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Møte: Bydelsutvalget  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, 

Ekebergveien 243 
 

   

Møtetid: Torsdag 19. mai 2011 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Sigbjørn Odden (H)  
   
Tilstede: Sigbjørn Odden (H) 

Mona Verdich (H) 
Øystein A. Larsen (H) 
Arve Edvardsen (H) 
Liv Lønnum (FrP) 
Svein Erik Aldal (FrP) 
Lars Petter Solås (FrP) 
Steinar Andersen (A) 
Anne-Marie Donati (A) 
Knut Hedemann (A) 
Thor Granlund (A) 
Erik A. Telnes (SV) 
Karsten Gjefle (V) 
Haakon Brænden (KrF) 
Ingeborg Midttun (Uavh.) t.o.m. sak 73/11  
 

 
 
 
 
 
 
 
15 stemmeberettigede til 
stede ved behandling av 
sakene 64-73/11 
 
14 stemmeberettigede til 
stede ved behandling av 
de øvrige saken 

Forfall: Ulf Stigen (FrP) 
Nina Ekjord Øyen (H) 

 

   
Som vara møtte: Lars Petter Solås (FrP) 

Arve Edvardsen (H) 
 

   
I tillegg møtte fra 
administrasjonen: 

Per Johannessen, bydelsdirektør 
Roger Westgaard Irene Borge-Hansen 
 

 

Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  



 
Åpen halvtime:         Ingen frammøtte 
 
Informasjon: 
• Bydelsdirektør Per Johannessen informerte om følgende: 

- H.M.Kongens og H.M.Dronningens besøk i bydelen 17. mai. Besøket ble gjennomført   
uten avvik og bydelen har fått tilbakemelding fra Slottet, ordfører og byrådsleders 
kontor om at besøket har vært vellykket. 

 
-   Status i saken om Oslo Havn - støymålinger. Informasjon er lagt ut på bydelens    

nettsider 
 
•     Leder Sigbjørn: Odden informerte om følgende: 
      -   Trafikkplanen for Bydel Nordstrand skal behandles i Samferdselskomiteen  
             25.05.2011.  
 
Eventuelt: 
•     Steinar Andersen (A) tok opp følgende: 
        -   Ønsker saken om parkeringsplassen ved gamle Lambertseter senter settes på             

sakskartet i neste møterunde i juni.  
 
       -    Ønsker informasjon, eventuelt sak, om hva som skjer med Kafe Utsikten  
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Sak 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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Steinar Andersen (A) fremmet forslag om å behandle en tilleggssak som sak 84/11: Søknad 
om fritak fra Tilsynsutvalg 2 og 4. Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om å behandle denne 
saken, 84/11, foran sak 78/11 – Oppnevning av eksterne representanter til driftsstyrene ved 
kommunalt drevne sykehjem - Midtåsenhjemmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med tilleggssak 84/11 – Søknad 
om fritak fra Tilsynsutvalg 2 og 4 - og at saken behandles foran sak 78/11 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 19.05.2011 godkjennes med en tilleggssak, 84/11, og at 
saken behandles foran sak 78/11 
 
 
 
 

 Sak 65 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 14.04.2011- 
Bydelsutvalget 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 14.04.2011 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møte 14.04.2011 godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Sak 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  
• 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 
 
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  
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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  
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Avviksrapport mars 2011 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
 
 

 Sak 67 /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 
 
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. 

 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Svein Erik Aldal (FrP) viste til vedtak i BMS-komiteen, og fremmet dette som et nytt punkt 7, 
som følger: 

     7. For å minimalisere transportbehovet forutsettes det at masseforflytning koordineres med  
evt. øvrig behov for massedeponering i nærliggende områder. 
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Arve Edvardsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag, som nytt punkt 2, og at de resterende 
punktene flyttes nedover: 
2.  Dagens godstrafikk på Østfoldbanen, særlig om natten, medfører store støybelastninger 

for mange mennesker i bydelen. Konsekvensutredningen viser at bygging av 
Bryndiagonalen vil medføre en hørbar reduksjon av denne forurensningen. Bydelsutvalget 
vil særlig peke på fordelene ved at alle godstog da kan gå på Follobanen på nattid. 
Utvalget vil derfor sterkt anmode om at Bryndiagonalen ferdigstilles samtidig 

 
Votering: 
Svein Erik Aldals (FrP) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt som punkt 8  
Arve Edvardsens (H) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt som punkt 2 og at de resterende 
punktene flyttes nedover 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punktene 1 – 6, ble enstemmig vedtatt som punkt 1, 3 - 7 
 
Vedtak: 

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

2.    Dagens godstrafikk på Østfoldbanen, særlig om natten, medfører store 
støybelastninger for mange mennesker i bydelen. Konsekvensutredningen viser at 
bygging av Bryndiagonalen vil medføre en hørbar reduksjon av denne 
forurensningen. Bydelsutvalget vil særlig peke på fordelene ved at alle godstog da 
kan gå på Follobanen på nattid. Utvalget vil derfor sterkt anmode om at 
Bryndiagonalen ferdigstilles samtidig. 

3. 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. 

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

5. 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. 

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

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

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

 
 
 

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

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

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

 Sak 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. 
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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 

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

 

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

 Sak 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. 
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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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak, nytt punkt 2: 
2. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å fremme en sak på et senere BU-møte om 
delegasjon av uttalelse i skjenkesaker. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som punkt 1 
Arve Edvardsens (H) tilleggsforslag ble vedtatt som punkt 2 med 14 stemmer (4 H, 3 FrP,  
4 A, 1 SV, 1 V, 1 Uavh.) 1 stemte i mot (KrF). 
 
Vedtak: 
1.  Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
2.  Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å fremme en sak på et senere BU-møte om 

delegasjon av uttalelse i skjenkesaker. 
 
 
 
 
 
 



 Sak 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.  

 
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 
         Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen 
         Bydelsutvalget 
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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 
 
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. 
 

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

 Sak 75 /11  Vurdering av full barnehagedekning - uavhenging av 
fødselstidspunkt 

 
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. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende forslag til vedtak, punkt 1: 
1.     Bydelsutvalget mener det bør være en målsetting at alle barn som etterspør 
barnehageplass tilbys dette fra fylte 1 år, og anmoder bystyret og innføre dette som nytt 
prinsipp. Et skritt på veien kan være at det gjennomføres 2 hovedopptak i året, januar og 
august. 
 



Knut Hedemann (A) fremmet følgende til vedtak, punkt 2: 
2.     En forutsetning for å realisere dette prinsippet er at kostnader ved nødvendig utbygging 
fullfinansieres sentralt og at bydelene tilføres nødvendige midler til å dekke nye 
driftskostnader, også for plasser som ikke benyttes hele tilskuddsåret. 
 
Votering: 
Sigbjørn Oddens (H) forslag til vedtak, punkt 1, ble enstemmig vedtatt  
Knut Hedemanns (A) forslag til vedtak, punkt 2, ble enstemmig vedtatt  
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens vurdering av full barnehagedekning tas til orientering med følgende 
tilleggsvedtak:  
1.     Bydelsutvalget mener det bør være en målsetting at alle barn som etterspør 

barnehageplass tilbys dette fra fylte 1 år, og anmoder bystyret og innføre dette som nytt 
prinsipp. Et skritt på veien kan være at det gjennomføres 2 hovedopptak i året, januar 
og august. 

2.    En forutsetning for å realisere dette prinsippet er at kostnader ved nødvendig 
utbygging fullfinansieres sentralt og at bydelene tilføres nødvendige midler til å dekke 
nye driftskostnader, også for plasser som ikke benyttes hele tilskuddsåret. 

 
 
 

 Sak 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 
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Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 

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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Knut Hedemann (A) viste til BUK-komiteens vedtak med forslag til fordeling av 
frivillighetsmidler, og fremmet dette som et alternativt forslag til vedtak (vedlegg 1) 
 
Votering: 
Ved votering ble Knut Hedemanns (A) alternative forslag til innstilling satt opp mot 
bydelsdirektørens inntilling. 
Knut Hedemanns (A) forslag, som er BUK-komiteens innstilling,  ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Fordeling av frivillighetsmidler for 2011 godkjennes i tråd med barn-, ungdom- og 
kulturkomiteens innstilling til fordeling av frivillighetsmidler (vedlegg 1 til protokollen) 
 
 
 



 Sak 77 /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 
 
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. 
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Barn-, ungdom - og kulturkomiteens vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
 
 

 Sak 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 
 
 
 



 
 
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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Steinar Andersen (A) fremmet forslag om følgende representanter: 
Fast representant:  Terje Hordnes (A)  
Vararepresentant:  Petter Myklebust (A) 
 
Haakon Brænden (KrF) fremmet forslag om følgende representanter: 
Fast representant:  Grethe Torvik (KrF) 
Vararepresentant: Randi Hegle (KrF) 
 
Votering: 
Steinar Andersens (A) og Haakon Brændens (KrF) forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget innstiller overfor byråden for eldre og sosiale tjenester følgende 
representanter og vararepresentanter til driftstyret ved Midtåsenhjemmet: 
Fast representant: Terje Hordnes (A) 
Fast representant: Grethe Torvik (KrF) 
Vararepresentant: Petter Myklebust (A) 
Vararepresentant: Randi Hegle (KrF) 
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 Sak 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 
 
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. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
 



Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Årsrapport med regnskap fra Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral – 2010, tas til 
orientering. 
 
 
 
 

 Sak 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. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Årsmelding for Simensbråten – Ekeberg seniorsenter – 2010 , tas til orientering. 
 
 
 

Sak 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 
 
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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende alternative forslag til vedtak: 
1. Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Marmorberget dag - og aktivitetssenter 
14.12.2010 til orientering med følgende merknad. Bydelsutvalget merker seg kommentarer fra 
Helse- og Sosialkomiteen, samt Eldrerådet og finner det svært uheldig at skaden i 
kontorlokale på Marmorberget ennå ikke er utbedret. 
 
Votering: 
Sigbjørn Oddens (H) alternative forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1. Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Marmorberget dag - og 

aktivitetssenter 14.12.2010 til orientering med følgende merknad: 
Bydelsutvalget merker seg kommentarer fra Helse- og Sosialkomiteen, samt      
Eldrerådet og finner det svært uheldig at skaden i kontorlokale på Marmorberget ennå 
ikke er utbedret. 

 
 

 Sak 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 

 24 



 

 25

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



 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 09.02.2011 til 
orientering 
 
 
 

 Sak 83 /11  Protokoller til orientering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 

Protokoller tas til orientering 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Protokoller tas til orientering 
 
 
 
 

 Sak 84 /11  Søknad om fritak fra Tilsynsutvalg 2 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
 
Saken ble tatt opp på møte av Steinar Andersen (A) og vedtatt behandlet som tilleggssak 
84/11 under behandling av sak 64/11 – godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
19.05.2011 – som følger: 
 
” Da Terje Hordnes er Arbeiderpartiets  kandidat til driftsstyre på Midtåsenhjemmet, søkes 
det om fritak fra Tilsynsutvalg 2 og 4  resten av denne perioden for Terje Hordnes (A)”. 
 
Steinar Andersens (A) forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget innvilger Terje Hordnes (A) fritak fra Tilsynsutvalg 2 og 4 resten av perioden 
og varamedlem går inn som fast medlem 
 
Votering: 
Steinar Andersens (A) forslag ble enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Bydelsutvalget innvilger Terje Hordnes (A) fritak fra Tilsynsutvalg 2 og 4 resten av 
perioden og varamedlem går inn som fast medlem 
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Referatsaker 
 
Periode: 15. april 2011 - 19. mai 2011   
   
Sak nr. Arkivsak Tittel 
   
17/11 200900210-22 Ansvar av vedlikehold for kommunal vei - Raschvei 78-102 
   
18/11 200701349-18 Miljøprosjekt Ljanselva - Møtereferat 
   
19/11 200601419-10 Ekeberg cricketbane - rehabilitering av treningspitch 
   
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 22.05 
 
 
 
 
Oslo, 20.05.2011 
 
 
 
 
 
Sigbjørn Odden (H) 
leder av bydelsutvalget 


	Protokoll 4/11
	Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt
	Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt

	Ungdomsrådets behandling/vedtak:
	Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader: 
	Protokoller tas til orientering






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 avs
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


lag/org Nordstrand
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