne dato er derfor ikke er tatt med i beregningen.  
 
Tabell 14 
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Kilde: Oslostatistikken 
 
Av tabellen fremgår det at bydelen har 673 barn som er 0 år per 1.1.2011. Det betyr en økning av antall 
barn som har lovfestet rett til barnehageplass ved neste års hovedopptak. 
 
 


                                                 
4 Dekningsgraden økes i takt med antall 0-åringer som får plass i private barnehager 
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Hvilke mekanismer slår inn når full behovsdekning inntreffer? 
Det er knyttet mange spørsmål og behov for vurderinger til det ovenfor stilte spørsmål, blant annet: 
1. Oslo har blitt ett opptaksområde. Dette betyr at en må koordinere og utveksle data på en annen måte 


enn tidligere bydelene imellom. Dette både for å: 
a. Sikre plass til de som har rett til plass 
b. Unngå at det oppstår overkapasitet og dermed dårlig økonomisering  


2. Vurdere å beslutte hva som er full behovsdekning, og fastsette dette som et styringsparameter. Dette 
gjøres ved å fastsette hvor mange prosent av aldersgruppen 1-5 år som vil komme til å søke plass.  


a. En må her støtte seg til demografiske forhold; både statistikk og prognose 
b. Kartlegge de totale barnehageplasser i bydelen (og også for hele byen på et overordnet nivå) 


Med de overordnede politiske føringer i Oslo kommune er det rimelig å anta at en i denne fase ikke kan 
strekke seg lenger enn å oppfylle lovens krav, selv om dette ikke fullt ut vil tilfredsstille den totale 
søkermasse.  
 
Hvis en i tillegg skulle åpne for 0-åringene, ville behovet være noe helt annet enn hva det planlegges for i 
dag. En utvidelse av tilbudet til dem som ikke har lovmessig krav, vil både ut fra fysisk bygningsmasse 
og faglig kompetanse måtte eventuelt komme over noe tid. 
 
Foranstående vil være et bra fundament for å vurdere behovet. Dette vil stadig være i endring, men slik 
reglene er nå, er det bare ved hovedopptaket at den lovmessige retten inntrer. 
 
I tillegg til å ta høyde for endringer som følge av endringer i den aktuelle befolkningsgruppe, må en i 
utbyggingssammenheng, for å dekke opp i forhold til lovens bestemmelser, også ta hensyn til: 


• Private barnehager kan i forhold til sine opptaksregler ta opp 0 åringer. Dette kommer inn som 
et ”forstyrrende element”. Hvor mange dette omhandler er ikke registrert i forbindelse med 
denne rullering, og det er ikke sikkert at det er mer enn hva tilfellet har vært tidligere. Da 
utløser det i tilfelle ikke noen forskyvninger i forhold til dekningsgraden.5 


• Forholdet til familiebarnehagene. 
 
 
Private familiebarnehager 
Familiebarnehager som i dag representerer ca. 243 plasser benyttes av 1 (0)-3 åringer. På grunn av statlig 
tilskuddsordning er det ikke økonomisk lønnsomt å ha barn over 3 år. Det har derfor etablert seg en 
standard ved at disse barnehagene har de minste barna. Av den grunn har bydelen også registret  
3- åringene i disse barnehagene som ”uten plass”, slik at disse kommer inn med rett til plass ved 
hovedopptaket 2011 forutsatt at det er søkt til rett tid. Det ville oppstått en meget vanskelig situasjon hvis 
en ikke fulgte en slik prosedyre, også fordi disse barna erfaringsmessig avslutter sitt opphold midt i 
barnehageåret, dvs. ved kalenderårets utgang. De ville da i utgangspunktet stått uten tilbud. 
 
 
Hva vil sannsynligvis skje ved inntak av barn som ikke har lovfestet rett til plass? 
Disse barna kan tenkes å komme fra: 


1. Private barnehager – uavhengig av aldersgruppe 
2. Kommunale barnehager – uavhengig av aldersgruppe 
3. Søkere fra andre bydeler. Egen befolkning søker også plass i andre bydeler. Dette vurderes 


nærmest som et ”nullsum opplegg”. 
4. Familiebarnehager, 1 og 2 åringer (all den stund bydelen ivaretar ved hovedopptak 3 åringene, så 


sant det søkes til rett tid) 
 
Punktene 1-3 betyr lite for bydelen da forflyttningen frigjør tilsvarende antall plasser. For 
familiebarnehagene derimot kan dette bety vanskeligere rekruttering av barn. Når en ser på søkerliste ved 


 
5 jf kapittel 9.1 Befolkningsprognose 
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hovedopptak for barn som ikke har rett til plass, antas det at mange av disse har plass i 
familiebarnehager. Det er et inntrykk at familiebarnehager er de som først velges vekk. Det er flere, og 
også forståelige grunner til det, blant annet: 


• Foreldrene vet allerede ved inntak i familiebarnehage at barnet må skifte barnehage rundt 3 års 
alderen (jf. private barnehager fastsetter egne vedtekter) 


• Familiebarnehagene har erfaringsmessig hatt vanskeligst for å oppfylle kravet til pedagogisk 
personell. Det skal sies at dette generelt har blitt vanskeligere grunnet den sterke utbyggingen. 


 
Hva betyr dette utbyggingsmessig i Bydel Nordstrand 
Totale barnehageplasser i Bydel Nordstrand (inkl. ordinære, private barnehager og familiebarnehagene) 
var per 28.2.2011; 3073. Ut fra registrert befolkning 1-5 år er full barnehagedekning i vår bydel på  
93,6 %. Justering bør skje ved faktisk erfaring, selv om dette tidsmessig utløser utfordringer. Igjen må en 
ha med i tankene om det finnes ledig kapasitet i andre bydeler – en tenker da på nabobydeler. 
 
Konsekvensene av å bygge raskere enn hva som skal til for å oppfylle lovens krav? 
Barn får plass uten å ha lovfestet rett til det. Denne situasjonen vil være fjernet ved det påfølgende 
hovedopptak. Disse barna ville da under alle omstendigheter ha rett til plass, forutsatt at de da har fylt ett 
år, eller at de ikke hadde plass fordi de har benyttet annet tilbud eller tilsynsordninger enn barnehage. 
Igjen er det grunn til å tro at det er familiebarnehagene som vil få det vanskeligere rekrutteringsmessig av 
barn. Dette kan / vil bety nedleggelser av familiebarnehager. 
 
 
I forbindelse med bydelens volumvurdering er ikke idrettshaller og skoler tatt med i 
beregningsgrunnlaget for antall barnehageplasser i permanente lokaler. Grunnen til det er at dette er 
vanskelig å tidfeste i denne revideringen. Unntaket er Munkerud skole. Bydelen vil komme nærmere 
tilbake til en mer konkret vurdering av barnehager i framtidige idrettshaller/flerbrukshaller i senere 
revisjon. 
 
 
Økning av plasser – Radarveien barnehage i 2011 
 
Tabell 14 
  Under Over  
Barnehager   3 år  3 år 


Totalt Oppstart 2011 
 


Radarveien barnehage ( kommunal) 36 36 72 August 2011  
Totalt nye plasser pr. 31.12.2011| 36 36 72   


  
 
Etableringen av nye plasser vurderes kontinuerlig i forhold til kapasitet, konvertering av midlertidige 
barnehager og bydelens økonomiske situasjon.  
 
 


11. Utviklingsprogram 2011 – 2015 
 
Midlertidige barnehager (paviljonger). 
Bydelen har i alt 3 barnehager i midlertidige lokaler (paviljonger), 1 barnehage med tidsbegrenset 
godkjenning, 2-3 små barnehager med 2-3 avdelinger, og noen med mer eller mindre stort 
vedlikeholdsmessig etterslep. I denne planen er det kun tatt med 1 barnehage med spesielt stort 
vedlikeholdsbehov.  
Paviljongene er fleksible og kan flyttes til bydeler eller områder innenfor Oslo kommune som har størst 
behov for barnehageplasser. Oslo kommune er definert som ett opptaksområde, og både utbygging og 
opptak av barn i barnehager koordineres av sentral bestillerenhet i kommunen.  
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Glimmern barnehage er overført til Radarveien barnehage og paviljongen fjernet i løpet av mars / april 
2011. Radarveien barnehage blir offisielt åpnet i mai 2011. 
 
Tomtesøk for nye plasser  / eksisterende bygninger 
I forbindelse med etablering av nye barnehageplasser, har Omsorgsbygg Oslo KF opprettet en 
ny avdeling som kun skal ha fokus på barnehageutbyggingen. Den nye avdelingen skal medvirke til 
realiseringen av bystyrets mål for barnehageutbygging.  
Omsorgsbygg Oslo KF kartlegger mulige tomter og lokaler som kan passe for formålet. I tillegg har Oslo 
kommune sentralt satt ned en egen arbeidsgruppe bestående av personer med beslutningsmyndighet som 
kan bidra til at tomter eller lokaler kan bli klare for etablering av barnehager. 
 
Bydelen har i samarbeid med Omsorgsbygg Oslo KF vurdert en rekke bygninger og tomtearealer som 
kunne være egnet til barnehageutbygging. En del av prosjektene ble ikke godkjent i den tverretatlige 
barnehagegruppen. I desember 2008 foretok representanter fra bydelen, bydelspolitikerne og 
Omsorgsbygg Oslo KF en befaring på noen av de tomtene og lokalene som var aktuelle. 
 


Perspektiver i forhold til mulige nyetableringer 
 


12. Status for pågående prosjekter - beskrivelse og vurdering 
 
Tomter i Bydel Nordstrand som har vært vurdert til utbygging av barnehager. Vurderingen er gjort i 
samarbeid med Omsorgsbygg Oslo KF (OBY). 
 
Paviljongene er fleksible og kan flyttes til bydeler eller områder innenfor Oslo kommune som har størst 
behov for barnehageplasser. Oslo kommune er definert som ett opptaksområde, og både utbygging og 
opptak av barn i barnehager koordineres av sentral bestillerenhet i kommunen.  
  
Spørsmålet om hva som bør gjøres med barnehager med midlertidig og tidsbegrenset godkjenning vil bli 
avklart med Byrådsavdelingen for kultur og utdanning (KOU) og Omsorgsbygg Oslo KF. 
 
 
Midlertidige  Beskrivelse Vurdering 
Radiobølgen Brukstillatelse til 31.07.2011. Vil 


bli søkt forlenget. 
Radiobølgen paviljong blir stående inntil 
videre. Fjerning av paviljongen vurderes i 
sammenheng med permanente 
barnehagelokaler. 


Frierveien 18, Ekeberg  Bra tomt med adkomst uten å 
kjøre gjennom bomringen, men 
barnehagens plassering gir 
reduserte parkeringsmuligheter 
for Ekeberg idrettshall.  
Brukstillatelse til 01.07.2012. Vil 
bli søkt forlenget. 


Frierveien paviljong blir stående inntil 
videre. Vurderes i sammenheng med planene 
om etablering av barnehage i ny 
flerbrukshall på Ekeberg 


Nedre Bekkelaget Ny barnehage kan romme plass 
til ca. 90 barn.  
Paviljong Nedre Bekkelaget har 
brukstillatelse til 01.01.2014. 
Vil bli søkt forlenget. 
 


Oslo Havnevesen eier tomten. Omsorgsbygg 
Oslo KF er ansvarlig for en sveitservilla på 
tomten, og som sees i sammenheng med 
makeskifte /avtalen Oslo Havn og Oslo 
kommune. Prosjektet inngår ikke i 
økonomiplanperioden. Bydelen ønsker ikke 
barnehage i den gamle villaen grunnet antatt 
store kostnader og lite egnede lokaler. 
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Rødstua barnehage Brukstillatelse er gitt til Oslo 
kommune har nådd full dekning. 


Rødstua har 27 barn under 3 år.  
 


Drengestua barnehage, 
Nordseter gård.  


Barnehagen driftes av Nordseter 
barnehage. Har brukstillatelse til 
01.07.2014. 


Drengestua har plass til 9 barn under 3 år.  
Bygningen eies av Omsorgsbygg Oslo KF.  


Under utredning Beskrivelse Vurdering 
Nordstrandveien 40 med 
flere- Sæter lokalsenter 


6 avdelings barnehage som kan 
erstatte små enheter.  


Bydelen arbeider videre med mulig 
innpassing av barnehage i plan for Sæter 
lokalsenter. 


Lambertseter flerbrukshall 
 


Tenkt barnehage i en 
flerbrukshall. 82 ekvivalenter. 
Saken antas å bli behandlet i 
slutten av 2011 med mulig 
oppstart ab byggearbeid i 2012 


Kan egne seg godt til barnehage, området 
fortettes. Ny barnehage tilknyttet 
idrettshallen.  


Radiohuset barnehage Bygningen eies av Oslo 
kommune, Omsorgsbygg Oslo 
KF. Den disponeres av 
Idrettsetaten og Lambertseter 
bryteklubb. Det er utført 
mulighetsstudie i 2008 som 
konkluderer med at bygget kan gi 
plass til 83 barn – Omsorgsbygg 
Oslo KF henviser til 
mulighetsstudien som viser at det 
i selve bygningen ligger til rette 
for en fleksibel planløsning. 


I brev av 7.4.2011 viser Helse og 
velferdsetaten til uttalelser 3.6.2008 
vedrørende forurenset grunn. Kopi sendt 
bydelsoverlegen.  
 
Vedtak i bydelsutvalget 15.4.11:  
- Bydelsutvalget ser positivt på etablering av 
barnehage i Radiohuset.  
Spørsmålet bør ikke avgjøres før ny, revidert 
barnehageplan behandles i bydelsutvalget 
19.mai 2011. 
Bydelen har tidligere uttalt at det ikke er 
ønskelig med barnehage i Radiohuset 
grunnet antatt store kostnader.  


Bergkrystallen 4 avd. barnehage. Det forutsettes 
at barnehagen får tilstrekkelig 
med utearealer med gode sol - og 
lysforhold 


Plan og bygningsetaten mener planområdet 
vil egne seg meget godt til en hensiktsmessig 
plassert barnehage. Bydelen ønsker 
barnehage i dette området. 


Permanente Beskrivelse Vurdering 
Munkerud skoles 
barnehage  


Ny plansak med nye alternativer 
vil bli sendt inn av 
Undervisningsbygg. Prosjektet 
inngår i konseptvalgsutredning 
for Nordstrandsplatået. 


Fremdriften er usikker. Plansaken avventes 
inntil konseptvalgutredning er ferdig 


Ekebergsletta barnehage Er en del av reguleringsplanen 
for Ekebergområdet. Det er 
planlagt for 8 avdelinger. 


Det knytter seg på nåværende tidspunkt stor 
usikkerhet til tidspunkt for ferdigstillelse. 
Barnehagen er planlagt med 144 
ekvivalenter. Bydelen anslår ferdigstillelse 
til 2013. 


Nordseterskogen 
barnehage 


Tomten ligger i Birger Olivers 
vei. Oppstartsmøte ble avholdt 
25.06.10. Plansaken avventes 
inntil konseptvalgutredning er 
ferdig.  
 
 


Prosjektet er flyttet ut av 
økonomiplanperioden. 
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Kaptein Oppegårdsvei 
barnehage 


Planskisse fullstendig pr juli 
2010. Barnehagen planlegges 
med 6/8 avd.Politisk behandling 
våren 2011. Byrådsavdeling for 
kultur og utdanning  skal lage en 
område konseptvalgutredning 
hvor dette prosjektet inngår 
 


Standardløsning vurderes og det er forslag 
om å rive eksisterende prestebolig og sette 
opp ny standardbarnehage på samme sted.  


Etterslep vedlikehold Beskrivelse Vurdering 
Pynten barnehage Pynten barnehage står på 


Omsorgsbygg Oslo KFs liste 
over barnehager som skal 
rehabiliteres de neste fire årene.  


Kan være aktuelt å rive/bygge nytt isteden, 
men dette må Omsorgsbygg Oslo KF 
vurdere. Bydelen mener dette prosjektet må 
prioriteres. Bydelen må trolig finne 
erstatningslokaler når arbeidet påstartes. 


 
Disse oversiktene vil bli førende for hva som skal foretas av disposisjoner i den videre planlegging for å 
dekke behovet for barnehageplasser framover. Nye prosjekter og eventuelle mulighetsstudier vil bli 
foretatt i samarbeid med Byrådsavdelingen for kultur og utdanning (KOU) og Omsorgsbygg Oslo KF.   
      


13. Konklusjon 
1. Revidert plan for barnehagebehov gjelder for perioden 2011 – 2014. 
 
2. Bydel Nordstrand har som mål at barnehagetilbudet skal være i samsvar med 


barnehagebehovet. Dette tilsier at barnehagekapasiteten til en hver tid tilfredsstiller full 
behovsdekning og at plan- og tiltaksberedskapen samtidig ivaretar framtidige behov.  
Det knytter seg imidlertid usikkerhetsfaktorer til målsettingen.  


 
3. I befolkningsprognosen i Oslostatistikken vil barnetallet i Bydel Nordstrand øke fram mot 


år 2014 for deretter å gå noe ned. 
 


4. Barnehageprosjekter som er under arbeid i mulighetsstudier, eller befinner seg som en del 
av langsiktige og større planprosesser og pågående reguleringsplanarbeid, er ikke medtatt i 
beregningsgrunnlaget. Vi antar at disse barnehageplassene vil være mer avklaret i neste 
revisjon av barnehageplanen. 


 
5. En relativt høy andel av barn med plass i familiebarnehager ønsker plass i ordinære 


barnehager. Når kapasiteten på ordinære barnehageplasser øker, synker behovet for 
familiebarnehager. Det kan derved bli en forskyvning som det er vanskelig å ha en 
fullstendig oversikt over. Denne utviklingen er videreført fra 2009 til 2010 men den hadde 
nok større relevans for 2009 i og med at det da ble etablert så mange nye 
barnehageplasser. Men, forskyvningen antas å fortsette i planperioden. 


 
6. Hovedopptaket varer i tidsperioden 1.3. – 31.8. Til hovedopptaket 2011 er det registrert  


totalt 1149 barn på søkerlisten. 
 


7. Av de 1149 barna, som inngår i hovedopptaket, er det 660 barn som ikke har 
barnehageplass pr. 28.02.  


 
8. Med utgangspunkt i antall barn bosatt i bydelen i 2011: 3282 barn mellom 1-5 år og antall 


barn med plass i barnehage pr.28.2.11: 3073 tilsvarer dette en dekningsprosent på 93,6 %.  
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9. For å dekke behovet for barnehageplasser for barn i alder 1 – 5 år, må bydelen ha 3245 
barnehageplasser, som tilsvarer en behovsdekning på 92,8 %. 


 
10. Med utgangspunkt i registrerte barn som er bosatt i bydelen og antall barn i barnehage, må 


bydelen tilrettelegge for å ha 3245 barnehageplasser, som tilsvarer 92,8 % for å dekke 
barnehagebehovet for barn i alder 1 – 5 år.  


 
11. Bydel Nordstrand vil hele tiden vurdere innsatsen i arbeidet med barnehageprosjekter for å 


hindre overkapasitet. Med Oslo kommune som ett opptaksområde må 
barnehageutbyggingen overvåkes nøye slik at videre utbygging hele tiden er i tråd med 
søkernes behov. 


 
12. En forutsetning for å realisere denne planen er at kostnader ved utbygging fullfinansieres 


sentralt og at bydelen tilføres nødvendige midler til å dekke nye driftskostnader. 
 


13. Etter en periode med sterk vekst i antallet barnehageplasser, innføring av maksimalpris for 
foreldrebetaling og rett til plass, skal bydelens innsats rettes mer mot kvalitet og innhold i 
barnehagen. Alle barn fortjener et godt barnehagetilbud. Dette må sikres uavhengig om 
det går i privat eller offentlig barnehage, om det er store eller små barnehager, gamle eller 
nye. Bydelen har derfor utarbeidet samarbeidsavtale med alle de ordinære, private 
barnehagene og familiebarnehagene.  


 
14. Etablering av nye barnehageplasser genererer et ytterligere behov for pedagogisk 


personale. Mangel på førskolelærere gjør at rekruttering av pedagoger til barnehagene 
fortsatt blir en av de største utfordringene i planperioden. Bydelen er her avhengig av 
tilrettelegging både fra statens side hva gjelder utdanningsvolum og de tiltak som 
iverksettes for grunnutdanning i regi av Oslo kommune. 


 
15. Gjennomføring av Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 2011 delegeres 


til bydelsdirektør.  
 
16. Planen rulleres årlig og legges fram til politisk behandling i utvalg, råd, komiteer og 


bydelsutvalget. 
 
 


Utrykte vedlegg 
 


Lover og forskrifter som regulerer barnehagevirksomheten: 
Link til: Supplerende vedtekter for kommunale barnehager i Bydel Nordstrand 
 
Forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager 
Link til: Lovdata 


 
Stortingsmelding 41. ( 2008 – 2009) Kvalitet i barnehagen. 
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 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 3/11 
 
 
Møte: Bydelsutvalget  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, 


Ekebergveien 243 
 


Møtetid: Torsdag 14. april 2011 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Sigbjørn Odden (H)    
   
Tilstede: Sigbjørn Odden (H) 


Mona Verdich (H) 
Nina Ekjord Øyen (H) 
Øystein A. Larsen (H) 
Ingeborg Midttun (Uavh.) 
Ulf Stigen (FrP) 
Liv Lønnum (FrP) 
Svein Erik Aldal (FrP) 
Anne-Marie Donati (A) 
Knut Hedemann (A) 
Thor Granlund (A) 
Erik A. Telnes (SV) 
Karsten Gjefle (V)                          
Haakon Brænden (KrF)            14 stemmeberettigede til stede 


 


   
Forfall: Steinar Andersen (A)  
   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte fra 
administrasjonen: 


 
Per Johannessen, bydelsdirektør, 
Jan Nordahl, Bjarte Sverresvold, Rupinder Bains,  
Roger, Westgaard, Irene Borge-Hansen 


 


   
Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  
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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 
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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. 
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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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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 
 







 


 17


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 



































 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 4/11 
 
 
Møte: Helse- og sosialkomite  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Mandag 09. mai 2011 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Mona Verdich (H)  
   
Tilstede: Mona Verdich (H) 


Tom Lium (H) 
Gidske Spiten Stensen (V) 


 


 Steinar Andersen (A) 
Lise Tostrup Setek (A) 
Gunnar Kvalvaag (KrF) 


 


 
 
Forfall: 


Lars Petter Solås (FrP) 
 
Frode Woldsund (KrF) 
Ulf Stigen (FrP) 
 


 


   
Som vara møtte: Gunnar Kvalvaag (KrF)  
 Lars Petter Solås (FrP) 


 
 


I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Tove Guldhav  
 
Åpen halvtime:       Ingen frammøtte 
 
Informasjon  
 
Eventuelt: 


• Bydelsoverlege Vidar Kirkerød informerte over hvilke oppgaver bydelsoverlegen har i 
bydelen og ga eksempler på aktuelle saker han er involvert i. 
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Sak 43 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 9.5.2011- 
HOS komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 9.5.2011 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 9.5.2011 godkjennes 
 
 
 
 


 Sak 44 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 4.4.2011- HOS- 
komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra 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: 
Protokoll fra møte 4.4.2011 godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 Sak 45 /11  Avviksrapport for mars 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 mars 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  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Sak 46 /11  Revidert plan for barnehagebehov - med fokus på 
innhold og kvalitet 2011 - 2014 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Revidert plan for barnehagebehov - med fokus på innhold og 
kvalitet 2011 – 2014til behandling i: 


Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Helse- og sosialkomite 
Barn, ungdom og kultur komite 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget vedtar Revidert plan for barnehagebehov – med fokus på innhold og 
kvalitet 2011 – 2014, og slutter seg til konklusjonen i slik den foreligger i 16 punkter. 


2. Gjennomføring av Revidert plan for barnehagebehov – med fokus på innhold og 
kvalitet 2011 – 2014 delegeres til bydelsdirektør. 


3. Den rullerte planen legges hver år frem til politisk behandling i utvalg, råd, komiteer 
og bydelsutvalg.  


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Haakon Brænden (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak, punkt 1 og 2: 
1.      Arbeidsutvalget anmoder om at administrasjonen legger frem en vurdering av en 


eventuell full barnehagedekning uansett fødselstidspunkt, det vil si at barn som ikke er 
fylt 1 år pr 1. september tilbys plass så fort de fyller 1 år. 


2.      Vurderingen er ønsket lagt frem før komitebehandlingen 
 
Votering: 
Haakon Brændens (KrF) tilleggsforslag, punkt 1 og 2, ble enstemmig vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som punkt 3 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1.      Arbeidsutvalget anmoder om at administrasjonen legger frem en vurdering av en 


eventuell full barnehagedekning uansett fødselstidspunkt, det vil si at barn som ikke er 
fylt 1 år pr 1. september tilbys plass så fort de fyller 1 år. 


2.      Vurderingen er ønsket lagt frem før komitebehandlingen 
3.      Saken sendes til behandling i: 
         Rådet for funksjonshemmede 
         Ungdomsrådet 
         Helse- og sosialkomiteen 
         Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 
         Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 
         Bydelsutvalget 
 







Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosial komiteen hadde følgende merknader: 
Helse- og sosial komiteen etterlyser svar etter arbeidsutvalget vedtak punkt 1, som følger: 
”Arbeidsutvalget anmoder om at administrasjonen legger frem en vurdering av en eventuell 
full barnehagedekning uansett fødselstidspunkt, det vil si at barn som ikke er fylt 1 år pr 
1.september tilbys plass så fort de fyller 1 år.” 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Helse- og sosial komiteen etterlyser svar etter arbeidsutvalgets vedtak punkt 1 som følger:  
”Arbeidsutvalget anmoder om at administrasjonen legger frem en vurdering av en eventuell 
full barnehagedekning uansett fødselstidspunkt, det vil si at barn som ikke er fylt 1 år pr 
1.september tilbys plass så fort de fyller 1 år.” 
 
 
 


 Sak 47 /11  Nytt dobbeltspor Oslo-Ski - Oslo kommunes uttalelse til 
konsekvensutredningen 


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


1. Bydel Nordstrand ser nytt dobbeltspor Oslo – Ski som et verdifullt og nødvendig tiltak 
for å øke kapasiteten på jernbanetilbudet mot syd. 


2. Bydelsutvalget vil gjenta og understreke at det ikke må legges tverrslag og 
riggområde til Bekkelaget. Dette er et område som fra før er overlastet med støy, både 
i form av stadig økende containertrafikk via skip og etablering av Midgardsormen, 
foruten tung trafikk via jernbane, Mosseveien og havneveier. 


3. Av hensyn til innbyggerne i berørte områder vil bydelsutvalget be om at 
tunnelboremaskiner brukes til tunneldriving, i stedet for konvensjonell sprengning. 


4. Skulle det likevel velges konvensjonell sprengning, vil bydelsutvalget be om å få en 
nærmere analyse av de samlede støy- og miljøbelastningene i berørte områder, 
spesielt Bekkelaget. 


5. Det forutsettes at all transport, eventuelle riggplasser og annen aktivitet tar nødvendig 
hensyn til barn, friluftsliv, tilgjengelighet og trafikksikkerhet. 


6. Det forutsettes at ingen arbeider eller planer kommer i konflikt med reguleringsplan 
for Nordstrandskråningen. 
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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: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
 
 


 Sak 48 /11  Oppnevning av eksterne representanter til driftstyrer 
ved kommunalt drevne sykehjem - Midtåsenhjemmet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsutvalgets innstilling til representanter og vararepresentanter til driftsstyret ved 
Midtåsenhjemmet tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget innstiller overfor byråden for eldre og sosiale tjenester følgende 
representanter og vararepresentanter til driftstyret ved Midtåsenhjemmet: 
Fast representant: ………………………………………… 
Fast representant: ………………………………………… 
Vararepresentant: ………………………………………… 
Vararepresentant: ………………………………………… 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget fremmet følgende fellesforslag til partitilhørighet ovenfor bydelsutvalget – 
innstilling av 2 faste og 2 vararepresentanter ved Midtåsenhjemmet: 
Fast representant: A 
Fast representant: KrF 
Vararepresentant: A 
Vararepresentant: KrF 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets fellesforslag til partitilhørighet ble enstemmig vedtatt som punkt 1 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som punkt 2 







 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1.  Arbeidsutvalgets innstilling til partitilhørighet av 2 faste og 2 vararepresentanter ved 


Midtåsenhjemmet, som følger: 
     Fast representant: A 
     Fast representant: KrF 
     Vararepresentant: A 
     Vararepresentant: KrF 
2.  Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
     Eldrerådet 
     Rådet for funksjonshemmede 
     Helse- og sosialkomiteen 
     Bydelsutvalget 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsutvalgets innstilling til representanter og vararepresentanter til driftsstyret ved 
Midtåsenhjemmet tas til orientering 
 
 


 Sak 49 /11  Søknad om skjenkebevilling for Muffinsmakeriet Ltd - 
Nuf Nordstrandveien 32 - anmodning om uttalelse 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1. Muffinsmakeriet i Nordstrandveien 32 bør gis skjenkebevilling i tråd med søknad. 
2. Saken sendes til helse- og sosialkomiteen og bydelsutvalget 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 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen fremmet forslag til følgende merknad: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering med følgende merknad: 
Helse- og sosialkomiteen ønsker skjenkesakene til behandling i komiteen 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
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Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering med følgende merknad: 
Helse- og sosialkomiteen ønsker skjenkesakene til behandling i komiteen 
 
 
 


 Sak 50 /11  Årsrapport fra Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral - 
2010 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forsalg til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsrapport med regnskap fra Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral – 2010, 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 forsalg til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
 


 Sak 51 /11  Årsmelding for Simensbråten - Ekeberg seniorsenter - 
2010. 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 







Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget: 
Årsmelding for Simensbråten – Ekeberg seniorsenter – 2010 , 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 i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
 
 


 Sak 52 /11  Tilsynsrapport - Marmorberget - anmeldt tilsyn 
14.12.2010 


 
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 Marmorberget dag - og aktivitetssenter 
14.12.2010 til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen fremmet forslag til følgende merknad: 
Helse- og sosialkomiteen ber bydelsdirektøren anvende de midler miljørettet helsevern har, 
slik at dette arbeidet blir gjennomført 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
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Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknad: 
Helse- og sosialkomiteen ber bydelsdirektøren anvende de midler miljørettet helsevern har, 
slik at dette arbeidet blir gjennomført 
 
 
 


 Sak 53 /11  Tilsynsrapport Nordseterhjemmet - anmeldt tilsyn 
09.02.2011 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 09.02.2011 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 
 
 
 
 
  
Oslo, 10.05.2011 
 
 
 
Mona Verdich (H) 
leder av helse- og sosialkomiteen 
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Sak 47 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 9.5.2011- 
Eldrerådet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 9.5.2011 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 09.05.2011 godkjennes 
 
 


 Sak 48 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 4.4.2011- Eldrerådet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra 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: 
Protokoll fra møte 4.4.2011 godkjennes 
 


 Sak 49 /11  Avviksrapport for mars 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  
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• 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 mars 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 50 /11  Ekebergveien - Nordstrandveien - Sæterkrysset - 
forslag til bebyggelsesplan - begrenset høring 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1. Bydel Nordstrand går fortsatt inn for alternativ 2, med de justeringer som nå 
foreligger. 


2. Saken sendes eldrerådet, rådet for funksjonshemmede, BMS-komiteen og BU til 
orientering. 


 
Til komiteer og råd:  
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
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Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 


 Sak 51 /11  Vårveien 53 - søknad om dispensasjon fra formål 
industri  - anmodning om uttalelse 


 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 


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


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


1. Bydelsutvalget har ingen innsigelser mot forslag om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelser for Vårveien 53, slik at planlagt boligrigg kan etableres. 


2. Bydelsutvalget forutsetter at de hygieniske forholdene på eiendommen blir 
tilfredsstillende ivaretatt, inkludert renovasjon og søppelhåndtering. 


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 52 /11  Fordeling av Frivillighetsmidler 2011 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til: 
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Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kultur komite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Fordeling av frivillighetsmidler for 2011 godkjennes i tråd med ” Innstilling til fordeling av 
frivillighetsmidler” (vedlegg 1) 
 


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


 Sak 53 /11 Oppnevning av eksterne representanter til driftstyrer ved 
kommunalt drevne sykehjem - Midtåsenhjemmet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsutvalgets innstilling til representanter og vararepresentanter til driftsstyret ved 
Midtåsenhjemmet tas til orientering 
 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget innstiller overfor byråden for eldre og sosiale tjenester følgende 
representanter og vararepresentanter til driftstyret ved Midtåsenhjemmet: 
Fast representant: ………………………………………… 
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Fast representant: ………………………………………… 
Vararepresentant: ………………………………………… 
Vararepresentant: ………………………………………… 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget fremmet følgende fellesforslag ovenfor bydelsutvalget til partitilhørighet – 
innstilling av 2 faste og 2 vararepresentanter ved Midtåsenhjemmet: 
Fast representant: A 
Fast representant: KrF 
 
Vararepresentant: A 
Vararepresentant: KrF 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets fellesforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1.  Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
       Eldrerådet 
       Rådet for funksjonshemmede 
      Helse- og sosialkomiteen 
      Bydelsutvalget 
2.  Arbeidsutvalgets innstilling til bydelsutvalget -  partitilhørighet av 2 faste og 
     2 vararepresentanter ved Midtåsenhjemmet, som følger: 
     Fast representant: A 
     Fast representant: KrF 
    Vararepresentant: A 
    Vararepresentant: KrF 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsutvalgets innstilling til representanter og vararepresentanter til driftsstyret ved 
Midtåsenhjemmet tas til orientering 
 
 
 


 Sak 54 /11  Endring av inntaksområder mellom skolene på 
Nordstrandsplatået 


 
Saken ble tatt opp på møtet og vedtatt behandlet som tilleggssak i AU, sak 78/11, uten 
innstilling fra bydelsdirektøren 


 7







 
BEHANDLING I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling:  
Arbeidsutvalgets fremmet følgende fellesforslag til vedtak, 4 punkter: 
1.      Endring av inntaksområder vil få konsekvenser både for de enkelte skoler og ikke minst    


skolebarna og deres foreldre. 
2.      Det utsendte forslaget til endringer av inntaksområdene vil kunne gi negative 


konsekvenser som lengre og utrygge skoleveier, splitting av søsken og uforutsigbarhet i 
forhold til skoletilhørighet. 


3.      Arbeidsutvalget anmoder om at en konsekvensutredning dokumenteres i 
skolebehovsplanen. Arbeidsutvalget legger vekt på at uheldige konsekvenser begrenses 
så langt som mulig. 


4.      Saken sendes til orientering i: 
         Eldrerådet 
         Rådet for funksjonshemmede 
         Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 
         Bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets fellesforslag, 4 punkter, ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1.      Endring av inntaksområder vil få konsekvenser både for de enkelte skoler og ikke minst    


skolebarna og deres foreldre. 
2.      Det utsendte forslaget til endringer av inntaksområdene vil kunne gi negative 


konsekvenser som lengre og utrygge skoleveier, splitting av søsken og uforutsigbarhet i 
forhold til skoletilhørighet. 


3.      Arbeidsutvalget anmoder om at en konsekvensutredning dokumenteres i 
skolebehovsplanen. Arbeidsutvalget legger vekt på at uheldige konsekvenser begrenses 
så langt som mulig. 


4.      Saken sendes til orientering i: 
         Eldrerådet 
         Rådet for funksjonshemmede 
         Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 
         Bydelsutvalget 
 
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak i råd, komiteer og bydelsutvalget:  
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets fellesforslag, 4 punkter, ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
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 Sak 55 /11  Årsrapport fra Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral - 
2010 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forsalg til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsrapport med regnskap fra Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral – 2010, 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 forsalg til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 


Sak 56 /11  Årsmelding for Simensbråten - Ekeberg seniorsenter - 
2010. 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
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Til bydelsutvalget: 
Årsmelding for Simensbråten – Ekeberg seniorsenter – 2010 , 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 i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
 


 Sak 57 /11  Tilsynsrapport - Marmorberget - anmeldt tilsyn 
14.12.2010 


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 Marmorberget dag - og aktivitetssenter 
14.12.2010 til orientering 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 
Eldrerådet støtter at bydelen nå snarest må sørge for en midlertidig istandsetting som 
straksløsning 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader:  
Eldrerådet støtter at bydelen nå snarest må sørge for en midlertidig istandsetting som 
straksløsning 
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 Sak 58 /11  Tilsynsrapport Nordseterhjemmet - anmeldt tilsyn 
09.02.2011 


BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 09.02.2011 til orientering 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 
Eldrerådet ber bydelsutvalget anmode sykehjemsetaten om en snarlig avvikling av fire 
dobbeltrom ved Nordseterhjemmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Eldrerådet ber bydelsutvalget anmode sykehjemsetaten om en snarlig avvikling av fire 
dobbeltrom ved Nordseterhjemmet 
 
 
  
Oslo, 09.05.2011 
 
Ellinor Østen 
nestleder  
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Protokoll 4/11 
 
 
Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Tirsdag 10. mai 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) 
Nils Martin Espegren (KrF) 
Anne-Marie Donati (A) 


 


   
Forfall: Ane M. Wigers (V)  
   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær:   Jan Nordahl  
 
 
 
Åpen halvtime:        Ingen frammøtte 
 
Informasjon: 
• Jan Nordahl orienterte om at søknad til Miljøverndepartmentet om midler til 


etablering av gangvei Nordstrandveien/Breidablikkveien er blitt avslått. 
 
Eventuelt:                Ingen 
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Sak 34 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
10.5.2011- BMS- komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 10.5.2011 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 10.5.2011 godkjennes 
 
 
 
 


 Sak 35 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 5.4.2011- BMS 
komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 5.4.2011 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Protokoll fra møte 5.4.2011 godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 Sak 36 /11  Avviksrapport for mars 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 mars 2011 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
 
 


 Sak 37 /11  Nytt dobbeltspor Oslo-Ski - Oslo kommunes uttalelse til 
konsekvensutredningen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
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Til bydelsutvalget:  
1. Bydel Nordstrand ser nytt dobbeltspor Oslo – Ski som et verdifullt og nødvendig tiltak 


for å øke kapasiteten på jernbanetilbudet mot syd. 
2. Bydelsutvalget vil gjenta og understreke at det ikke må legges tverrslag og 


riggområde til Bekkelaget. Dette er et område som fra før er overlastet med støy, både 
i form av stadig økende containertrafikk via skip og etablering av Midgardsormen, 
foruten tung trafikk via jernbane, Mosseveien og havneveier. 


3. Av hensyn til innbyggerne i berørte områder vil bydelsutvalget be om at 
tunnelboremaskiner brukes til tunneldriving, i stedet for konvensjonell sprengning. 


4. Skulle det likevel velges konvensjonell sprengning, vil bydelsutvalget be om å få en 
nærmere analyse av de samlede støy- og miljøbelastningene i berørte områder, 
spesielt Bekkelaget. 


5. Det forutsettes at all transport, eventuelle riggplasser og annen aktivitet tar nødvendig 
hensyn til barn, friluftsliv, tilgjengelighet og trafikksikkerhet. 


6. Det forutsettes at ingen arbeider eller planer kommer i konflikt med reguleringsplan 
for Nordstrandskråningen. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Nils Martin Espegren (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag, innstilling overfor 
bydelsutvalget, om tilføyelse av et nytt pkt 7: 
7. For å minimalisere transportbehovet forutsettes det at masseforflytning koordineres med 


evt. øvrig behov for massedeponering i nærliggende områder. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget, pkt 1 - 6, ble enstemmig vedtatt 
Nils Martin Espegrens (KrF) tilleggsforslag i bydelsutvalget, nytt punkt 7, ble enstemmig 
vedtatt 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
BMS-komiteens innstilling overfor bydelsutvalget som følger: 


1. Bydel Nordstrand ser nytt dobbeltspor Oslo – Ski som et verdifullt og nødvendig tiltak 
for å øke kapasiteten på jernbanetilbudet mot syd. 


2. Bydelsutvalget vil gjenta og understreke at det ikke må legges tverrslag og 
riggområde til Bekkelaget. Dette er et område som fra før er overlastet med støy, både 
i form av stadig økende containertrafikk via skip og etablering av Midgardsormen, 
foruten tung trafikk via jernbane, Mosseveien og havneveier. 


3. Av hensyn til innbyggerne i berørte områder vil bydelsutvalget be om at 
tunnelboremaskiner brukes til tunneldriving, i stedet for konvensjonell sprengning. 


4. Skulle det likevel velges konvensjonell sprengning, vil bydelsutvalget be om å få en 
nærmere analyse av de samlede støy- og miljøbelastningene i berørte områder, 
spesielt Bekkelaget. 


5. Det forutsettes at all transport, eventuelle riggplasser og annen aktivitet tar nødvendig 
hensyn til barn, friluftsliv, tilgjengelighet og trafikksikkerhet. 


6. Det forutsettes at ingen arbeider eller planer kommer i konflikt med reguleringsplan 
for Nordstrandskråningen. 


     7. For å minimalisere transportbehovet forutsettes det at masseforflytning koordineres   
med evt. øvrig behov for massedeponering i nærliggende områder. 


 
 
 







 Sak 38 /11  Vårveien 53 - søknad om dispensasjon fra formål 
industri  - anmodning om uttalelse 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 


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


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


1. Bydelsutvalget har ingen innsigelser mot forslag om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelser for Vårveien 53, slik at planlagt boligrigg kan etableres. 


2. Bydelsutvalget forutsetter at de hygieniske forholdene på eiendommen blir 
tilfredsstillende ivaretatt, inkludert renovasjon og søppelhåndtering. 


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


 Sak 39 /11  Kongsveien 82 - Holtet - invitasjon til innspill fra 
bydelen - område og prosess-avklaring 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1. Bydel Nordstrand ser ingen kjente forhold som skulle innvirke på dette planinitiativet. 
2. Saken sendes BMS-komiteen og BU til orientering. 


 
Til komiteer og råd:  
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
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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: 


1. Bydel Nordstrand ser ingen kjente forhold som skulle innvirke på dette planinitiativet. 
2. Saken sendes BMS-komiteen og BU til orientering. 


 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 
 
 
 


 Sak 40 /11  Ekebergveien - Nordstrandveien - Sæterkrysset - 
forslag til bebyggelsesplan - begrenset høring 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1. Bydel Nordstrand går fortsatt inn for alternativ 2, med de justeringer som nå 
foreligger. 


2. Saken sendes eldrerådet, rådet for funksjonshemmede, BMS-komiteen og BU til 
orientering. 


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







Arbeidsutvalgets vedtak: 
1. Bydel Nordstrand går fortsatt inn for alternativ 2, med de justeringer som nå 


foreligger. 
2. Saken sendes eldrerådet, rådet for funksjonshemmede, BMS-komiteen og BU til 


orientering. 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
 
 


 Sak 41 /11  Ekebergveien 226 - sæter nordre del av felt S2 - 
invitasjon til innspill fra bydelen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1. Arbeidsutvalget har ingen spesielle bemerkninger til planinitiativ for Ekebergveien 
226. 


2. Det vises ellers til vedtak i AU-sak 61/11, møtedato 28.03.2011, der det gis 
synspunkter på parkering, barnehageetablering og regnskap for grønt-/friareale. 


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


1. Arbeidsutvalget har ingen spesielle bemerkninger til planinitiativ for Ekebergveien 
226. 


2. Det vises ellers til vedtak i AU-sak 61/11, møtedato 28.03.2011, der det gis 
synspunkter på parkering, barnehageetablering og regnskap for grønt-/friareale. 


     3.   Saken oversendes BMS-komiteen og BU til orientering. 
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Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
 
 


 Sak 42 /11  Forslag til plassering av snødeponi i bydelen 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1. Arbeidsutvalget mener at Oslo kommune må tenke helhetlig, miljøvennlig og 
fremtidsrettet når det gjelder håndtering av snømengder.  


2. Bydel Nordstrand kan ikke se noe område i bydelen som vil være egnet for 
snødeponering. 


3. Å deponere snø på landjorda er en forurensningkilde. 
4. Oslo kommune bør søke en løsning der snø smeltes av varme fra renseanlegg eller 


sjøvann, og hvor forutrensning tas hånd om. 
5. I den grad ett eller flere snøsmelteanlegg skal kombineres med landdeponier, må det 


sikres at urenset smeltevann ikke får renne ned i grunnen. 
6. Saken sendes til komite for byutvikling, miljø og samferdsel, samt bydelsutvalget, til 


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


1. Arbeidsutvalget mener at Oslo kommune må tenke helhetlig, miljøvennlig og 
fremtidsrettet når det gjelder håndtering av snømengder.  


2. Bydel Nordstrand kan ikke se noe område i bydelen som vil være egnet for 
snødeponering. 


3. Å deponere snø på landjorda er en forurensningkilde. 
4. Oslo kommune bør søke en løsning der snø smeltes av varme fra renseanlegg eller 


sjøvann, og hvor forutrensning tas hånd om. 







5. I den grad ett eller flere snøsmelteanlegg skal kombineres med landdeponier, må det 
sikres at urenset smeltevann ikke får renne ned i grunnen. 


6. Saken sendes til komite for byutvikling, miljø og samferdsel, samt bydelsutvalget, til 
orientering. 


 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
 
 


 Sak 43 /11  Revidert plan for barnehagebehov - med fokus på 
innhold og kvalitet 2011 - 2014 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Revidert plan for barnehagebehov - med fokus på innhold og 
kvalitet 2011 – 2014 til behandling i: 


Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Helse- og sosialkomite 
Barn, ungdom og kultur komite 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget vedtar Revidert plan for barnehagebehov – med fokus på innhold og 
kvalitet 2011 – 2014, og slutter seg til konklusjonen i slik den foreligger i 16 punkter. 


2. Gjennomføring av Revidert plan for barnehagebehov – med fokus på innhold og 
kvalitet 2011 – 2014 delegeres til bydelsdirektør. 


3. Den rullerte planen legges hver år frem til politisk behandling i utvalg, råd, komiteer 
og bydelsutvalg.  


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Haakon Brænden (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak, punkt 1 og 2: 
1.      Arbeidsutvalget anmoder om at administrasjonen legger frem en vurdering av en 


eventuell full barnehagedekning uansett fødselstidspunkt, det vil si at barn som ikke er 
fylt 1 år pr 1. september tilbys plass så fort de fyller 1 år. 


2.      Vurderingen er ønsket lagt frem før komitebehandlingen 
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Votering: 
Haakon Brændens (KrF) tilleggsforslag, punkt 1 og 2, ble enstemmig vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som punkt 3 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1.      Arbeidsutvalget anmoder om at administrasjonen legger frem en vurdering av en 


eventuell full barnehagedekning uansett fødselstidspunkt, det vil si at barn som ikke er 
fylt 1 år pr 1. september tilbys plass så fort de fyller 1 år. 


2.      Vurderingen er ønsket lagt frem før komitebehandlingen 
3.      Saken sendes til behandling i: 
         Rådet for funksjonshemmede 
         Ungdomsrådet 
         Helse- og sosialkomiteen 
         Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 
         Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 
         Bydelsutvalget 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Nils Martin Espegren (KrF) fremmet følgende endringsforslag til arbeidsutvalgets pkt 1 som 
erstattes av nytt pkt 1, som følger: 
1. Det vises til vedtak i arbeidsutvalget pkt 1 og 2. Vurdering som anmodet er ikke lagt frem  


for BMS-komiteen. Det forutsettes at dette legges frem for behandling i bydelsutvalget. 
 


Votering: 
Nils Martin Espegrens (KrF) endringsforslag til nytt punkt 1, ble enstemmig vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag til punkt 2 og 3, innstilling overfor bydelsutvalget, ble enstemmig 
vedtatt 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
BMS-komiteens innstilling overfor bydelsutvalget som følger: 
 1    Det vises til vedtak i arbeidsutvalget pkt 1 og 2. Vurdering som anmodet er ikke lagt frem   


for BMS-komiteen. Det forutsettes at dette legges frem for behandling i bydelsutvalget. 
2 Gjennomføring av Revidert plan for barnehagebehov – med fokus på innhold og kvalitet     


2011 – 2014 delegeres til bydelsdirektør. 
3 Den rullerte planen legges hver år frem til politisk behandling i utvalg, råd, komiteer og 


bydelsutvalg.  
 
 
 
 
Oslo, 11.05.2011 
 
 
 
 
Svein Erik Aldal (FrP) 
leder av byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen 
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Bydel Nordstrand – 2011 Avviksrapport mnd 3 pr 31.03.2011 
 
 
 
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 mars er totalt mindreforbruk på 26,001 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.   
 
Den aktive prognosen på 26,001 mill kr forutsetter en at det tas i bruk enkelte avsetninger som 
er vedtatt av bydelsutvalget – samt at det tas i bruk deler av ekstraordinære merinntekter 
tilknyttet ressurskrevende tjenester. Det er meldt en budsjettjusteringssak til bydelsutvalgets 
møte 16. juni – og bydelsdirektøren vil i denne saken foreslå en disponering av avsetninger og 
ekstraordinære inntekter. Det vil kunne fremkomme politiske signaler ved resultatkonferansen 
med bydelsutvalget 11. april og strategikonferanse 23. mai.  
 
Følgende aktive prognoser bidrar til mindreforbruk: 


• kjøp av plasser psykiatri + 2,0 mill kr  
• reduserte utgifter til trygghetsalarm + 0,9 mill kr  
• økte vederlagsinntekter for sykehjemsplasser 0,6 mill kr 
• redusert kjøp SFO-plasser +0,3 mill kr 
• besparelse Miljøterapeuttjenesten +0,5 mill kr 
• praktisk bistand mindreforbruk i forhold til inntekter +0,7 mill kr 
• foreløpig godskriving av økt refusjon for ressurskrevende tjenester tilknyttet 2010 på 


+3,6 mill kr 
• foreløpig godskriving til økt forbruk sykehjemsplasser av BU’s avsetning ”Fo3 Pleie 


og omsorg” på +1,8 mill kr 
• foreløpig godskriving av økt forbruk barnevern av BU’s avsetning øvrige 


funksjonsområder (unntatt Fo3) på +0,5 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: 


• økning kjøp av sykehjemsplasser -2,9 mill kr 







 2


• merforbruk Peder Holters vei -0,6 mill kr 
• merforbruk brukervalg praktisk bistand -0,4 mill kr 
• barnevern melder økt bruk av institusjonsplasser i forhold til budsjett -7,5 mill kr 
• merforbruk overtallige -0,2 mill kr 
• kjøp av hjemmesykepleietjenester -0,5 mill kr 


 
Største endringer i den aktive prognosen fra forrige måned: 
Aktiv prognose pr februar var totalt mindreforbruk på 26,053 mill kr og for mars 26,001 mill 
kr.  Altså en endring siden forrige måned på -0,052 mill kr.  
 
De største endringer er: 


• foreløpig økt godskriving av ekstraordinære refusjonsinntekter for ressurskrevende 
tjenester tilknyttet 2010 på +1,2 mill kr (endring fra 2,4 til 3,6 mill kr)  


• foreløpig godskriving til økt forbruk sykehjemsplasser av BU’s avsetning ”Fo3 Pleie 
og omsorg” på +1,8 mill kr 


• foreløpig godskriving av økt forbruk barnevern av BU’s avsetning øvrige 
funksjonsområder (unntatt Fo3) på +0,5 mill kr 


• barnevernstiltak økt bruk av institusjonsplasser i forhold til budsjett forverret prognose 
med -1,8 mill kr 


• økt forbruk sykehjemsplasser nettovirkning -2,3 mill kr (2,9 mill kr brutto) 
• mindreforbruk psykiatriplasser +0,5 mill kr  


 
 
Variasjoner i den aktive prognosen 
Avviksrapportering måned for måned bringer noen variasjoner i den aktive prognosen, dvs 
hva man på best mulig grunnlag kan anslå som sluttresultat for 2011. Siste avviksrapport viser 
aktiv prognose forventet mindreforbruk (overskudd) på 26,001 mill kroner i forhold til 
bydelens totale budsjett for 2011. Den økonomiske utviklingen gjennom 2011 kan fremstilles 
ved følgende diagram (i tusen kroner): 
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Bydelen har følgende avvik, aktiv prognose og meldt prognose pr 31.03.2011:  
(- = merforbruk, + = mindreforbruk) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 


Resultat Mars 2011 


Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korrigert 
regnskap Avvik 


Aktiv 
prognose 


feb 


Aktiv 
prognose 


mars 


Meldt 
prognose 


mars 


Bestillerenheten 648 017 648 499 161 135 161 156 -21 1 952 175 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 viser et forventet mindreforbruk for 2011 på 2,035 mill kr. Dette er en forbedring med 0,478 mill kr siden 
forrige avviksrapportering. Årsaken er at en bruker gikk bort tidlig i april. 
  
Sykehjemsplasser utgifter:  
Prognosen viser et forventet merforbruk på 2,888 mill kr, mens man forrige måned forventet å holde budsjettet. 
Forverringen skyldes at man i mars i stedet for å få til en reduksjon som prognostisert, økte til 521,9 plasser. Dette 
medførte isolert sett vesentlig dårligere tall for mars, men det vil også ha en effekt på utviklingen videre, slik at 
prognosen ble korrigert til et gjennomsnittlig forventet forbruk på 510,18 plasser. En forutsetter fortsatt likevel en 
nedtrapping gjennom året. 
 
Sykehjemsplasser inntekter:  
Prognosen forutsetter nå et høyere antall sykehjemsplasser enn tidligere, og dette vil gi bydelen økte vederlagsinntekter. 
Det dreier seg imidlertid hovedsakelig om korttidsplasser der betalingen er langt lavere enn for langtidsplasser. 
Prognosen er forbedret fra en forventning om vederlagsinntekter som budsjettert forrige måned, til 0,633 mill kr i 
merinntekt. I denne forbedringen ligger det også inne at døgnprisen for korttidsplasser nå er noe økt.  
 
Dagsenterplasser netto utgifter:  
Prognosen pr januar viser et forventet mindreforbruk for 2011 på 0,109 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 ikke med noe avvik for TT-kjøring og flexitransport i forhold til budsjettet for 2011.  
 
Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne:  
Prognosen viser et forventet merforbruk for 2011 på 0,146 mill kr. Hovedårsakene til 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 ikke med noe avvik for omsorgslønn i forhold til budsjettet for 2011. 
 
Personlig assistanse:  
Prognosen viser et forventet mindreforbruk for 2011 på 0,010 mill kr. 
 
Brukervalg praktisk bistand:  
En prognostiserer ikke med noe avvik for kjøp av praktisk bistand fra private tilbydere i forhold til budsjettet for 2011. 
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Resultat Mars 2011 


Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korrigert 
regnskap Avvik 


Aktiv 
prognose 


feb 


Aktiv 
prognose 


mars 


Meldt 
prognose 


mars 


Enhet for bestiller forts. 
 
Kjøp av kommunal pr. bistand:  
En prognostiserer 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 viser som forrige måned et merforbruk på 0,500 mill kr. Det forventede merforbruket skyldes et for året nytt 
og omfattende vedtak om nattevakt for en bruker. 
  
Private barnehager:  
En prognostiserer ikke med noe avvik for kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager i forhold til budsjettet for 
2011. 
 
Annet:  
Prognosen viser som forrige måned et mindreforbruk på 0,922 mill kr. Hovedårsaken til mindreforbruket en at den nye 
kontrakten for trygghetsalarmer er langt gunstigere for bydelene enn tidligere. 
 
 
Service- og 
forvaltningsenheten 31 852 31 922 8 231 8 147 84 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 87 225 23 169 24 145 -976 238 240 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 viser et mindreforbruk på 0,240 mill kr. Hovedårsakene til mindreforbruket er 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 74 000 19 392 18 663 729 106 0 0
Kommentarer Enhet for bo- og dagtilbud (består av utførende bo- og dagtilbudtjenester): 
 
Prognosen viser ingen avvik fra budsjettet for 2011. Dette er en forverring siden forrige måned med kr 0,106 mill kr, og 
forverringen skyldes lavere refusjoner enn budsjettert.  
 


Enhet for barnehager  195 810 196 339 52 700 53 232 -532 237 237 0
Kommentarer Enhet for barnehager (består av kommunale barnehager og familiebarnehager): 
 
Prognosen for kommunale barnehager viser som forrige måned et forventet mindreforbruk på 0,237 mill kr. 
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Resultat Mars 2011 


Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korrigert 
regnskap Avvik 


Aktiv 
prognose 


feb 


Aktiv 
prognose 


mars 


Meldt 
prognose 


mars 


Enhet for hjemmesykepleie 607 2 328 1 757 1 816 -58 -235 -185 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 viser et merforbruk på 0,185 mill kr, hvilket er en forbedring på 0,050 mill kr siden forrige 
avviksrapportering. Ny brukervalgsordning starter 01.04.2011 og det knyttes risiko til både riktig bemanning og utslag 
av modellens prising av tjenester. 
 


Enhet for praktisk bistand 802 1 328 712 -230 942 720 737 0
Kommentarer Enhet for praktisk bistand (består av utøvende kommunal praktisk bistand i distrikter) (Kostra 254) 
 
Prognosen viser et mindreforbruk på 0,737 mill kr. Kommunal tilbyder av praktisk bistand vil fra 01.04.2011 
likebehandles med private leverandører gjennom brukervalgordningens prising av tjenester.  Det knyttes noe usikkerhet 
til hvordan dette vil slå ut. 
 
Enhet for NAV Nordstrand 
sosial 63 968 64 412 16 528 15 857 670 0 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. 
 
Enhet for barnevern 63 515 63 860 16 337 19 051 -2 714 -5 739 -7 543 0
Kommentarer Enhet for barnevern (består av familieteam, tiltak innenfor familien og utenfor familien): 
 
Prognosen viser et merforbruk på 7,543 mill kr, hvilket er en forverring siden forrige avviksrapportering på 1,804 mill 
kr. Forverringen skyldes at nivået på antall institusjonsplasseringer 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. Barne- og familieetatens priser for 2011 er nå klare, og det viser seg at etaten 
har økt sine priser langt utover det som bydelene er kompensert for lønns- og prisvekst. Dette oppleves som høyst ugreit.
 
Økonomi - plan og budsjett 43 371 38 325 9 668 1 810 7 858 29 040 32 540 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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Resultat Mars 2011 


Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korrigert 
regnskap Avvik 


Aktiv 
prognose 


feb 


Aktiv 
prognose 


mars 


Meldt 
prognose 


mars 


Økonomi – plan og budsjett forts. 
 
I tillegg bidrar et forbedret regnskapsresultat for 2010 i forhold til forutsetningene på + 0,640 mill – dette er også 
medberegnet i den aktive prognosen. 
 
foreløpig tatt med i den aktive prognosen av BU’s avsetninger: 


• til økt forbruk sykehjemsplasser av BU’s avsetning ”Fo3 Pleie og omsorg” på +1,8 mill kr 
• øvrige funksjonsområder (unntatt Fo3) på +0,5 mill kr (barnevern) 


 
I prognosesammenheng er det foretatt en foreløpig godskriving til prognosen av økt refusjon for ressurskrevende 
tjenester tilknyttet 2010 på +3,6 mill kr.  Det vises til eget notat til avviksrapporten for februar hvor det fremkommer en 
potensiell merinntekt på 9,2 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 16 684 4 345 4 406 -61 0 -200 0
Kommentarer Personal og organisasjonsutvikling (består av personal, lønn, tillitsvalgte, AFP/uførepensjoner og 
overtallige): 
 
Merforbruk 0,2 mill kr skyldes mindre refusjoner for overtallige i 2011.  
 
Samfunn og helse 2 535 2 546 696 942 -246 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 3 836 1 033 951 82 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 1 231 305 315 702 309 945 5 757 26 053 26 001 26 000
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Aktiv og meldt prognose er pr kostrafunksjon og funksjonsområde: 


Kostrafunksjoner pr funksjonsområde 
Funk-
sjon 


Aktiv 
prognose 


mars 


Meldt 
prognose 
februar 


Politisk styring og kontrollorganer 100 0 0
Administrasjon 120 -8 0
Administrasjonslokaler 130 0 0
Premieavvik 170 0 0
Diverse fellesutgifter 180 0 0
Interne serviceenheter 190 32 540 26 000
Forebyggende arbeid, helse og sosial 233 0 0
Diagnose, behandling, rehabilitering 241 200 0
Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 242 198 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 93 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   33 023 26 000
Førskole 201 45 0
Styrket tilbud til førskolebarn 211 0 0
Førskolelokaler og skyss 221 0 0
Sum Funksjonsområde 2A: Barnehager   45 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 -68 0
Barneverntiltak utenfor familien 252 -7 766 0
Sum Funksjonsområde 2B: Oppvekst   -7 969 0
Aktivisering eldre og funksjonshemmede 234 1 229 0
Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 253 -436 0
Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 254 109 0
Botilbud i institusjon 261 0 0
Transport for funksjonshemmede 733 0 0
Sum Funksjonsområde 3: Pleie- og omsorg   902 0
Sum Bydel ekskl. sosialhjelp   26 001 26 000
Økonomisk sosialhjelp 281 0 0
Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp   0 0


Sum Bydel Nordstrand   26 001 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 første 
halvdel av året.  I prognosen er det forutsatt en nedtrapping og med en gjennomsnittskostnad 
pr døgn på kr 5 710.  
 


Antall institusjonsdøgn barnevern pr mnd 2011
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Sykehjemsplasser:  
Det er budsjettert med 505 plasser og prognosen pr mars viser et gjennomsnittlig forbruk for 
2011 på 510,18 plasser.  Det gjennomsnittlige forbruket var i 2010 på 512,5 plasser. 
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Hjemmesykepleie – utfører 
Fra og med 1. april 2011 vil det bli fritt brukervalg også innen hjemmesykepleien. Det er 
budsjettert med at bestillerenheten skal kjøpe tjenester fra både private og 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 01.04.2011.  Å 
dimensjonere bemanningen 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 mars 
 
 
 
 
 
 







Bydel Nordstrand 2010 Rapportering for BU - pr mars 2011.xls


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 515,1 513,3 521,9 518,0 514,0 510,5 508,5 506,0 505,5 503,0 503,5 503,0 510,18
Avvik Budsjett-prognose -10,1 -8,3 -16,9 -13,0 -9,0 -5,5 -3,4 -1,0 -0,4 2,0 1,6 2,0 -5,2


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 55,583 50,265 55,703 53,801 55,575 53,763 55,550 55,527 53,734 55,507 53,724 55,519 54,521
Forbruk pr mnd/prognose 28 631 25 802 29 072 27 869 28 563 27 446 28 244 28 097 27 160 27 920 27 047 27 926 333 776
Avvik Budsjett-prognose -1 031 1 797 -1 473 -270 -964 153 -645 -498 439 -321 552 -327 -2 587
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 24 64
Faktisk avgang LTO 2011 12 11 13 36
Reell endring LTO 11 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28


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 28 28 28 28 27 27 27 27 27,83
Avvik antall plasser 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2,17


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 67 66,5
Beleggsprosent 79 % 77 % 79 % 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 19 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19,08
Avvik antall brukere 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0,92


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 38 38 38 38 38 38 38 38 38 37,8
Avvik antall brukere 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2


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 45 44 49 49 49 52 52 52 52 52 49,0
Avvik antall plasser - Varig tilrettelagt arbeid 0 0 3 4 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0,1


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 17 17 17 17 16 18 18 18 18 18 17
Avvik antall plasser -1 -1 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1,3


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 16 12 14,3
Avvik korr. regnskap-budsjett -8 -9 -5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 -7,3


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 12 12 12 12,0
Avvik korr. regnskap-budsjett -2 -2 -2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 -2,0


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 27 29,7
Avvik korr. regnskap-budsjett 5 7 10 37 37 37 37 37 37 37 37 37 7,3


Økonomisk sosialhjelp
Økonomisk sosialhjelp jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Antall klienter - budsjettert 305 305 305 305
Antall klienter - reelt 280 309 316 302
Antall klienter - avvik budsjett - realitet 25 -4 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1


Utgifter pr klient - budsjettert 9 908 9 908 9 908 9 908
Utgifter pr klient - reelt 8 667 8 671 9 686 9 008
Utgifter pr klientbudsjett budjett - realitet 1 241 1 237 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225


jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Introduksjonsprogrammet, antall deltakere 30 31 30 30
Kvalifiseringsprogrammet, antall deltakere 46 45 47 46
Antall kjøpte rusplasser 40 34 33 36
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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 10 904
Skjermede plasser (LTP) 2 379 2 210 2 433
Aldershjemsplasser (LTP) 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Forsterket (LTP) 93 102 120
Forsterket annet (LTP) 62 56 62
Spesialplass yngre demente (LTP) 31 28 39
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 0
Korttids skjermet (KTO) 3 0 14
B-skjema - Ferdigbehandl sykehus 73 50 135
Vurderingsplasser (Furuset) 82 15 70
Korttidsplasser utover en bloc 300 151 79
Spania-plasser 28 28 29
Sum liggedøgn 15 968 14 373 16 179 2 220 2 294 2 220 2 294 2 294 2 220 2 294 2 220 2 294
Snitt pr mnd 515,10 513,32 521,90 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00


Kostnad
Beregnet pris: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Langtidsplasser (LTP) 18 710 617 16 936 501 19 115 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skjermede plasser (LTP) 4 921 278 4 571 679 5 032 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aldershjemsplasser (LTP) 978 219 883 553 978 219 946 664 978 219 946 664 978 219 978 219 946 664 978 219 946 664 978 219
Forsterket (LTP) 220 099 241 399 283 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forsterket annet (LTP) 184 775 166 893 184 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spesialplass yngre demente (LTP) 109 881 99 247 138 238 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 28 961 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B-skjema - Ferdigbehandl sykehus 146 000 100 000 270 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venteplasser (Furuset) 143 753 26 296 122 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korttidsplasser utover en bloc 525 924 264 715 138 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spania-plasser 50 400 50 400 52 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum 28 630 539 25 802 357 29 071 587 3 584 172 3 703 644 3 584 172 3 703 644 3 703 644 3 584 172 3 703 644 3 584 172 3 703 644
Snittpris pr døgn 1 793 1 795 1 797 1 614 1 614 1 614 1 614 1 614 1 614 1 614 1 614 1 614
Snitt pris pr år


Prognose - Plasser
Beregnede plasser: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Langtidsplasser (LTP) 344,29 345,04 351,74 350,00 349,50 347,50 346,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00
Skjermede plasser (LTP) 76,74 78,93 78,48 77,00 75,00 74,00 73,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00
Aldershjemsplasser (LTP) 24,00 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 3,87 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
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 1,26 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 4,35 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 1,00 1,00 2,00
Venteplasser (Furuset) 2,65 0,54 2,26 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00
Korttidsplasser utover en bloc 9,68 5,39 2,55 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Spania-plasser 0,90 1,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00
Reelle/prognostiserte plasser 515,10 513,32 521,90 518,00 513,95 510,50 508,45 506,00 505,45 503,00 503,45 503,00
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 19 115 578 18 407 334 18 993 739 18 275 853 18 803 530 18 749 185 18 144 372 18 749 185 18 144 372 18 749 185
Skjermede plasser (LTP) 4 921 278 4 571 679 5 032 984 4 778 542 4 809 571 4 592 365 4 681 316 4 617 189 4 468 247 4 617 189 4 468 247 4 617 189
Aldershjemsplasser (LTP) 978 219 883 553 978 219 946 664 978 219 946 664 978 219 978 219 946 664 978 219 946 664 978 219
Forsterket (LTP) 220 099 241 399 283 999 212 999 220 099 212 999 220 099 220 099 212 999 220 099 212 999 220 099
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 99 247 138 238 106 337 109 881 106 337 109 881 109 881 106 337 109 881 106 337 109 881
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 28 961 0 28 857 0 28 857 0 27 927 0 27 927 0
B-skjema - Ferdigbehandl sykehus 146 000 100 000 270 000 180 000 186 000 180 000 186 000 186 000 120 000 62 000 60 000 124 000
Venteplasser (Furuset) 143 753 26 296 122 716 210 370 163 036 157 777 163 036 163 036 157 777 108 691 105 185 108 691
Korttidsplasser utover en bloc 525 924 264 715 138 493 210 370 163 036 157 777 163 036 163 036 105 185 108 691 105 185 108 691
Spania-plasser 50 400 50 400 52 200 0 0 0 0 0 54 000 55 800 54 000 0
Sum 28 630 539 25 802 357 29 071 587 27 868 937 28 562 640 27 446 094 28 244 176 28 096 845 27 159 830 27 919 954 27 047 237 27 926 154
Ekstrakostnader utover døgnpris 301 000
Sum 28 630 539 25 802 357 29 071 587 27 868 937 28 562 640 27 446 094 28 244 176 28 096 845 27 159 830 27 919 954 27 047 237 28 227 154
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 -502 159 -396 078 -943 206 -647 923 -434 259 -225 081 -115 795 31 535 61 184 208 426 173 776 -98 774
Akkumulert avvik -502 159 -898 236 -1 841 443 -2 489 366 -2 923 626 -3 148 707 -3 264 502 -3 232 966 -3 171 782 -2 963 356 -2 789 579 -2 888 353







365
Sum


31 238
7 022
8 760


315
180
98


17 155
1 045


0
17


258
167
530
85


66 870
184,69


Sum
54 762 696
14 525 940
11 517 744


745 497
536 442
347 366


30 074 078
1 923 567


0
35 167


516 000
292 764
929 132
153 000


116 359 394
1 740


635 131


Snitt
346,59
74,43
24,00
3,13
2,00
1,02


47,00
2,87
0,00
0,20
2,46
2,54
3,47
0,49


510,18
505,00
505,0


Sum
221 779 452
56 175 794
11 517 744
2 697 990
2 175 572
1 322 118


30 074 078
1 923 567


0
148 735


1 800 000
1 630 364
2 214 139


316 800
333 776 353


301 000
334 077 353
331 189 000


-2 888 353
-2 888 353







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 42,0
3-6 år reelt 54 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 0 -42 -42 -42 -42 -42 -42 -42 -42 -42 0,0
72726 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 -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 42,0
3-6 år reelt 93 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 0 -42 -42 -42 -42 -42 -42 -42 -42 -42 0,0
72727 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 -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 24,0
3-6 år reelt 59 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 0 -24 0 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 0,0
72728 Totalt avvik 3-6 år -1 -1 -1 -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 12,0
3-6 år reelt 38 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 1 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 1,0
72784 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 -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 18,0
3-6 år reelt 36 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 0 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 0,0
72785 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 -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 27,0
3-6 år reelt 36 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 0 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 0,0
72788 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 -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 9,0
3-6 år reelt 52 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 0 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 0,0
73310 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 -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 12,0
3-6 år reelt 47 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 -1 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -1,0
73312 Totalt avvik 3-6 år 1 1 1 -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 40,0
3-6 år reelt 64 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 0 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 0,0
73315 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 -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 56 48 68 57,3
3-6 år reelt 14 21 25 20,0
0-2 år budsjettert #DIV/0!
3-6 år budsjettert #DIV/0!


73318 Totalt avvik 0-2 år 56 48 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
73318 Totalt avvik 3-6 år 14 21 25 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 29 29 31,0
3-6 år reelt 34 32 32 32,7







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 2 2 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -35 3,3
73319 Totalt avvik 3-6 år -2 -4 -4 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -34 -3,2


73320 Vårveien barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 36 36 36 36,0
3-6 år reelt 54 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 0 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 0,0
73320 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 -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 9,0
3-6 år reelt 0 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 0 -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 39,0
3-6 år reelt 73 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 -18 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -57 -18,0
73323 Totalt avvik 3-6 år 16 16 16 -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 barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 21 21 21 21,0
3-6 år reelt 37 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 -3 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -3,0
72787 Totalt avvik 3-6 år 1 1 1 -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 43,0
3-6 år reelt 4 4 3 3,7
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 0 -43 0 0 0 0 0 0 0 0 28,7
73317 Totalt avvik 3-6 år 0 0 -1 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3


72972 Munkerudsletta Barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 18 18 18 18,0
3-6 år reelt 36 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 0 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 0,0
72972 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 -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 21,0
3-6 år reelt 45 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 0 -21 -21 -21 -21 -1 -21 -21 -21 -21 0,0
72973 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 -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 15,0
3-6 år reelt 42 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 0 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 0 0,0
72974 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 -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 18,0
3-6 år reelt 33 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 -1 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -1,0
72975 Totalt avvik 3-6 år 1 1 1 -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 27,0
3-6 år reelt 0 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 0 -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 kulturbarnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 9 9 9 9,0
3-6 år reelt 19 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 3 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 3,0
73024 Totalt avvik 3-6 år -6 -6 -6 -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 0,0
3-6 år reelt 36 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 0 -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 33 32,7
3-6 år reelt 45 44 45 44,7
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 2 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 1,7
73307 Totalt avvik 3-6 år -1 -2 -1 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -1,3


73311 Munkelia barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 17 17 17 17,0
3-6 år reelt 24 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 0 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 0,0
73311 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 -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 25 24,7
3-6 år reelt 60 59 59 59,3
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 1 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 0,7
73313 Totalt avvik 3-6 år 0 -1 -1 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -0,7


73314 Rabben barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 5 5 5 5,0
3-6 år reelt 4 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 -4 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -4,0
73314 Totalt avvik 3-6 år 4 4 4 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 9,0
3-6 år reelt 0 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 0 -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 45,0
3-6 år reelt 90 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 0 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 0,0
73321 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 -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 705 693 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175,9
3-6 år reelt 1129 1132 1136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283,1
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 42 30 50 -663 -563 -647 -647 -647 -647 -647 -647 -640 -468,8
SUM Totalt avvik 3-6 år 27 30 34 -1102 -1134 -1134 -1134 -1134 -1134 -1134 -1134 -1090 -836,6







Bydel Nordstrand
Avviksrapportering 2010


Vedlegg Tiltak  1


Nr Tiltak mars 2011


R
isk


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser


Oppnådd effekt i 
gang-satte tiltak Sum effekt planlagte tiltak


SUM TILTAK SAMTLIGE ENHETER 827 6 987
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 140 140


72883 IKT-drift
1. Redusere oppgradering av utstyr L Datautstyr skiftes ikke ut. 140 140


Sum ordinære tiltak 140 140
ENHET FOR FOREBYGGENDE TJENESTER 0 656


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


Sum ordinære tiltak 0 200


73301 Pedagogisk fagsenter
1. Restriktiv vikarbruk - vedt. ifl. Lov om bhg spisses ytterligere (mnd. 8-12) L Ingen 0 200


Sum ordinære tiltak 0 200


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


Sum ordinære tiltak 0 256
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 226 485


72726 Bauneveien barnehage
1. Ikke sette inn vikar etter arbeidsgiverperioden M Ingen 0 12
2. Ikke sette inn vikar v. Perm u lønn M Ingen 0 2


Sum ordinære tiltak 0 14


72727 Lille Ekeberg barnehage
1. Nav-midler; skulder ved skulder (effekt april) 0 132


Sum ordinære tiltak 0 132


72784 Sportsplassen barnehage
1. Vikar i lavere lønnstrinn periode 1-5 L Ingen 10 20


Sum ordinære tiltak 10 20


1. utleie av barnehagen M Ingen 0 3
2. oppfordre ansatt til ferie uten lønn en uke ltr 8 M Ingen 0 9


Sum ordinære tiltak 0 12


1. Holder en 100% stilling vakant i mars L Ingen store konsekvenser 20 20
Sum ordinære tiltak 20 20


73310 Marmorberget barnehage
1. vikar i lavere lønnstrinn 0 33


Sum ordinære tiltak M Ingen 0 33


73315 Knausen barnehage
1. Tar inn 2 ekstra barn i juni. Får inn foreldrepenger M Innenfor forsvarlig drift, litt ekstr 0 4


Sum ordinære tiltak 0 4


73319 Radiobølgen barnehage
Tiltaks-nuTiltak 0 10


1. spare på drift M Ingen 0 10
Sum ordinære tiltak


73323 Steinspranget barnehage
1. Refusjoner tilknyttet lønn/arbeidskraft L Ingen 3 5
2. Mer vann, mindre melk L Ingen 1 4


Sum ordinære tiltak 4 9


73317 Glimmern barnehage
1. Holder en 50% stilling ledig i april. (4 - 5) H Ekstra belastning på andre ans 0 14


Sum ordinære tiltak 0 14


73023 Rødstua barnehage
1. Minimal vikarbruk H stress 0 15


Sum ordinære tiltak 0 15


73024 Skredderstua kulturbarnehage
1. Skru av ventilasjon 1/5 til 1/9 gir strømsparing L Ingen - kun lufterutiner 0 10


Sum ordinære tiltak 0 10


72722 Enhet for barnehager
1. Innsparing på vikarmidler M Økt arbeidsbelastning 192 192


Sum ordinære tiltak 192 192
ENHET FOR HJEMMESYKEPLEIE 61 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 54 490
2. Ikke leie inn på 0,18 årsverk (01.03 - 31.12.) L Opplevelsen av tidspress 7 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 61 1073
ENHET FOR PRAKTISK BISTAND 0 0
ENHET FOR NAV NORDSTRAND SOSIAL 350 2 000


33224 Økonomisk sosialhjelp, vanlige 
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Bydel Nordstrand
Avviksrapportering 2010


Vedlegg Tiltak  1


Nr Tiltak mars 2011


R
isk


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser


Oppnådd effekt i 
gang-satte tiltak Sum effekt planlagte tiltak


1. Prosjekt trygd M Ingen 350 2000
Sum ordinære tiltak 350 2000


ENHET FOR BARNEVERN 0 2 080
72968 Barneverntiltak innenfor familien


1. Avkortet opphold utredningsinstitusjon (4) M Nei 62
Sum ordinære tiltak 0 62


72969 Barneverntiltak utenfor familien M Nei
1. Avkorte plassering på institusjon(4) M Nei 0 0
2. Familieråd (5-12) H Nei 0 300
3. Tilbakeføring fra fosterhjem (5-12) H Nei 0 600
4. Identifisere 16-åringer med tanke på planlegging av ettervern (5-12) M Nei 0 500
5. Tett oppfølging av saksbehandlere for avslutning av tiltak H Nei 0 500
6. Vurdering av adopsjon M Nei 0 0
7. Avslutte ettervernstiltak(5-12) 0 180


Sum ordinære tiltak 0 2080
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


Tiltak - Status pr mars (2).xls/ 2 26.04.2011 kl 11:32 Side 2 av 2





		Rapportering for BU - pr mars 2011.pdf

		Ark1



		Kjøp av institusjonsplasser fra SYE i 2011 - Pr mars.pdf

		Prognoseskjema



		Rapportering barnehager 2011 - Pr mars.pdf

		2011



		Tiltak - Status pr mars (2).pdf

		 2





































































































 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
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Protokoll 4/11 
 
 
Møte: Ungdomsrådet  
Møtested: Lambertseter fritisklubb  


Møtetid: Mandag 09. mai 2011 kl. 18.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Henrik Hortemo, UR-leder. Nordstrand 


menighet 
 
 


 


   
Tilstede: Herman Isaksen UR-nestleder. Nordseter 


skole 
Asmae AmSalkhir, Lambertseter skole 
Oda Sundal, Bekkelaget menighet 
Hanna Midttun Rostrup, Brannfjell skole 
Astrid Brakstad, Kastellet skole 
Olav Kvalsvik, Lambertseter skole 


 


   
Forfall: Erik Skagen, Karlsrud skole  
   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Harald. W. Larsen  
 
Åpen halvtime 
 
Informasjon 
 
Eventuelt: 
 
1. Vanndispensere fra UR til ungdomsskolene: Nordseter og Lambertseter har tatt imot. 
Kastellet hadde fra før. Herman skal spørre Brannfjell om de er interessert. Det skal vurderes 
om også VGS skal få tilbudet. 
2. Søknad om pengestøtte fra Free  Mai  Music, musikkfestival med og for ungdom. Henrik 
skal be arrangørene om mer info. 







3. Diskusjon om bevilgning til Lambertseter fritidsklubb, nye sofaer, barstoler og/el 
barkjøkken. Følges opp i neste møte. 
4. SUR-møte (Sentralt ungdomsråd) 9.5.: Astri (BNS’ hovedrepresentant til SUR) var der.  
Bra frammøte, men liten dagsorden. Info om kampanje for å øke ungdoms bruk av 
stemmeretten.  
5. Valg: Asmae valgt til ny vararepresentant til SUR. 
6. Kongeparet 17. mai:  Bydelsdirektøren har invitert to representanter fra UR til mottakelsen 
i Nordstrand eldresenter. Etter  en  telefon-prosess  090511,  bl.a. preget av problemer med å 
få tak i UR-leder og andre, og under tidspress pga Slottets ønske om å få navnene snarest til 
sikkerhetsklarering, ble Astrid og Herman  satt opp på gjestelisten. 
7. Både UR-leder og en del andre representanter går ut av UR etter møtet 6. juni. Det er 
lederkandidater i nåværende UR, og det tas sikte på å bruke cafe-dialog-møtet i september til 
å velge, eller forberede valg av nye UR-representanter. 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 22 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 9.5.2011- Ungdomsrådet............. 1 
Sak 23 /11  Godkjenning av protokoll fra møtet 4.4.2011- Ungdomsrådet ............................... 1 
Sak 24 /11  Avviksrapport for mars 2011 Bydel Nordstrand..................................................... 1 
Sak 25 /11  Revidert plan for barnehagebehov - med fokus på innhold og kvalitet 2011 - 2014


................................................................................................................................ 2 
Sak 26 /11  Fordeling av Frivillighetsmidler 2011 .................................................................... 4 
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Sak 22 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 9.5.2011- 
Ungdomsrådet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 9.5.2011 godkjennes  


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ungdomsrådet hadde følgende merknader: 
Møte i UR ble flyttet til tirsdag 10.5.2011 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 9.5.2011 godkjennes med følgende merknader: 
Møte i UR ble flyttet til tirsdag 10.5.2011 
 


 Sak 23 /11  Godkjenning av protokoll fra møtet 4.4.2011- 
Ungdomsrådet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møtet 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: 
Protokoll fra møtet 4.4.2011 godkjennes 
 


 Sak 24 /11  Avviksrapport for mars 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 mars 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 25 /11  Revidert plan for barnehagebehov - med fokus på 
innhold og kvalitet 2011 - 2014 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Revidert plan for barnehagebehov - med fokus på innhold og 
kvalitet 2011 – 2014til behandling i: 


Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Helse- og sosialkomite 
Barn, ungdom og kultur komite 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget vedtar Revidert plan for barnehagebehov – med fokus på innhold og 
kvalitet 2011 – 2014, og slutter seg til konklusjonen i slik den foreligger i 16 punkter. 
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2. Gjennomføring av Revidert plan for barnehagebehov – med fokus på innhold og 
kvalitet 2011 – 2014 delegeres til bydelsdirektør. 


3. Den rullerte planen legges hver år frem til politisk behandling i utvalg, råd, komiteer 
og bydelsutvalg.  


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Haakon Brænden (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak, punkt 1 og 2: 
1.      Arbeidsutvalget anmoder om at administrasjonen legger frem en vurdering av en 


eventuell  full barnehagedekning uansett fødselstidspunkt, det vil si at barn som ikke er 
fylt 1 år pr 


         1. september tilbys plass så fort de fyller 1 år. 
2.      Vurderingen er ønsket lagt frem før komitebehandlingen 
 
Votering: 
Haakon Brændens (KrF) tilleggsforslag, punkt 1 og 2, ble enstemmig vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som punkt 3 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1.      Arbeidsutvalget anmoder om at administrasjonen legger frem en vurdering av en 


eventuell  full barnehagedekning uansett fødselstidspunkt, det vil si at barn som ikke er 
fylt 1 år pr 1. september tilbys plass så fort de fyller 1 år. 


2.      Vurderingen er ønsket lagt frem før komitebehandlingen 
3.      Saken sendes til behandling i: 
         Rådet for funksjonshemmede 
         Ungdomsrådet 
         Helse- og sosialkomiteen 
         Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 
         Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 
         Bydelsutvalget 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 


  
 
 
 
 
 
 
 







Sak 26 /11  Fordeling av Frivillighetsmidler 2011 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til: 


Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kultur komite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Fordeling av frivillighetsmidler for 2011 godkjennes i tråd med ” Innstilling til fordeling av 
frivillighetsmidler” (vedlegg 1) 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ungdomsrådet hadde følgende merknader: 
Neste år kan ungdomsrelaterte søknader, som helt eller delvis får avslag på søknad om 
Frivillighetsmidler, oversendes UR for vurdering om UR vil gi støtte. 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader:  
Neste år kan ungdomsrelaterte søknader, som helt eller delvis får avslag på søknad om 
Frivillighetsmidler, oversendes UR for vurdering om UR vil gi støtte. 
 
 
  
 
Oslo, 11.05.2011 
 
 
Henrik Hortemo/s/ 
leder i ungdomsrådet 
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Protokoll 4/11 
 
 
Møte: Rådet for funksjonshemmede  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Mandag 09. mai 2011 kl. 17.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Jon Olaf Pihl Halvorsen  
   
Tilstede: Jon Olaf Pihl Halvorsen 


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


 


   
Forfall:   
   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Rupinder Bains  
 
Åpen halvtime 
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Sak 47 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møtet 9.5.2011- 
Rådet for funksjonshemmede 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 9.5.2011 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 9.5.2011 godkjennes 
 


 


 Sak 48 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 4.4.2011- Rådet for 
funksjonshemmede 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra 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: 
Protokoll fra møte 4.4.2011 godkjennes 
 
 


 Sak 49 /11  Avviksrapport for mars 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 mars 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 50 /11  Ekebergveien - Nordstrandveien - Sæterkrysset - 
forslag til bebyggelsesplan - begrenset høring 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1. Bydel Nordstrand går fortsatt inn for alternativ 2, med de justeringer som nå 
foreligger. 


2. Saken sendes eldrerådet, rådet for funksjonshemmede, BMS-komiteen og BU til 
orientering. 


 
Til komiteer og råd:  
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 


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


 Sak 51 /11  Vårveien 53 - søknad om dispensasjon fra formål 
industri  - anmodning om uttalelse 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 


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


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


1. Bydelsutvalget har ingen innsigelser mot forslag om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelser for Vårveien 53, slik at planlagt boligrigg kan etableres. 


2. Bydelsutvalget forutsetter at de hygieniske forholdene på eiendommen blir 
tilfredsstillende ivaretatt, inkludert renovasjon og søppelhåndtering. 


 


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


 Sak 52 /11  Revidert plan for barnehagebehov - med fokus på 
innhold og kvalitet 2011 - 2014 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Revidert plan for barnehagebehov - med fokus på innhold og 
kvalitet 2011 – 2014til behandling i: 


Rådet for funksjonshemmede 







Ungdomsrådet 
Helse- og sosialkomite 
Barn, ungdom og kultur komite 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget vedtar Revidert plan for barnehagebehov – med fokus på innhold og 
kvalitet 2011 – 2014, og slutter seg til konklusjonen i slik den foreligger i 16 punkter. 


2. Gjennomføring av Revidert plan for barnehagebehov – med fokus på innhold og 
kvalitet 2011 – 2014 delegeres til bydelsdirektør. 


3. Den rullerte planen legges hver år frem til politisk behandling i utvalg, råd, komiteer 
og bydelsutvalg.  


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Haakon Brænden (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak, punkt 1 og 2: 
1.      Arbeidsutvalget anmoder om at administrasjonen legger frem en vurdering av en 


eventuell full barnehagedekning uansett fødselstidspunkt, det vil si at barn som ikke er 
fylt 1 år pr 


         1. september tilbys plass så fort de fyller 1 år. 
2.      Vurderingen er ønsket lagt frem før komitebehandlingen 
 
Votering: 
Haakon Brændens (KrF) tilleggsforslag, punkt 1 og 2, ble enstemmig vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som punkt 3 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1.      Arbeidsutvalget anmoder om at administrasjonen legger frem en vurdering av en 


eventuell  full barnehagedekning uansett fødselstidspunkt, det vil si at barn som ikke er 
fylt 1 år pr 1. september tilbys plass så fort de fyller 1 år. 


2.      Vurderingen er ønsket lagt frem før komitebehandlingen 
3.      Saken sendes til behandling i: 
         Rådet for funksjonshemmede 
         Ungdomsrådet 
         Helse- og sosialkomiteen 
         Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 
         Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 
         Bydelsutvalget 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Rådet hadde følgende merknader: 
Rådet for funksjonshemmede etterlyser plan for rekruttering av personalet via læringsordning 
(fagarbeider).  
Plan for kartlegging av behov for plasser tilrettelagt for barn med spesielle behov etterlyses 
også. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
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Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak ble tatt til orientering med følgende merknader: 
Rådet for funksjonshemmede etterlyser plan for rekruttering av personalet via læringsordning 
(fagarbeider).  
Plan for kartlegging av behov for plasser tilrettelagt for barn med spesielle behov etterlyses 
også. 
 
 


 Sak 53 /11  Fordeling av Frivillighetsmidler 2011 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til: 


Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kultur komite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Fordeling av frivillighetsmidler for 2011 godkjennes i tråd med ” Innstilling til fordeling av 
frivillighetsmidler” (vedlegg 1) 


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 54 /11  Oppnevning av eksterne representanter til driftstyrer ved 
kommunalt drevne sykehjem - Midtåsenhjemmet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 







Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsutvalgets innstilling til representanter og vararepresentanter til driftsstyret ved 
Midtåsenhjemmet tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget innstiller overfor byråden for eldre og sosiale tjenester følgende 
representanter og vararepresentanter til driftstyret ved Midtåsenhjemmet: 
Fast representant: ………………………………………… 
Fast representant: ………………………………………… 
Vararepresentant: ………………………………………… 
Vararepresentant: ………………………………………… 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget fremmet følgende fellesforslag ovenfor bydelsutvalget til partitilhørighet – 
innstilling av 2 faste og 2 vararepresentanter ved Midtåsenhjemmet: 
Fast representant: A 
Fast representant: KrF 
Vararepresentant: A 
Vararepresentant: KrF 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets fellesforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1.  Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
       Eldrerådet 
       Rådet for funksjonshemmede 
      Helse- og sosialkomiteen 
      Bydelsutvalget 
2.  Arbeidsutvalgets innstilling til bydelsutvalget -  partitilhørighet av 2 faste og 
     2 vararepresentanter ved Midtåsenhjemmet, som følger: 
     Fast representant: A 
     Fast representant: KrF 
    Vararepresentant: A 
    Vararepresentant: KrF 
 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsutvalgets innstilling til representanter og vararepresentanter til driftsstyret ved 
Midtåsenhjemmet tas til orientering 
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 Sak 55 /11  Endring av inntaksområder mellom skolene på 
Nordstrandsplatået 


Saken ble tatt opp på møtet og vedtatt behandlet som tilleggssak i AU, sak 78/11, uten 
innstilling fra bydelsdirektøren 
 
BEHANDLING I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling:  
Arbeidsutvalgets fremmet følgende fellesforslag til vedtak, 4 punkter: 
1.      Endring av inntaksområder vil få konsekvenser både for de enkelte skoler og ikke minst    


skolebarna og deres foreldre. 
2.      Det utsendte forslaget til endringer av inntaksområdene vil kunne gi negative 


konsekvenser som lengre og utrygge skoleveier, splitting av søsken og uforutsigbarhet i 
forhold til skoletilhørighet. 


3.      Arbeidsutvalget anmoder om at en konsekvensutredning dokumenteres i 
skolebehovsplanen. Arbeidsutvalget legger vekt på at uheldige konsekvenser begrenses 
så langt som mulig. 


4.      Saken sendes til orientering i: 
         Eldrerådet 
         Rådet for funksjonshemmede 
         Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 
         Bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets fellesforslag, 4 punkter, ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1.      Endring av inntaksområder vil få konsekvenser både for de enkelte skoler og ikke minst    


skolebarna og deres foreldre. 
2.      Det utsendte forslaget til endringer av inntaksområdene vil kunne gi negative 


konsekvenser som lengre og utrygge skoleveier, splitting av søsken og uforutsigbarhet i 
forhold til skoletilhørighet. 


3.      Arbeidsutvalget anmoder om at en konsekvensutredning dokumenteres i 
skolebehovsplanen. Arbeidsutvalget legger vekt på at uheldige konsekvenser begrenses 
så langt som mulig. 


4.      Saken sendes til orientering i: 
        Eldrerådet 
        Rådet for funksjonshemmede 
        Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 
        Bydelsutvalget 
 
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak i råd, komiteer og bydelsutvalget:  
Arbeidsutvalgets vedtak tas 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 56 /11  Årsrapport fra Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral - 
2010 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forsalg til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsrapport med regnskap fra Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral – 2010, tas til 
orientering. 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader: 
Rådet er imponert over aktiviteter ved Ekeberg-Bekkelaget frivillighetssentral 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forsalg til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering med følgende 
merknader: 
Rådet er imponert over aktiviteter ved Ekeberg-Bekkelaget frivillighetssentral 


 


Sak 57 /11  Årsmelding for Simensbråten - Ekeberg seniorsenter - 
2010. 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
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Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget: 
Årsmelding for Simensbråten – Ekeberg seniorsenter – 2010 , 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 i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
 


 Sak 58 /11  Tilsynsrapport - Marmorberget - anmeldt tilsyn 
14.12.2010 


 
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 Marmorberget dag - og aktivitetssenter 
14.12.2010 til orientering 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader: 
Rådet ønsker at det holdes orientert om hvordan saken blir fulgt opp. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 







Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Rådet ønsker at det holdes orientert om hvordan saken blir fulgt opp. 
 


 


 Sak 59 /11  Tilsynsrapport Nordseterhjemmet - anmeldt tilsyn 
09.02.2011 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 09.02.2011 til orientering 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader: 
Rådet reagerer over at tilsynsrapportene bare er tatt til orientering av Sykehjemsetaten, når 
det forligger et oppfølgingsansvar 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Rådet reagerer over at tilsynsrapportene bare er tatt til orientering av Sykehjemsetaten, når 
det forligger et oppfølgingsansvar 
 
 
 
 
Oslo, 10.05.2011 
 
 
Jon Olaf Pihl Halvorsen 
leder av rådet for funksjonshemmede 


 10 





		Protokoll 4/11

		BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

		BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

		BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

		BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

		BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

		Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt

		BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

		BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

		BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

		BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

		BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG



















































































































































































































































































































































































































































































































 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 4/11 
 
 
Møte: Arbeidsutvalget  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


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


Haakon Brænden (KrF) 
Steinar Andersen (A) 
Martin Kirkengen (V) 
Erik A. Telnes (SV) - observatør 


 


   
Forfall: Ulf Stigen (FrP) 


Karsten Gjefle (V) 
 


   
Som vara møtte: Martin Kirkengen (V)  
   
I tillegg møtte fra 
administrasjonen: 


 
Tove Heggen Larsen, fung. bydelsdirektør 
Irene Borge-Hansen, konsulent 


 


   
Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  
 
Åpen halvtime: 
• Lars Gunnar Lundestad, beboer i Breiens vei og representant for 20 husstander med 


barn som skal begynne på skolen fra 2012, la fram synspunkter på høringsutkast til 
endringer av inntaksområdene mellom skolene på Nordstrandsplatået. Han mener 
foreslått endring slår uheldig ut for trafikksikkerheten;  mange barn må krysse 
Ekebergveien, økt trafikk i området m.m. Han ba om politikernes støtte og engasjement 
for å få saken konsekvensutredet.  


 
 
 
 
 
 







Informasjon:  
Fung. bydelsdirektør Tove Heggen Larsen orienterte om følgende dokumenter utsendt pr. 
e-post i dag / omfordelt på møtet: 


- Skolebehovsplan 2012-2021 med høringsutkast ad. endring av inntaksområdene på 
Nordstrandsplatået (Utdanningsetatens brev av 21.03.2011) 


- Nytt dobbeltspor Oslo – Ski – Oslos kommunes uttalelse til konsekvensutredningen 
(Plan- og bygningsetatens brev av 28.04.2011) 


 
 
Eventuelt: 
Steinar Andersen (A) viste til tidligere sak angående parkering ved gamle Lambertseter 
senter og ba om at saken må tas opp på nytt på grunn av mangel på parkeringsplasser i 
området. Videre ba han om nærmere orientering om artikkel i Nordstrand Blad om 
arbeidsmiljøskaddes landsforbunds henvendelse om minigolf på denne plassen. 
Tove Heggen Larsen refererte tidligere BU-vedtak i saken om parkering og administrasjonens 
besvarelse angående henvendelsen angående minigolf. Det ble enighet om at saken settes på 
sakskartet i juni. 
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Sak 62 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart  til møte 
02.05.2011- Arbeidsutvalget 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 02.05.2011 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om å sette to tilleggssaker på dagens sakskart, som 
følger: 
Sak 78 /11  Endring av inntaksområder mellom skolene på Nordstrandsplatået 
Sak 79 /11  Nytt dobbeltspor Oslo-Ski-Oslo kommunes uttalelse til konsekvensutredningen 
 
Videre foreslo han at sak 78/11 behandles som første ordinære sak på grunn av frammøttes 
interesse i saken  
 
Votering: 
Sigbjørn Oddens (H) forslag om to tilleggssaker, 78 og 79/11, ble enstemmig vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med endring av rekkefølgen på 
sakskartet – sak 78/11 behandles som første ordinære sak 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 02.05.2011 godkjennes med to tilleggssaker, 78 og 79/11, og 
sak 78/11 behandles som første ordinære sak 
 
 


 Sak 63 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 28.03.2011- 
Arbeidsutvalget 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra 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: 
Protokoll fra møte 28.03.2011 godkjennes 
 
 
 







 Sak 64 /11  Avviksrapport for mars 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 mars 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 
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 Sak 65 /11  Kongsveien 82 - Holtet - invitasjon til innspill fra 
bydelen - område og prosess-avklaring 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1. Bydel Nordstrand ser ingen kjente forhold som skulle innvirke på dette planinitiativet. 
2. Saken sendes BMS-komiteen og BU til orientering. 


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


1. Bydel Nordstrand ser ingen kjente forhold som skulle innvirke på dette planinitiativet. 
2. Saken sendes BMS-komiteen og BU til orientering. 


 
 


 Sak 66 /11  Ekebergveien - Nordstrandveien - Sæterkrysset - 
forslag til bebyggelsesplan - begrenset høring 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1. Bydel Nordstrand går fortsatt inn for alternativ 2, med de justeringer som nå 
foreligger. 


2. Saken sendes eldrerådet, rådet for funksjonshemmede, BMS-komiteen og BU til 
orientering. 


 
Til komiteer og råd:  
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 







Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 


1. Bydel Nordstrand går fortsatt inn for alternativ 2, med de justeringer som nå 
foreligger. 


2. Saken sendes eldrerådet, rådet for funksjonshemmede, BMS-komiteen og BU til 
orientering. 


 
 
 


 Sak 67 /11  Ekebergveien 226 - sæter nordre del av felt S2 - 
invitasjon til innspill fra bydelen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1. Arbeidsutvalget har ingen spesielle bemerkninger til planinitiativ for Ekebergveien 
226. 


2. Det vises ellers til vedtak i AU-sak 61/11, møtedato 28.03.2011, der det gis 
synspunkter på parkering, barnehageetablering og regnskap for grønt-/friareale. 


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


1. Arbeidsutvalget har ingen spesielle bemerkninger til planinitiativ for Ekebergveien 
226. 


2. Det vises ellers til vedtak i AU-sak 61/11, møtedato 28.03.2011, der det gis 
synspunkter på parkering, barnehageetablering og regnskap for grønt-/friareale. 


     3.   Saken oversendes BMS-komiteen og BU til orientering. 
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 Sak 68 /11  Vårveien 53 - søknad om dispensasjon fra formål 
industri  - anmodning om uttalelse 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 


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


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


1. Bydelsutvalget har ingen innsigelser mot forslag om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelser for Vårveien 53, slik at planlagt boligrigg kan etableres. 


2. Bydelsutvalget forutsetter at de hygieniske forholdene på eiendommen blir 
tilfredsstillende ivaretatt, inkludert renovasjon og søppelhåndtering. 


 
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 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Komite for barn, ungdom og kultur 
- Bydelsutvalget 


 
 


 Sak 69 /11  Forslag til plassering av snødeponi i bydelen 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1. Arbeidsutvalget mener at Oslo kommune må tenke helhetlig, miljøvennlig og 
fremtidsrettet når det gjelder håndtering av snømengder.  


2. Bydel Nordstrand kan ikke se noe område i bydelen som vil være egnet for 
snødeponering. 


3. Å deponere snø på landjorda er en forurensningkilde. 







4. Oslo kommune bør søke en løsning der snø smeltes av varme fra renseanlegg eller 
sjøvann, og hvor forutrensning tas hånd om. 


5. I den grad ett eller flere snøsmelteanlegg skal kombineres med landdeponier, må det 
sikres at urenset smeltevann ikke får renne ned i grunnen. 


6. Saken sendes til komite for byutvikling, miljø og samferdsel, samt bydelsutvalget, til 
orientering. 


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


1. Arbeidsutvalget mener at Oslo kommune må tenke helhetlig, miljøvennlig og 
fremtidsrettet når det gjelder håndtering av snømengder.  


2. Bydel Nordstrand kan ikke se noe område i bydelen som vil være egnet for 
snødeponering. 


3. Å deponere snø på landjorda er en forurensningkilde. 
4. Oslo kommune bør søke en løsning der snø smeltes av varme fra renseanlegg eller 


sjøvann, og hvor forutrensning tas hånd om. 
5. I den grad ett eller flere snøsmelteanlegg skal kombineres med landdeponier, må det 


sikres at urenset smeltevann ikke får renne ned i grunnen. 
6. Saken sendes til komite for byutvikling, miljø og samferdsel, samt bydelsutvalget, til 


orientering. 
 
 


 Sak 70 /11  Søknad om skjenkebevilling for Muffinsmakeriet Ltd - 
Nuf Nordstrandveien 32 - anmodning om uttalelse 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1. Muffinsmakeriet i Nordstrandveien 32 bør gis skjenkebevilling i tråd med søknad. 
2. Saken sendes til helse- og sosialkomiteen og bydelsutvalget til orientering. 


 
Til komiteer og råd:  
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak fikk 2 stemmer (1 H, 1 A). 2 stemte i mot (1 KrF, 1 V). 
Bydelsdirektørens forslag ble vedtatt med BU-lederens dobbelststemme 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 


1. Muffinsmakeriet i Nordstrandveien 32 bør gis skjenkebevilling i tråd med søknad. 
2. Saken sendes til helse- og sosialkomiteen og bydelsutvalget til orientering. 


 
 
 


 Sak 71 /11  Revidert plan for barnehagebehov - med fokus på 
innhold og kvalitet 2011 - 2014 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Revidert plan for barnehagebehov - med fokus på innhold og 
kvalitet 2011 – 2014til behandling i: 


Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Helse- og sosialkomite 
Barn, ungdom og kultur komite 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget vedtar Revidert plan for barnehagebehov – med fokus på innhold og 
kvalitet 2011 – 2014, og slutter seg til konklusjonen i slik den foreligger i 16 punkter. 


2. Gjennomføring av Revidert plan for barnehagebehov – med fokus på innhold og 
kvalitet 2011 – 2014 delegeres til bydelsdirektør. 


3. Den rullerte planen legges hver år frem til politisk behandling i utvalg, råd, komiteer 
og bydelsutvalg.  


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Haakon Brænden (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak, punkt 1 og 2: 
1.      Arbeidsutvalget anmoder om at administrasjonen legger frem en vurdering av en 


eventuell full barnehagedekning uansett fødselstidspunkt, det vil si at barn som ikke er 
fylt 1 år pr 1. september tilbys plass så fort de fyller 1 år. 


2.      Vurderingen er ønsket lagt frem før komitebehandlingen 
 







Votering: 
Haakon Brændens (KrF) tilleggsforslag, punkt 1 og 2, ble enstemmig vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som punkt 3 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1.      Arbeidsutvalget anmoder om at administrasjonen legger frem en vurdering av en 


eventuell full barnehagedekning uansett fødselstidspunkt, det vil si at barn som ikke er 
fylt 1 år pr 1. september tilbys plass så fort de fyller 1 år. 


2.      Vurderingen er ønsket lagt frem før komitebehandlingen 
3.      Saken sendes til behandling i: 
         Rådet for funksjonshemmede 
         Ungdomsrådet 
         Helse- og sosialkomiteen 
         Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 
         Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 
         Bydelsutvalget 
 
 


72 /11  Fordeling av Frivillighetsmidler 2011 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 


Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til: 


Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kultur komite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Fordeling av frivillighetsmidler for 2011 godkjennes i tråd med ” Innstilling til fordeling av 
frivillighetsmidler” (vedlegg 1) 
 
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 
 Ungdomsrådet 
 Barn, ungdom og kultur komite 
 Bydelsutvalget 
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 Sak 73 /11  Oppnevning av eksterne representanter til driftstyrer 
ved kommunalt drevne sykehjem - Midtåsenhjemmet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsutvalgets innstilling til representanter og vararepresentanter til driftsstyret ved 
Midtåsenhjemmet tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget innstiller overfor byråden for eldre og sosiale tjenester følgende 
representanter og vararepresentanter til driftstyret ved Midtåsenhjemmet: 
Fast representant: ………………………………………… 
Fast representant: ………………………………………… 
Vararepresentant: ………………………………………… 
Vararepresentant: ………………………………………… 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget fremmet følgende fellesforslag til partitilhørighet ovenfor bydelsutvalget – 
innstilling av 2 faste og 2 vararepresentanter ved Midtåsenhjemmet: 
Fast representant: A 
Fast representant: KrF 
Vararepresentant: A 
Vararepresentant: KrF 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets fellesforslag til partitilhørighet ble enstemmig vedtatt som punkt 1 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som punkt 2 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1.  Arbeidsutvalgets innstilling til partitilhørighet av 2 faste og 2 vararepresentanter ved 


Midtåsenhjemmet, som følger: 
     Fast representant: A 
     Fast representant: KrF 
     Vararepresentant: A 
     Vararepresentant: KrF 
2.  Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
     Eldrerådet 
     Rådet for funksjonshemmede 
     Helse- og sosialkomiteen 
     Bydelsutvalget 
 







Sak 74 /11  Årsrapport fra Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral - 
2010 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forsalg til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsrapport med regnskap fra Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral – 2010, 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: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
 


 Sak 75 /11  Årsmelding for Simensbråten - Ekeberg seniorsenter - 
2010. 


 


BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 


Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget: 
Årsmelding for Simensbråten – Ekeberg seniorsenter – 2010 , tas til orientering. 
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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 sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
 


 Sak 76 /11  Tilsynsrapport - Marmorberget - anmeldt tilsyn 
14.12.2010 


 
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 Marmorberget dag - og aktivitetssenter 
14.12.2010 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 77 /11  Tilsynsrapport Nordseterhjemmet - anmeldt tilsyn 
09.02.2011 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 09.02.2011 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 sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
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 Sak 78 /11  Endring av inntaksområder mellom skolene på 
Nordstrandsplatået 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Saken ble tatt opp på møtet og vedtatt behandlet som tilleggssak i AU, sak 78/11, uten 
innstilling fra bydelsdirektøren 
 
Arbeidsutvalgets behandling:  
Arbeidsutvalgets fremmet følgende fellesforslag til vedtak, 4 punkter: 
1.      Endring av inntaksområder vil få konsekvenser både for de enkelte skoler og ikke minst    


skolebarna og deres foreldre. 
2.      Det utsendte forslaget til endringer av inntaksområdene vil kunne gi negative 


konsekvenser som lengre og utrygge skoleveier, splitting av søsken og uforutsigbarhet i 
forhold til skoletilhørighet. 


3.      Arbeidsutvalget anmoder om at en konsekvensutredning dokumenteres i 
skolebehovsplanen. Arbeidsutvalget legger vekt på at uheldige konsekvenser begrenses 
så langt som mulig. 


4.      Saken sendes til orientering i: 
         Eldrerådet 
         Rådet for funksjonshemmede 
         Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 
         Bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets fellesforslag, 4 punkter, ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1.      Endring av inntaksområder vil få konsekvenser både for de enkelte skoler og ikke minst    


skolebarna og deres foreldre. 
2.      Det utsendte forslaget til endringer av inntaksområdene vil kunne gi negative 


konsekvenser som lengre og utrygge skoleveier, splitting av søsken og uforutsigbarhet i 
forhold til skoletilhørighet. 


3.      Arbeidsutvalget anmoder om at en konsekvensutredning dokumenteres i 
skolebehovsplanen. Arbeidsutvalget legger vekt på at uheldige konsekvenser begrenses 
så langt som mulig. 


4.      Saken sendes til orientering i: 
         Eldrerådet 
         Rådet for funksjonshemmede 
         Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 
         Bydelsutvalget 
 
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak i råd, komiteer og bydelsutvalget:  
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
 
 
 







 Sak 79 /11  Nytt dobbeltspor Oslo-Ski - Oslo kommunes uttalelse til 
konsekvensutredningen 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/votering: 
Saksdokumentene var ikke ferdigbehandlet til møtet, men høringsdokumentene var sendt til 
AU-medlemmene pr. e-post samme dag. Saken ble tatt opp på møtet som tilleggssak 79/11 
hvor arbeidsutvalget fattet følgende enstemmige vedtak: 
 
Arbeidsutvalget vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Bydelsutvalget 
 
  
 
 
 
Møtet hevet kl 21.10 
 
 
 
 
Oslo, 03.05.2011 
 
 
 
 
 
Sigbjørn Odden (H) 
leder av bydelsutvalget 
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		Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt








 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 4/11 
 
 
Møte: Barn, ungdom og kultur komite  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Tirsdag 10. mai 2011 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Knut Hedemann (A)  
   
Tilstede: Knut Hedemann (A) 


Martin Kirkengen (V) 
Kjersti Bagle-Tennebø (H) 
Lars Petter Solås (FrP) 
Anne-Louisen Hübert (KrF) 
Tedd Urnes (SV) 
Hege Astrup (H) 


 


   
Forfall: Ingen  
   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Birte Egeland  
 
Åpen halvtime 
 
Informasjon: 
• Knut Hedemann (A) orienterte om foreløpig program for bydelsdagene 19.09.-


25.09.2011  
 
Eventuelt: 
Ny sak 34/11 omdelt i BUK-møtet: Vurdering av full barnehagedekning – uavhengig av 
fødselstidspunkt 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 27 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart- Barn, ungdom og kultur komitè.............. 1 
Sak 28 /11  Godkjenning av protokoll Barn, ungdom og kultur komite.................................... 1 
Sak 29 /11  Avviksrapport for mars 2011 Bydel Nordstrand..................................................... 2 
Sak 30 /11  Fordeling av Frivillighetsmidler 2011 .................................................................... 2 
Sak 31 /11  Revidert plan for barnehagebehov - med fokus på innhold og kvalitet 2011-2014 3 
Sak 32 /11  Endring av inntaksområder mellom skolene på Nordstrandsplatået....................... 5 
Sak 33 /11  Vårveien 53 - søknad om dispensasjon fra formål industri  - anmodning om 


uttalelse................................................................................................................... 6 
Sak 34 /11  Vurdering av full barnehagedekning - uavhenging av fødselstidspunkt................. 7 
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Sak 27 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart- Barn, ungdom 
og kultur komitè 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 10.05.2011 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn-, ungdom - og kulturkomiteens behandling: 
Ny sak 34/11 omdelt i BUK-møtet: Vurdering av full barnehagedekning – uavhengig av 
fødselstidspunkt. Det var enighet om at saken behandles som tilleggssak 34/11. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med en tilleggssak 34/11 
 
Barn-, ungdom - og kulturkomiteens vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 10.05.2011 godkjennes med en tilleggssak 34/11 - Vurdering 
av full barnehagedekning – uavhengig av fødselstidspunkt. 
 


 


 Sak 28 /11  Godkjenning av protokoll Barn, ungdom og kultur 
komite 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 05.04.2011 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 05.04.2011 godkjennes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 Sak 29 /11  Avviksrapport for mars 2011 Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
• Helse- og sosialkomiteen  
• Barn-, ungdom- og kulturkomiteen  
• Byutviklings-, 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 mars 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 30 /11  Fordeling av Frivillighetsmidler 2011 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til: 


Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kultur komite 
Bydelsutvalget 
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Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Fordeling av frivillighetsmidler for 2011 godkjennes i tråd med ” Innstilling til fordeling av 
frivillighetsmidler” (vedlegg 1) 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn-, ungdom - og kulturkomiteens behandling: 
BUK-komiteen fremmet alternativt fellesforslag til frivillighetsmidler, jfr egen kolonne i 
bydelsdirektørens forslag ” (vedlegg 1) 
 
Martin Kirkengen (V) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak, punkt 2: 
2.  BUK-komiteen finner det urimelig at kostnader knyttet til kunngjøring av 


frivillighetsmidler skal trekkes fra de kr 300 000 som skal tildeles 
 
Votering: 
Punkt 1: Barn-, ungdom - og kulturkomiteens alternative fellesforslag til innstilling av  


frivillighetsmidler ble enstemmig vedtatt 
Punkt 2: Martin Kirkengens (V) tilleggsforslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn-, ungdom - og kulturkomiteens vedtak: 
BUK-komiteens innstilling overfor bydelsutvalget, som følger: 
1. Fordeling av frivillighetsmidler for 2011 godkjennes i tråd med BUK-komiteens 


” Innstilling til fordeling av frivillighetsmidler” (vedlegg 1) 
2.  BUK-komiteen finner det urimelig at kostnader knyttet til kunngjøring av  


frivillighetsmidler skal trekkes fra de kr 300 000 som skal tildeles 
 
 
 


 Sak 31 /11  Revidert plan for barnehagebehov - med fokus på 
innhold og kvalitet 2011 - 2014 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Revidert plan for barnehagebehov - med fokus på innhold og 
kvalitet 2011 – 2014til behandling i: 


Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Helse- og sosialkomite 
Barn, ungdom og kultur komite 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 







Til bydelsutvalget:  
1. Bydelsutvalget vedtar Revidert plan for barnehagebehov – med fokus på innhold og 


kvalitet 2011 – 2014, og slutter seg til konklusjonen i slik den foreligger i 16 punkter. 
2. Gjennomføring av Revidert plan for barnehagebehov – med fokus på innhold og 


kvalitet 2011 – 2014 delegeres til bydelsdirektør. 
3. Den rullerte planen legges hver år frem til politisk behandling i utvalg, råd, komiteer 


og bydelsutvalg.  
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Haakon Brænden (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak, punkt 1 og 2: 
1.      Arbeidsutvalget anmoder om at administrasjonen legger frem en vurdering av en 


eventuell full barnehagedekning uansett fødselstidspunkt, det vil si at barn som ikke er 
fylt 1 år pr 1. september tilbys plass så fort de fyller 1 år. 


2.      Vurderingen er ønsket lagt frem før komitebehandlingen 
 
Votering: 
Haakon Brændens (KrF) tilleggsforslag, punkt 1 og 2, ble enstemmig vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som punkt 3 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1.      Arbeidsutvalget anmoder om at administrasjonen legger frem en vurdering av en 


eventuell full barnehagedekning uansett fødselstidspunkt, det vil si at barn som ikke er 
fylt 1 år pr 1. september tilbys plass så fort de fyller 1 år. 


2.      Vurderingen er ønsket lagt frem før komitebehandlingen 
3.      Saken sendes til behandling i: 
         Rådet for funksjonshemmede 
         Ungdomsrådet 
         Helse- og sosialkomiteen 
         Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 
         Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 
         Bydelsutvalget 
 
Barn-, ungdom - og kulturkomiteens behandling: 
Knut Hedemann (A) fremmet følgende tilleggsforslag, tilføyelse i punkt 1, konklusjonens 
punkt 12 (siste side – s. 27): 
”…også for plasser som ikke benyttes hele tilskuddsåret” 
 
Med denne endringen i ”konklusjonen” i barnehageplanen, side 27, blir punkt 12 som følger: 
”12. En forutsetning for å realisere denne planen er at kostnader ved utbygging 
fullfinansieres sentralt og at bydelen tilføres nødvendige midler til å dekke nye 
driftskostnader, også for plasser som ikke benyttes hele tilskuddsåret.” 
 
 Martin Kirkengen (V) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak: 
”BUK-komiteen bemerker/påpeker følgende: 
Dersom barn over 1 år uten lovfestet rett til barnehageplass skal tilbys plass, innebærer dette 
at disse plassene i praksis blir dyrere. De vil kun få kompensasjon for månedene barna er  
tilstede, mens husleie og personalutgifter vil løpe hele året. Her er det en rekke uavklarte 
utfordringer, herunder den kommunale tilskuddsordningen.” 
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Votering: 
Knut Hedemanns (A) tilleggsforslag, tilføyelse i punkt 1, konklusjonens punkt 12, ble vedtatt 
med 4 stemmer (1 SV, 1 V, 1 FrP, 1 A). 3 stemte i mot (2 H, 1 KrF) 
 
Martin Kirkengens (V) tilleggsforslag fikk 1 stemme (V) og falt. 6 stemte i mot (2 FrP,  
1 SV, 1 H, 1 A, 1 KrF) 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 2 og 3, ble enstemmig vedtatt 
 
Barn-, ungdom - og kulturkomiteens vedtak: 
BUK-komiteens innstilling overfor bydelsutvalget som følger: 
1.  Bydelsutvalget vedtar Revidert plan for barnehagebehov – med fokus på innhold og 
kvalitet 2011 – 2014, og slutter seg til konklusjonen i slik den foreligger i 16 punkter - med 
følgende endring i konklusjonens punkt 12, siste side (s.27):  


12. En forutsetning for å realisere denne planen er at kostnader ved utbygging 
fullfinansieres sentralt og at bydelen tilføres nødvendige midler til å dekke nye 
driftskostnader, også for plasser som ikke benyttes hele tilskuddsåret. 


 
2. Gjennomføring av Revidert plan for barnehagebehov – med fokus på innhold og kvalitet 


2011 – 2014 delegeres til bydelsdirektør. 
3. Den rullerte planen legges hver år frem til politisk behandling i utvalg, råd, komiteer og 


bydelsutvalg.  
 
 
 
 


 Sak 32 /11  Endring av inntaksområder mellom skolene på 
Nordstrandsplatået 


 
BEHANDLING I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Saken ble tatt opp på møtet og vedtatt behandlet som tilleggssak i AU, sak 78/11, uten 
innstilling fra bydelsdirektøren 
 
Arbeidsutvalgets behandling:  
Arbeidsutvalgets fremmet følgende fellesforslag til vedtak, 4 punkter: 
1.      Endring av inntaksområder vil få konsekvenser både for de enkelte skoler og ikke minst    


skolebarna og deres foreldre. 
2.      Det utsendte forslaget til endringer av inntaksområdene vil kunne gi negative 


konsekvenser som lengre og utrygge skoleveier, splitting av søsken og uforutsigbarhet i 
forhold til skoletilhørighet. 


3.      Arbeidsutvalget anmoder om at en konsekvensutredning dokumenteres i 
skolebehovsplanen. Arbeidsutvalget legger vekt på at uheldige konsekvenser begrenses 
så langt som mulig. 


4.      Saken sendes til orientering i: 
         Eldrerådet 
         Rådet for funksjonshemmede 
         Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 
         Bydelsutvalget 
 







Votering: 
Arbeidsutvalgets fellesforslag, 4 punkter, ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1.      Endring av inntaksområder vil få konsekvenser både for de enkelte skoler og ikke minst    


skolebarna og deres foreldre. 
2.      Det utsendte forslaget til endringer av inntaksområdene vil kunne gi negative 


konsekvenser som lengre og utrygge skoleveier, splitting av søsken og uforutsigbarhet i 
forhold til skoletilhørighet. 


3.      Arbeidsutvalget anmoder om at en konsekvensutredning dokumenteres i 
skolebehovsplanen. Arbeidsutvalget legger vekt på at uheldige konsekvenser begrenses 
så langt som mulig. 


4.      Saken sendes til orientering i: 
         Eldrerådet 
         Rådet for funksjonshemmede 
         Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 
         Bydelsutvalget 
 
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak i råd, komiteer og bydelsutvalget:  
Arbeidsutvalgets vedtak 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: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
 
 


 Sak 33 /11  Vårveien 53 - søknad om dispensasjon fra formål 
industri  - anmodning om uttalelse 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 


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


 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
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Til bydelsutvalget:  
1. Bydelsutvalget har ingen innsigelser mot forslag om dispensasjon fra 


reguleringsbestemmelser for Vårveien 53, slik at planlagt boligrigg kan etableres. 
2. Bydelsutvalget forutsetter at de hygieniske forholdene på eiendommen blir 


tilfredsstillende ivaretatt, inkludert renovasjon og søppelhåndtering. 
 
 


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 34 /11  Vurdering av full barnehagedekning - uavhenging av 
fødselstidspunkt 


 
Saken ble framlagt på møtet og vedtatt behandlet som tilleggssak 34/11 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens vurdering av full barnehagedekning tas til orientering  
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsdirektørens vurdering av full barnehagedekning tas til orientering  
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn-, ungdom - og kulturkomiteens behandling: 
Martin Kirkengen (V) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak: 
Bydelsdirektørens vurdering av full barnehagedekning tas til orientering, men påpeker 
følgende: 
Dersom barn over 1 år uten lovfestet rett til barnehageplass skal tilbys plass, innebærer dette 
at disse plassene i praksis blir dyrere. De vil kun få kompensasjon for månedene barna er til 
stede, mens husleie og personalutgifter vil løpe hele året. Her er det en rekke uavklarte 
utfordringer, herunder den kommunale tilskuddsordningen. 
 
Votering: 
Martin Kirkengens (V) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
 
 
 







Barn-, ungdom - og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens vurdering av full barnehagedekning tas til orientering, men BUK-komiteen 
påpeker følgende: 
Dersom barn over 1 år uten lovfestet rett til barnehageplass skal tilbys plass, innebærer dette 
at disse plassene i praksis blir dyrere. De vil kun få kompensasjon for månedene barna er  
tilstede, mens husleie og personalutgifter vil løpe hele året. Her er det en rekke uavklarte 
utfordringer, herunder den kommunale tilskuddsordningen. 
 
 
 
 
Møtet hevet kl 23.05 
 
 
  
 
Oslo, 11.05.2011 
 
 
 
 
Knut Hedemann (A) 
leder av barn-, ungdom - og kulturkomiteen 
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