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Sak 85/11    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 16.6.2011- 
Bydelsutvalget  

 
Arkivsak: 201100027 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 16.06.11 85/11  
 
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE 16.6.2011- 
BYDELSUTVALGET  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 16.6.2011 godkjennes 
 
 
 
 
 
Oslo, 26.5.2011 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
 
 
  
 
 

   1



 

Sak 86/11    Godkjenning av protokoll fra møte 19.5.2011- 
Bydelsutvalget  

 
Arkivsak: 201100028 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 16.06.11 86/11  
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.5.2011- BYDELSUTVALGET  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 19.5.2011 godkjennes 
 
 
 
 
 
Oslo, 26.5.2011 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 87/11    Avviksrapport pr 30. april 2011 - Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 201100170 
Arkivkode: 000.0 
Saksbehandler: Roger Westgaard 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 30.05.11 82/11  
Eldrerådet 06.06.11 61/11  
Rådet for funksjonshemmede 06.06.11 62/11  
Ungdomsrådet 06.06.11 29/11  
Helse- og sosialkomite 06.06.11 56/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 07.06.11 46/11  
Barn, ungdom og kultur komite 07.06.11 37/11  
Bydelsutvalget 16.06.11 87/11  
Arbeidsmiljøutvalg 06.06.11 31/11  
Medbestemmelsesutvalg 06.06.11 42/11  
 
 
AVVIKSRAPPORT PR 30. APRIL 2011 - BYDEL NORDSTRAND  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
• Helse- og sosialkomiteen  
• Barne-, ungdoms- 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-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Avviksrapport april 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 KOSTRA-funksjon. 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 april er totalt mindreforbruk på 25,560 mill kr.  
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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 25,560 mill kr forutsetter 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. 
 
Følgende aktive prognoser bidrar til mindreforbruk: 

• kjøp av plasser psykiatri + 1,2 mill kr  
• lavere utgifter til trygghetsalarmer + 0,9 mill kr  
• høyere vederlagsinntekter for sykehjemsplasser 1,6 mill kr 
• redusert kjøp av etterskoletilbud + 0,8 mill kr 
• besparelse som følge av vakanse i lederstillingen i Miljøterapitjenesten + 0,5 mill kr 
• praktisk bistand mindreforbruk i forhold til salgsinntekter + 0,7 mill kr 
• foreløpig godskriving av merinntekt ressurskrevende tjenester 2010 + 3,6 mill kr 
• foreløpig godskriving til økt forbruk sykehjemsplasser av BU sin avsetning til ”Fo3 

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

funksjonsområder (unntatt Fo3) på + 0,5 mill kr 
• et forbedret regnskapsresultat 2010 i forhold til forutsetningene på + 0,6 mill  

 
Følgende aktive prognoser bidrar med merforbruk: 

• høyere forbruk av sykehjemsplasser -3,9 mill kr 
• merforbruk bolig- og gruppeavlastning -1,2 mill kr 
• merforbruk Peder Holters vei -0,6 mill kr 
• høyere forbruk (hovedsakelig av institusjonsplasser) i barnevernet -7,6 mill kr 

 
De største endringene i den aktive prognosen fra forrige måned: 
Aktiv prognose pr mars viste et samlet mindreforbruk på 26,001 mill kr, mens prognosen pr 
april viser et samlet mindreforbruk på 25,640 mill kr. Det vil si en endring på -0,441 mill kr. 
 
De største endringene skyldes: 

• redusert merforbruk kjøp av hjemmesykepleietimer +0,5 mill kr 
• redusert mindreforbruk kjøp av botilbud psykisk helse -0,8 mill kr 
• økt mindreforbruk kjøp av etterskoletilbud +0,5 mill kr 
• økt merforbruk bolig- og gruppeavlastning -0,7 mill kr 
• redusert merforbruk botilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne +0,3 mill kr  
• mindre forverringer i diverse barnehager med til sammen -0,2 mill kr  

 
 
Oslo, 30.06.2011 
 
 
Per Johannessen/s/      Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør       økonomisjef 
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Sak 88/11    Tertialrapport - 1. tertial 2011 - Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 200900459 
Arkivkode: 101.2 
Saksbehandler: Roger Westgaard 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 30.05.11 83/11  
Eldrerådet 06.06.11 62/11  
Rådet for funksjonshemmede 06.06.11 63/11  
Ungdomsrådet 06.06.11 30/11  
Helse- og sosialkomite 06.06.11 57/11  
Barn, ungdom og kultur komite 07.06.11 38/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 07.06.11 47/11  
Bydelsutvalget 16.06.11 88/11  
Arbeidsmiljøutvalg 06.06.11 29/11  
Medbestemmelsesutvalg 06.06.11 40/11  
 
 
TERTIALRAPPORT - 1. TERTIAL 2011 - BYDEL NORDSTRAND  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialrapport pr 1 tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalget 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Tertialrapport -1. tertial 2011 – Bydel Nordstrand tas til orientering. 
 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Tertialrapport pr 1 tertial 2011 for Bydel Nordstrand 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
I økonomireglementets pkt ”2.4 Rapportering” presiseres det at ”for hvert tertial skal det 
utarbeides en rapport som gir en beskrivelse av den økonomiske utviklingen og av utviklingen i 
tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner”. I realiteten innebærer dette 
tertialrapport og tertialstatistikk. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Tertialrapport 1 og 2 i 2010 og årsberetning 2010.  
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Det vises til vedlagte tertialrapport. 
 
Sammendrag  
Tertialrapporten er bydelens rapport pr 1. tertial 2011 på tjenesteproduksjon og økonomi.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen økonomiske forhold utover økonomitall i rapporten. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser 
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Ytterligere vurdering 
Ifølge rundskriv 13/2011 skal det utarbeides tertialrapport for bydelene med innleveringsfrist 9. 
mai 2011, og en utkvittering av verbalvedtak og flertallsmerknader i bystyret innen 18. mai 
2011.  Disse er innlevert i henhold til fristene. Byrådet skal senere avlegge tertialrapport pr. 
30.04.2011 (1. tertial 2011). Tertialrapporten fra byrådet til bystyret baseres på innhentede 
opplysninger fra virksomhetene. Dette rundskrivet gir informasjon om hvilke opplysninger den 
enkelte etat, bydel og kommunale foretak skal oversende til sin respektive byrådsavdeling, samt 
hvilke tidsfrister som gjelder. 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 23.05.2011 
 
 
 
Per Johannessen/s/      Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør       økonomisjef 
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Sak 89/11    Tertialstatistikk - 1. tertial 2011 - Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 200900459 
Arkivkode: 101.2 
Saksbehandler: Roger Westgaard 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 30.05.11 84/11  
Eldrerådet 06.06.11 63/11  
Rådet for funksjonshemmede 06.06.11 64/11  
Ungdomsrådet 06.06.11 31/11  
Helse- og sosialkomite 06.06.11 58/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 07.06.11 48/11  
Barn, ungdom og kultur komite 07.06.11 39/11  
Bydelsutvalget 16.06.11 89/11  
Arbeidsmiljøutvalg 06.06.11 30/11  
Medbestemmelsesutvalg 06.06.11 41/11  
 
TERTIALSTATISTIKK - 1. TERTIAL 2011 - BYDEL NORDSTRAND  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalg 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialstatistikk pr 1 tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalg 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalgte anbefales vedtatt 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Tertialstatistikk - 1. tertial 2011 - Bydel Nordstrand tas til orientering. 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Tertialstatistikk 1 tertial 2011 for Bydel Nordstrand 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
I økonomireglementets pkt ”2.4 Rapportering” presiseres det at ”for hvert tertial skal det 
utarbeides en rapport som gir en beskrivelse av den økonomiske utviklingen og av utviklingen i 
tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner”. I realiteten innebærer dette 
tertialrapport og tertialstatistikk. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Tertialstatistikk 1 og 2 2010 og årsstatistikk 2010. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Det vises til vedlagte tertialstatistikk. 
 
Sammendrag  
Tertialstatistikken er bydelens statistikk pr 1 tertial 2011 på tjenesteproduksjon og økonomi. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen økonomiske forhold utover økonomitall i rapporten. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser 
 
Ytterligere vurdering 
Ut fra Fellesskriv 3/2011 skal det utarbeides tertialstatikk for bydelene med innleveringsfrist 9. 
mai 2011. Denne er levert i henhold til fristen. 
 
Oslo, 23.05.2011 
 
Per Johannessen/s/       Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør        økonomisjef 
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Sak 90/11    Budsjettjustering 2011 - Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 200900637 
Arkivkode: 120.2 
Saksbehandler: Roger Westgaard 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 30.05.11 85/11  
Eldrerådet 06.06.11 64/11  
Rådet for funksjonshemmede 06.06.11 65/11  
Ungdomsrådet 06.06.11 32/11  
Helse- og sosialkomite 06.06.11 59/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 07.06.11 49/11  
Barn, ungdom og kultur komite 07.06.11 40/11  
Bydelsutvalget 16.06.11 90/11  
Arbeidsmiljøutvalg 06.06.11 32/11  
Medbestemmelsesutvalg 06.06.11 43/11  
 
 
BUDSJETTJUSTERING 2011 - BYDEL NORDSTRAND  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling.  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget vedtar følgende disponering: 
 
Avsetning for å oppnå mindreforbruk på 26 mill kr i 2011 ……………  15,000 mill kr 
Kostrafunksjon 180, Funksjonsområde 1. 
 
Økning sykehjemsplasser fra 505 til 510…………………………………..  2,500 mill kr 
Midlertidig avsetning risikoområder funksjonsområde 3 ……………….  2,426 mill kr 
Kostrafunksjon 253, Funksjonsområde 3 
 
Styrking av barnevernet..…………………………………………………..  1,000 mill kr 
Kostrafunksjon 252, Funksjonsområde 2B 
 
Midlertidig avsetning risikoområder funksjonsområde 1, 2A, 2B og 4 . 5,226 mill kr 
Kostrafunksjon 180, Funksjonsområde 1 
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Midlertidig avsetning risiko for inntektstap tilknyttet refusjoner ……  4,000 mill kr 
Kostrafunksjon 254, Funksjonsområde 3 
 
Effektiviseringstiltak 2011 ………………………………………………..  -0,300 mill kr 
Kostrafunksjon 180, Funksjonsområde 1 
 
Gjennomføring av prosjekter, hvor forebyggende prosjekt barn/unge  
inngår i URO-prosjekt……………………………………………………….0,300 mill kr 
Kostrafunksjon 232, Funksjonsområde 2B 
 
Gjennomføring av prosjekter, hvor forebyggende prosjekt eldre ..…….0,150 mill kr 
Kostrafunksjon 234, Funksjonsområde 3 
 
Økt bevilgning til URO-prosjektet ved budsjettjustering..………………0,200 mill kr 
Kostrafunksjon 232, Funksjonsområde 2B 
 
Arrangementskostnader……………………………………………………..0,100 mill kr 
Kostrafunksjon 120, Funksjonsområde 1 
 
Restbeløp til avsetning risikoområder, (inkludert i prognose)…………0,140 mill kr 
Kostrafunksjon 180, Funksjonsområde 1 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget 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. 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Budsjettjustering 2011 - Bydel Nordstrand tas til orientering. 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
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SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Ingen 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
I bydelsutvalgets budsjettvedtak for 2011 ble det vedtatt avsetninger som skulle tas opp igjen i 
budsjettjusteringssak i juni 2011. Opprinnelig vedtak om budsjett 2011 ble fattet på bakgrunn 
av visse forutsetninger, blant annet om regnskapsresultat for 2010.  I denne 
budsjettjusteringssaken er det også naturlig å innarbeide nye relevante fakta som er 
fremkommet.  
 
Ifølge økonomireglementets pkt 2.2 har bydelsdirektøren ”ansvar for å holde bydelsutvalget 
orientert om utviklingen i løpet av året.” Og videre presiseres det ”dersom forutsetningene for å 
holde vedtatt budsjettramme eller aktivitetsnivå ikke lenger er til stede skal bydelsdirektøren 
fremme forslag om nødvendige budsjettjusteringer”.  
 
Økonomireglementets pkt 2.1 presiserer også at det ”skal ikke legges opp fond fra 
driftsrammen”.  Dette hindrer imidlertid ikke at bydelen kan ha en moderat avsetning for 
uforutsette utgifter. 
 
Økonomireglementet gir rom for å videreføre 5 % av netto driftsramme (eksklusiv økonomisk 
sosialhjelp) ved årsavslutning, jfr pkt 2.5 – med forbehold om bystyrets godkjennelse. 5 % av 
beregningsgrunnlaget utgjør for Bydel Nordstrand 60,109 mill kr.   
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsutvalget vedtok budsjettjusteringer i juni 2009 og juni 2010. 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Se ”Begrunnelse for saken”. 
 
Sammendrag  
Se ”Ytterligere vurdering”. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Budsjettjusteringssaken er sentral for å sikre det budsjetterte mindreforbruket på 26 mill kr, slik 
at bydelen står godt rustet til å møte de varslede utfordringene i resten av 
økonomiplanperioden.   
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Saken medfører ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Ytterligere vurdering 
Med forutsetning om godkjennelse av refusjonskrav for ressurskrevende tjenester og bystyrets 
vedtak om regnskap 2010 foreligger det nå grunnlag for å vurdere omdisponeringer i budsjettet 
for 2011. 
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Følgende midler foreligger til disponering: 
Avsetning i opprinnelig budsjettvedtak funksjonsområde 3 (eldre)…..…..   4,926 mill kr 
Avsetning i opprinnelig budsjettvedtak funksjonsområde 1, 2A, 2B og 4… 0,500 mill kr 
Avsetning 3 prosjekter a 150’ (for URO, barn/unge og eldre)………...……0,450 mill kr 
Mindreforbruk 2010 i forhold til budsjett  ………………………….……. 15,640 mill kr 
Opprinnelig vedtatt avsatt i budsjett 2011…………………………………11,000 mill kr 
Økt refusjonskrav for ressurskrevende tjenester 2010…………………       9,226 mill kr 
Til disponering totalt         41,742 mill kr 
 
Det ble i budsjettet for 2011 vedtatt avsetninger på 4,926 mill kr (Funksjonsområde 3 Pleie og 
omsorg) og 0,500 mill kr (Øvrige funksjonsområder). Avsetningene ble gjort med hensikt å 
behandle disponeringen i en budsjettjusteringssak i juni 2011. 4,926 mill kr representerer 
restandelen av bydelens andel av den såkalte ”eldremilliarden”, og er derfor engangsmidler i 
2011. Avsetningen på 0,500 mill kr var en midlertidig avsetning til tjenesteområder utenfor 
eldreomsorgen. 
 
Bydelsutvalget vedtok i budsjett 2011 en avsetning til 3 konkrete prosjekter på totalt 450.000 
kroner til henholdsvis: URO-prosjekt kr 150.000 kr, forebyggende prosjekt barn/unge kr 
150.000 og forebyggende prosjekt eldre (samhandlingsreformen) kr 150.000.  I denne 
budsjettjusteringssaken foreslås det en ytterligere satsing innen URO-prosjektet.   
 
Bydelen fikk et regnskapsresultat for 2010 som viste et mindreforbruk i forhold til tildelt 
budsjett på 15,640 mill kroner. I bydelsutvalgets budsjettvedtak var det forutsatt et 
mindreforbruk på totalt 15,000 mill kroner, men resultatet ble til slutt noe mer positivt. 
Bydelsutvalget vedtok i tillegg en avsetning på 11,0 mill kr som sammen med mindreforbruket 
fra 2010 skulle sikre et mindreforbruk på 26 mill kr i 2011. 
  
I mars 2011 var det ferdig beregnet og dokumentert et grunnlag for refusjon tilknyttet 
ressurskrevende tjenester. Inntektsgrunnlaget ble 9,2 mill kr større enn det som ble forutsatt i 
regnskapsavslutningen, det vil si før man hadde de endelige oversikter.  Beregningen av 
refusjonsgrunnlaget er en større prosess hvor man gjennomgår alle typer tjenestetilbud for alle 
potensielle brukere og beregner direkte brukerrettet tid tilknyttet disse basert på fattede vedtak 
og kontrakter. Beløpene varierer i stor grad fra år til år og det knyttes reell risiko til hvorvidt 
endelig refusjonskrav samsvarer med budsjettert forventet refusjon det aktuelle år. Det vises for 
øvrig til eget notat vedrørende refusjonsberegningen – som ble vedlagt avviksrapport for 
februar.   
 
Det foreslås følgende disponering av midlene: 
 
Avsetning for å oppnå mindreforbruk på 26 mill kr i 2011 ……………….15,000 mill kr 
Avsetning i opprinnelig budsjett 2011……………………………………..11,000 mill kr 
 
Økning sykehjemsplasser fra 505 til 510…………………………………..  2,500 mill kr 
Midlertidig avsetning riskoområder funksjonsområde 3 ………………….  2,426 mill kr 
 
Styrking av barnevernet..…………………………………………………..  1,000 mill kr 
 
Midlertidig avsetning riskoområder funksjonsområde 1, 2A, 2B og 4 ..…   5,226 mill kr 
Midlertidig avsetning risiko for inntektstap tilknyttet refusjoner ………..   4,000 mill kr 
 
Effektiviseringstiltak 2011 ………………………………………………...-0,300 mill kr 
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Gjennomføring av prosjekter, hvor forebyggende prosjekt barn/unge  
inngår i URO-prosjekt……………………………………………………….0,450 mill kr 
 
Økt bevilgning til URO-prosjektet ved budsjettjustering..………………….0,200 mill kr 
Arrangementskostnader……………………………………………………..0,100 mill kr 
Restbeløp til avsetning risikoområder, (inkludert i prognose)………………0,140 mill kr 
Forslag til disponering totalt        41,742 mill kr  
  
I opprinnelig vedtatt budsjett for 2011 er det vedtatt en avsetning på 11,0 mill kr, samtidig var 
bydelsutvalget kjent med at man i en senere budsjettjustering kunne disponere budsjettøkning 
på ca 15,0 mill kr som følge av regnskap 2010.  For å oppnå en avsetning i tråd med 
økonomiplanen for perioden 2011-2014 er det nødvendig å avsette totalt 26,0 mill kr som 
mindreforbruk i 2011.  For å følge økonomiplanen må man i budsjettjusteringssaken altså vedta 
å avsette 15,0 mill kr i tillegg til de opprinnelig vedtatte 11,0 mill kr. 
 
I avviksrapportering for mars 2011 er det fremkommet en høyere prognose på gjennomsnittlig 
bruk av sykehjemsplasser for 2011 – fra 505 til 510.  Dersom man beregner nettokostnad utgjør 
denne økningen merutgifter på ca 2,5 mill kr. Dette anses som benyttelse av midler tilknyttet 
eldremilliarden og den øvrige rest av disse engangsmidlene på 2,426 mill kr kan evt benyttes 
som en forlengelse av økte sykehjemsplasser til 2012. Hvis denne avsetning er ubenyttet pr. 
31.12.2011 gir det mulighet for 5 sykehjemsplasser utover ramme, dvs. til sammen ca 507 
sykehjemsplasser i 2012. 
 
Det har i 2011 vært en vesentlig høyere aktivitet for bruk av institusjonsplasser på barnevernet 
enn det som var forutsatt i budsjettet.  Det forutsettes en avvikling av flere institusjonsplasser i 
løpet av 2011 men det er likevel ikke til å unngå at bydelen får et større merforbruk.  
Barnevernet er inne i en omstillingsprosess hvor man operasjonaliserer tiltak for å kunne 
redusere de oppståtte merutgiftene. Foreløpig foreslås det at man styrker barnevernsbudsjettet 
med 1,0 mill kr – for så å avvente effekten av igangsatte tiltak, kompenasjoner for de dyreste 
institusjonsplassene og effekten av økt bemanning for bedre oppfølging.   
 
Midlertidig avsetning på 5,226 mill kr samt restbeløp på 0,140 mill kr tilknyttet de øvrige 
tjenesteområder foreslås avsatt til risikoområder. Disse risikomidlene har bydelen allerede 
benyttet i avviksrapporten for å holde prognosen på 26,0 mill kroner for 2011. I hovedsak er 
denne avsetningen nødvendig for å dekke merutgifter tilknyttet institusjonsplasser barnevern. 
 
Det foreslås en avsetning på 4,0 mill kr for å trygge bydelen økonomisk ved negative 
svinginger ved utarbeidelse av de årlige refusjonsgrunnlag for ressurskrevende tjenester.  For 
2010 ble det en vesentlig merinntekt på 9,2 mill kr som igjen gir grunnlag til disponeringer i 
denne budsjettjusteringssaken.  Det er klokt å bruke en andel av den ekstraordinære 
merinntekten for å unngå større budsjettreduksjoner dersom det skulle oppstå et f. eks 
tilsvarende inntektstap. En slik avsetning må ses i lys av et inntektsbehov på ca. 35 mill i 2011 i 
refusjon for ressurskrevende tjenester. Hvis så skulle skje at det ikke vil være nødvendig å 
benytte disse midler, så kan de i 2012 være en fortsatt ”risikoavsetning” ev. avdempe 
salderingsbehov/effektiviseringskrav. 
 
I aktiv prognose pr april 2011 er det medberegnet effekt av budsjettjusteringer i denne saken.  
Den aktive prognosen ligger noe under målsettingen for 2011 og økonomiplanperioden 2011-
2014 om å oppnå et mindreforbruk på 26,0 mill kr. For å oppnå dette er det igangsatt prosess 
med effektiviseringstiltak tilsvarende 0,300 mill kr. 
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Midler til forebyggende tiltak for barn/unge foreslås inkludert i prosjekt URO slik det avsettes 
kr 0,300 mill kr, samt en økt avsetning på kr 0,200 mill kr.  Med en total kostnadsramme på 0,5 
mill kr i 2011 og en oppfølging i 2012 vil man få best ønsket effekt av prosjektmidlene for 
URO.  Midler til forebyggende tiltak for eldre på 0,150 forutsettes gjennomført i 2011. 
 
Bydelen har i 2011 hatt ekstraordinære arrangementer og et totalt kostnadsoverslag viser ca 0,1 
mill kroner i ekstraordinære utgifter. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Avsetning for å oppnå mindreforbruk på 26 mill kr i 2011 ……………….15,000 mill kr 
Kostrafunksjon 180, Funksjonsområde 1. 
 
Økning sykehjemsplasser fra 505 til 510…………………………………..  2,500 mill kr 
Midlertidig avsetning risikoområder funksjonsområde 3 ………………….  2,426 mill kr 
Kostrafunksjon 253, Funksjonsområde 3 
 
Styrking av barnevernet..…………………………………………………..  1,000 mill kr 
Kostrafunksjon 252, Funksjonsområde 2B 
 
Midlertidig avsetning risikoområder funksjonsområde 1, 2A, 2B og 4 ..…   5,226 mill kr 
Kostrafunksjon 180, Funksjonsområde 1 
 
Midlertidig avsetning risiko for inntektstap tilknyttet refusjoner ………..   4,000 mill kr 
Kostrafunksjon 254, Funksjonsområde 3 
 
Effektiviseringstiltak 2011 ………………………………………………...-0,300 mill kr 
Kostrafunksjon 180, Funksjonsområde 1 
 
Gjennomføring av prosjekter, hvor forebyggende prosjekt barn/unge  
inngår i URO-prosjekt……………………………………………………….0,300 mill kr 
Kostrafunksjon 232, Funksjonsområde 2B 
 
Gjennomføring av prosjekter, hvor forebyggende prosjekt eldre ..………….0,150 mill kr 
Kostrafunksjon 234, Funksjonsområde 3 
 
Økt bevilgning til URO-prosjektet ved budsjettjustering..………………….0,200 mill kr 
Kostrafunksjon 232, Funksjonsområde 2B 
 
Arrangementskostnader……………………………………………………..0,100 mill kr 
Kostrafunksjon 120, Funksjonsområde 1 
 
Restbeløp til avsetning risikoområder, (inkludert i prognose)………………0,140 mill kr 
Kostrafunksjon 180, Funksjonsområde 1 
 
 
 
Oslo, 30.05.2011  
 
 
Per Johannessen/s/      Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør       økonomisjef 
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Sak 91/11    Oppsummering av regnskapsrevisjon 2010 - Bydel 
Nordstrand  

 
Arkivsak: 200900448 
Arkivkode: 126.2 
Saksbehandler: Roger Westgaard 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 30.05.11 86/11  
Eldrerådet 06.06.11 65/11  
Rådet for funksjonshemmede 06.06.11 66/11  
Ungdomsrådet 06.06.11 33/11  
Helse- og sosialkomite 06.06.11 60/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 07.06.11 50/11  
Barn, ungdom og kultur komite 07.06.11 41/11  
Bydelsutvalget 16.06.11 91/11  
 
 
 
OPPSUMMERING AV REGNSKAPSREVISJON 2010 - BYDEL NORDSTRAND  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd utvalg og bydelsutvalget til behandling  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2010 og bydelens svar tas til 
orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes alle komiteer, råd utvalg og bydelsutvalget til behandling  
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
 
Kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2010 
Bydelens svar på Kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2010 
 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
 
I BU-sak 29/11 Årsregnskap 2010 for Bydel Nordstrand ble følgende vedtatt: 
 
1) Årsregnskap 2010 for Bydel Nordstrand godkjennes 
2) Kommunerevisjonen rapport vedrørende årsregnskap 2010 fremlegges til orientering for 
bydelsutvalget når denne foreligger. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
 
BU-sak 29/11 Årsregnskap 2010 for Bydel Nordstrand. 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Kommunerevisjonen har i sin oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2010 påpekt noen 
punkter som kan forbedres. Bydel Nordstrand har i et eget svarbrev utkvittert disse punktene. 
Både Kommunerevisjonens oppsummering og bydelens tilsvar følger vedlagt.  
 
Sammendrag  
Se faktaopplysninger. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 
Saken i seg har ingen økonomiske konsekvenser, men det er viktig at prosedyrene etterleves, 
slik at sjansene for misligheter minimeres. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Saken har ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
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Ytterligere vurdering 
Se faktaopplysninger. 
 
 
 
Oslo, 30.05.2011 
 
 
Per Johannessen/s/      Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør       økonomisjef 
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Sak 92/11    Høringsuttalelse - Skolebruksplan 2012 - 2021  
 
Arkivsak: 200500827 
Arkivkode: 411 
Saksbehandler: Nina Kristine Lyng 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 30.05.11 91/11  
Barn, ungdom og kultur komite 07.06.11 42/11  
Bydelsutvalget 16.06.11 92/11  
 
 
HØRINGSUTTALELSE - SKOLEBRUKSPLAN 2012 - 2021  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget: 
1. Skolebehovsplanen foreslår gode løsninger på kapasitetsproblemene for 
      grunnskoleelevene i område 17.   

   Ekeberg – Nedre Bekkelaget fra høsten 2015 og område 19 Nordstrand – Munkerud fra  
høsten 2016. Svakheten er at det er flere år til dette er gjennomført, og at det betyr at en må  
forvente endring i de veiledende inntaksområdene for noen av barneskolene. Dette gjelder 
også område 18 Lambertseter – Kastellet. 

2. Høringsuttalelsen gir ikke klart svar på hva som skal skje med Munkerud skoles nåværende 
og kommende elever. Skolen rives og ny skole er ikke ferdig før i 2016. Nordseter 
barnetrinn vil ikke være ferdig før høsten 2013 som avlastningskole for alle Munkeruds 
elever i beste fall og den vil vanskelig kunne gi plass til elevoverskuddet ved Kastellet skole 
samtidig.  

3. Det anbefales at en i stor grad setter opp midlertidige skolelokaler på de skoletomtene som 
har plass til det fremfor å regulere inntaksområdene kanskje flere ganger, slik at det blir 
plass til skolebegynnere før kapasitet bygges opp.  

4. Forslaget om utvikling av Sjømannskolen som arvtaker av studieforberedende klasser ved 
nåværende Nordstrand videregående skole, støttes.  

5. Ljan skole må trekkes inn i området 19 der den naturlig hører til, ikke som i planen, 
      område 20.  
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Saken ble lagt fram for BUK-komiteen over bordet og uten innstilling fra 
bydelsdirektøren. 
Skolebruksplanen ble lagt ut til høring fra Utdanningsetaten fredag den 3.6.11. 
Det har ikke vært tid til å ferdigbehandle planen, og saken legges derfor frem for BUK 
komiteen i denne form (etter ønske fra komiteen). 
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Barn,- ungdom- og kulturkomiteens behandling: 
Knut Hedemann (A) fremmet følgende forslag til vedtak: 

1. Skolebehovsplanen foreslår gode løsninger på kapasitetsproblemene for 
grunnskoleelevene i område 17. 
Ekeberg – Nedre Bekkelaget fra høsten 2015 og område 19 Nordstrand – Munkerud fra 
høsten 2016. Svakheten er at det er flere år til dette er gjennomført, og at det betyr at en 
må forvente endring i de veiledende inntaksområdene for noen av barneskolene. Dette 
gjelder også område 18 Lambertseter – Kastellet. 

2. Høringsuttalelsen gir ikke klart svar på hva som skal skje med Munkerud skoles 
nåværende og kommende elever. Skolen rives og ny skole er ikke ferdig før i 2016. 
Nordseter barnetrinn vil ikke være ferdig før høsten 2013 som avlastningskole for alle 
Munkeruds elever i beste fall og den vil vanskelig kunne gi plass til elevoverskuddet ved 
Kastellet skole samtidig. 

3. Det anbefales at en i stor grad setter opp midlertidige skolelokaler på de skoletomtene 
som har plass til det fremfor å regulere inntaksområdene kanskje flere ganger, slik at 
det blir plass til skolebegynnere før kapasitet bygges opp. 

4. Forslaget om utvikling av Sjømannskolen som arvtaker av studieforberedende klasser 
ved nåværende Nordstrand videregående skole, støttes. 

5. Ljan skole må trekkes inn i området 19 der den naturlig hører til, ikke som i planen, 
område 20. 

Votering: 
Knut Hedemanns (A) forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 

1. Skolebehovsplanen foreslår gode løsninger på kapasitetsproblemene for 
grunnskoleelevene i område 17. 
Ekeberg – Nedre Bekkelaget fra høsten 2015 og område 19 Nordstrand – Munkerud fra 
høsten 2016. Svakheten er at det er flere år til dette er gjennomført, og at det betyr at en 
må forvente endring i de veiledende inntaksområdene for noen av barneskolene. Dette 
gjelder også område 18 Lambertseter – Kastellet. 

2. Høringsuttalelsen gir ikke klart svar på hva som skal skje med Munkerud skoles 
nåværende og kommende elever. Skolen rives og ny skole er ikke ferdig før i 2016. 
Nordseter barnetrinn vil ikke være ferdig før høsten 2013 som avlastningskole for alle 
Munkeruds elever i beste fall og den vil vanskelig kunne gi plass til elevoverskuddet ved 
Kastellet skole samtidig. 

3. Det anbefales at en i stor grad setter opp midlertidige skolelokaler på de skoletomtene 
som har plass til det fremfor å regulere inntaksområdene kanskje flere ganger, slik at 
det blir plass til skolebegynnere før kapasitet bygges opp. 

4. Forslaget om utvikling av Sjømannskolen som arvtaker av studieforberedende klasser 
ved nåværende Nordstrand videregående skole, støttes. 

5. Ljan skole må trekkes inn i området 19 der den naturlig hører til, ikke som i planen, 
område 20. 

 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Link til internett: 
www.ude.oslo.kommune.no  (Forslag til Skolebehovsplan 2012 – 2022. Høringsutkast 3. juni 
2011.) 
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BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Oslo Kommune ved Utdanningsetaten har sendt Forslag til skolebehovsplan 2012 – 2022 ut på 
høring. Høringsfristen er satt til den 24.6.11.  Skolebehovsplanen for Oslo rulleres hvert annet 
år og er forutsatt utarbeidet og behandlet politisk i sammenheng med budsjettet.  
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Nordstrand bydelsutvalg behandlet ovenfor nevnte sak på sitt møte 10.09.2009, sak 83/09, hvor 
det ble fattet følgende enstemmige vedtak: 
 

1. Bydel Nordstrand støtter ikke Utdanningsetaten sitt forslag om at Hauketo 
ungdomsskole skal bli avtagerskole for elevene fra Ljan barneskole. 

     Nordseter skole utvides slik at elevene fra Ljan skole fortsatt får sitt ungdomsskoletilbud 
på Nordseter skole. 

2. Bydel Nordstrand støtter ikke Utdanningsetaten sitt forslag om å overføre elever fra 
Ekeberg skolekrets til Høyenhall skole. Det fremstår som uklart hvordan dette konkret 
er tenkt gjennomført og en forventer at etaten kommer tilbake til dette ved neste 
rullering av planen.     
Ekeberg skole bør kunne gi plass til flere elever innenfor nåværende skoletomt når den  
gamle gymnastikksalen rives og skolen får tilgang til en flerbrukshall utenfor 
nåværende skoletomt. 
 

 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Udanningsetaten i Oslo kommune har kommet med forslag til Skolebehovsplan 2012-2022.  
Skolebehovsplanen er en kapasitetsplan, men skal også bidra til høy kvalitet i opplæringen. 
Det samlede elevtallet frem mot 2011 er anslått til omkring 18 400. Veksten er langt høyere 
enn kommunens tidligere anslag noe som gir store utfordringer og krav til høy 
kapasitetsutnyttelse. Skolebehovsplanen foreslår en netto utbygging på omkring 2100 plasser i 
videregående skole og 14 800 grunnskoleplasser. 
Planen har følgende strategiske grep i prioritert rekkefølge 

1. Utnytte kapasitet i eksisterende skolebygg 
2. Erverv av tometer for bygging av nye skoler 
3. Utvidelse av eksiterende skolebygg 
4. Omgjøring av eksisterende skoleanlegg (fra videregående skole til grunnskole og fra 1-

10 til 1-7 skole), der utvidelser og tomteerverv ikke gir tilfredsstillende løsninger for å 
sikre skoleplasser for de minste barna i nærheten av der de bor i tråd med 
nærskoleprinsippet. 

 
Planen er i samsvar med prioriteringer i vedtatt budsjett 2011 og strategier fra vedtatt 
skolebehovsplan 2009-2019. 
 
Planen deler Oslo inn i fire regioner og videre 20 områder, uten at det er ment å legge rammer 
for inntaksområdene, som forutsettes endret løpende i henhold til behov. Bydel Nordstrand er 
delt inn i tre områder; Ekeberg – Nedre Bekkelaget (område17), Lambertseter – Kastellet 
(område  18), Nordstrand – Munkerud (område 19). 
 
Vedtatte endringer i skolebehovsplanen 2009-2019 som berører Nordstrand bydel:  
Munkerud skole, nytt skoleanlegg, 1-7 skole for 840 elever. Skal stå ferdig i 2016. 
Foreslått endringer i planperioden: 
Ekeberg skole – utvides med en parallell. Gjennomføres 2015. 
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Nordstrand videregående skole – omgjøres fra 10-13 til 8-10. Gjennomføres 2016. 
Nordseter ungdomsskole – utvides med to paralleller. Gjennomføres i 2016. 
Nordstrand videregående skole flyttes til Sjømannsskolen. Gjennomføres 2013. 
Holtet videregående skole – endringer i studieretninger. Gjennomføres 2014. 
Ljan barneskole er flyttet fra bydelen til område som dekker Søndre Nordstrand bydel 
 
Planen har dimensjonert hver parallellklasse for 30 elever i nybygg, jfr. standardprogrammet 
Bygg for læring. Utdanningsetaten påpeker at dette ikke innebærer at de ønsker å gjenopprette 
klasser på 30 som obligatorisk pedagogisk enhet, men at dette er brukt som en 
planleggingsenhet. 
Behovsanslaget i planen er basert på elevtellinger og fremskrivinger. Gjennomsnittlig kapasitet 
i eksisterende skoleanlegg er beregnet som 28 elever pr. klasserom der det ikke foreligger 
nøyaktig dimensjonering av skoleanleggene. Dette henger sammen med at mange eldre skoler 
har små klasserom. 
Ledig kapasitet på skolene kan variere fra år til år. For å utnytte kapasiteten og beholde en høy 
oppfyllingsgrad forutsettes det et tett samarbeide mellom skolene i forhold til inntak for å sikre 
at det ikke blir flere småklasser enn nødvendig. Det forutsettes at inntaksområdene vil måtte 
endres fortløpende. 
 
Faglige føringer: 
Skoletilbudene skal dimensjoneres etter forventet elevtallsøkning og målsetning om god 
utnyttelse av skoleanleggenes elevkapasitet. Permanente kapasitetsbehov bør dekkes ved 
permanente løsninger, dvs. midlertidige paviljonger skal søkes unngått. 
 
Skoleanlegg bør fremtre tydelig og med høy grad av arkitektonisk kvalitet som forholder seg til 
omgivelsenes kulturhistorie på en positiv måte. Skoleanlegg skal gi tilhørighet for elevene, 
tilrettelegge for disiplin og bidra til et godt arbeidsmiljø fritt for mobbing, vold og rasisme. De 
fysiske rammene for Osloskolen skal bidra til å forsterke kvaliteten i opplæringen for den 
enkelte elev og innby til varierte arbeidsformer. 
 
Nærskoleprinsippet og behov for omgjøringer. 
I planen forslås det å omgjøre videregående skoler til grunnskoler, og av grunnskoler med 
ungdomstrinn til rene barnetrinnsskoler. Hovedårsaken er prinsippet om nærskole, det å gi alle 
barn rett til grunnskoleopplæring på sin nærskole. De minste barna (1-7 trinn) har størst behov 
for skole nær hjemmet, mens ungdomsskoleelever kan ha litt lengre skolevei. De videregående 
skolene er byomfattende. 
 
Det vises til at analyser tilsier at det ikke bør planlegges for mer en 85% oppfyllingsgrad på 
barnetrinnet for å kunne takle usikkerhet knyttet til kullvariasjoner, antall faktiske skolestartere, 
skolebyttesøknader og henvisningssaker. Når det gjelder ungdomstrinnet kan en ha en høyere 
oppfyllingsgrad, men at 90% er en kritisk grense her. 
 
Sammendrag  
Bydelsdirektøren legger Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak til grunn. 
Utdanningsetaten har lagt frem til høring; forslag til Skolebehovsplan 2012- 2022. 
Den samlede elevøkningen i Oslo kommune frem mot 2022 er anslått til 18 400. Dette gjelder 
både grunnskolen og videregående skole. Skolebehovsplanen legger frem forslag til å fylle 
behovet for elevplasser i hele kommunen. 
Bydel Nordstrand er delt inn i tre planområder; Ekeberg-Bekkelaget, Lambertseter – Kastellet 
og  
Nordstrand – Munkerud. 
Det er tidligere vedtatt å bygge ny Munkerud skole og denne er planlagt ferdig i 2016. 
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Planen forslår for øvrig: 
Ekeberg skole – utvides med en parallell på barnetrinnet i år 2015 
Nordstrand vg.s. – omgjøres til grunnskole (8-10) i år 2016 
Sjømannsskolen – Nordstrand vg.s. flyttes til Sjømannsskolen i år 2013 
Holtet vg.s. får endrede studieretninger. 
Ljan barneskole flyttes til område som dekker Søndre Nordstrand 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Utdanningsetaten i Oslo kommune har lagt frem en ny skolebehovsplan til høring ,gjeldene for 
perioden 2012 – 2022. Skolebehovsplanen er en kapasitetsplan, men skal også bidra til høy 
kvalitet i opplæringen. Planen skal rulleres hver annet år. 
Nye beregninger viser en samlet elevtallsøkning i hele byen (grunnskole + videregående skole) 
frem mot 2022 på omkring 18 400. 
 
Planen syntes generelt å ha konstruktive løsninger når det gjelder kapasitetsproblemene i 
grunnskolen. 
 
For bydel Nordstrand er det forslag om konkrete endringer ved følgende skoler: 
- Ekeberg skole – utvides med en parallell på barnetrinnet i år 2015 
- Ljan barneskole flyttes til område som dekker Søndre Nordstrand 
- Nordstrand vg.s. – omgjøres til grunnskole (8-10) i år 2016 
- Sjømannsskolen – Nordstrand vg.s. flyttes til Sjømannsskolen i år 2013 
- Holtet vg.s. får endrede studieretninger. 
 
Når det gjelder Munkerud skole så foreligger det allerede et vedtak om å bygge en ny skole 
som skal stå ferdig i 2016. Skolen skal ha en kapasitet på 840 elever. 
 
En utvidelse av kapasiteten ved eksisterende skoler syntes fornuftig ut fra forutsetningen om at 
lokalitetene blir tilfredsstillende. Det har tidligere vært foreslått fra Utdanningsetaten å endre 
avtagerskole for Ljan barneskole til Hauketo ungdomsskole. Dette forslaget møtte sterk 
motstand fra flere hold i bydelen, og BU fattet et vedtak som gikk imot en slik endring. 
Utdanningsetaten syntes i den fremlagte planen å ha lagt til grunn at Ljan skole igjen skal sees 
opp mot skoletilbudene i nabobydelen. Bydelen legger de samme vurderinger til grunn som 
tidligere og vil ha Ljan skole inn i område 19, som den naturlig hører til.  
Det å prioritere de yngste barna i forhold til nærhet til skolen er en god løsning. For Bydel 
Nordstrand blir konsekvensen at Nordstrand videregående skole omgjøres til ungdomsskole (8-
10) og at en oppretter en ny videregående skole i på Sjømannsskolen. Dette fremstår som en 
god løsning.  
 
 
Oslo, 09.06.11 
 
Per Johannessen/s/                                                        Nina K. Lyng/s/ 
bydelsdirektør                                                              enhetsleder 
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Sak 93/11    Prioritering av tiltak for trygg skolevei  
 
Arkivsak: 200800084 
Arkivkode: 615 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 30.05.11 90/11  
Eldrerådet 06.06.11 66/11  
Rådet for funksjonshemmede 06.06.11 67/11  
Ungdomsrådet 06.06.11 34/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 07.06.11 51/11  
Barn, ungdom og kultur komite 07.06.11 43/11  
Bydelsutvalget 16.06.11 93/11  
 
 
PRIORITERING AV TILTAK FOR TRYGG SKOLEVEI  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

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

 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
1)  Bydelsutvalget ser det som viktig at det iverksettes trafikksikringstiltak for skolebarna 

snarest mulig. I tråd med bydelens trafikkplan og innspill fra skolene fremheves følgende 
som universelle tiltak, som bør iverksettes så snart det er mulig: 

a) 30 km/t som fartsgrense på alle veier i nærheten av skoler, foruten tydelig skilting av  
at man nærmer seg en skole. 

b) Der hvor det går buss utenfor skole, bør det etableres busslomme. 
c) Det bør etableres drop-soner et stykke fra skolene, for å gjøre det mindre nødvendig    

og kjøre barna helt til skoledøra. 
d) Det bør etableres opphøyde gangfelt med lysregulering ved og i nærheten av skoler. 

2)  Det bør gjennomføres tiltak som bedrer fremkommelighet, oversikt og et mer forståelig   
      trafikkbilde. Med dette tenktes på etablering av fortau, begrensning av parkering i 

nærheten  av skoler, rydde snø på en slik måte av barn ikke tvinges ut i kjørebanen, innføre 
enveiskjøring og begrense gjennomkjøring i boligstrøk. 

3) Bydelsdirektøren tar kontakt med de aktuelle myndigheter med henblikk på dialog, møte og 
    overlevering av skolenes forslag sammen med bydelsutvalgets vedtak.  
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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 
- Komite for barn, ungdom og kultur 
- Bydelsutvalget 

 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
 Rådet hadde følgende merknader: 
Tilleggsforslag punkt 2: Eventuell å tidsbegrense noen av tiltakene til skoletiden, pluss en 
halvtime før og etter. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Tilleggsforslag punkt 2: Eventuell å tidsbegrense noen av tiltakene til skoletiden, pluss en 
halvtime før og etter. 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens behandling/vedtak: 
Det var enighet om endring av formuleringen i 2. setning i pkt 2 i innstillingen som følger: 
”Med dette tenktes på etablering av fortau…” endres til   ”Dette innebærer etablering av 
fortau…” 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med endring i 2. setning i pkt. 2 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
BUK-komiteens innstilling til vedtak i bydelsutvalget som følger: 
1) Bydelsutvalget ser det som viktig at det iverksettes trafikksikringstiltak for skolebarna  

snarest mulig. I tråd med bydelens trafikkplan og innspill fra skolene fremheves følgende 
som universelle tiltak, som bør iverksettes så snart det er mulig: 

a) 30 km/t som fartsgrense på alle veier i nærheten av skoler, foruten tydelig skilting av 
at man nærmer seg en skole. 

b) Der hvor det går buss utenfor skole, bør det etableres busslomme. 
c) Det bør etableres drop-soner et stykke fra skolene, for å gjøre det mindre nødvendig   

og kjøre barna helt til skoledøra. 
d) Det bør etableres opphøyde gangfelt med lysregulering ved og i nærheten av skoler. 

2) Det bør gjennomføres tiltak som bedrer fremkommelighet, oversikt og et mer forståelig   
     trafikkbilde. Dette innebærer etablering av fortau, begrensning av parkering i nærheten av 

skoler, rydde snø på en slik måte av barn ikke tvinges ut i kjørebanen, innføre enveiskjøring 
og begrense gjennomkjøring i boligstrøk. 

3) Bydelsdirektøren tar kontakt med de aktuelle myndigheter med henblikk på dialog, møte og 
    overlevering av skolenes forslag sammen med bydelsutvalgets vedtak.  
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Barn,- ungdom- og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
Tedd Urnes (SV) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak, nytt punkt 1-e i bydelsdirektørens 
forslag: 
1 - e) Det bør vurderes enveisreguleringer av trafikken der dette er hensiktsmessig og vil   

bedre oversikten 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
Tedd Urnes (SV) tilleggsforslag til nytt punkt 1 – e  ble enstemmig vedtatt 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
BUK-komiteens innstilling overfor bydelsutvalget som følger: 
1) Bydelsutvalget ser det som viktig at det iverksettes trafikksikringstiltak for skolebarna 
snarest mulig. I tråd med bydelens trafikkplan og innspill fra skolene fremheves følgende som 
universelle tiltak, som bør iverksettes så snart det er mulig: 

a) 30 km/t som fartsgrense på alle veier i nærheten av skoler, foruten tydelig skilting  av 
at man nærmer seg en skole. 

b) Der hvor det går buss utenfor skole, bør det etableres busslomme. 
c) Det bør etableres drop-soner et stykke fra skolene, for å gjøre det mindre nødvendig   

og kjøre barna helt til skoledøra. 
d) Det bør etableres opphøyde gangfelt med lysregulering ved og i nærheten av skoler. 

            e) Det bør vurderes enveisreguleringer av trafikken der dette er hensiktsmessig og vil   
bedre oversikten 

2) Det bør gjennomføres tiltak som bedrer fremkommelighet, oversikt og et mer forståelig   
trafikkbilde. Med dette tenktes på etablering av fortau, begrensning av parkering i nærheten 
av skoler, rydde snø på en slik måte av barn ikke tvinges ut i kjørebanen, innføre 
enveiskjøring og begrense gjennomkjøring i boligstrøk. 

3) Bydelsdirektøren tar kontakt med de aktuelle myndigheter med henblikk på dialog, møte og 
    overlevering av skolenes forslag sammen med bydelsutvalgets vedtak.  
 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte:  

1. Bydelsdirektørens brev av 14.03.2011 til FAU-ledere og rektorer ved barne- og 
ungdomsskolene i bydelen. 

2. Svarbrev fra 7 skoler 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
 
Bydelsutvalget behandlet trafikkplan for Bydel Nordstrand i møte den 18.11.2010, og den ble 
vedtatt enstemmig. Trafikkplanen er overlevert samferdelseskomiteen for videre behandling i 
bystyret. BU-leder og sekretær for BMS-komiteen møtte samferdselskomiteen i møte den 30. 
mars 2001 for å orientere og svare på spørsmål. Saken er satt opp til komitebehandling den 25. 
mai 2011. Uten å avvente bystyrets behandling, har imidlertid bydelen ønsket å arbeide videre 
med saken, med henblikk på å spisse ut noen prioriterte innsatsområder. Det er enighet om at 
barnas skoleveier er et område som krever raske tiltak, og disse behøver ikke nødvendigvis å 
være spesielt kostnadskrevende.  
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TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsutvalget vedtok i sak 31/11, møte den 10.03.2011 følgende: 
 
1. Bydelsutvalget mener at det er viktig at arbeidet med å sikre trygge skoleveier må gis prioritet.  
2. FAU og ledelse ved skolene bør trekkes inn i bildet for å bidra med ytterligere konkretisering og   
    prioritering av tiltak.  
3. Bydelsutvalget ber administrasjonen sende brev til skolene hvor de bes om å prioritere  
   1 – 2 tiltak i henhold til trafikkplanens pkt 3.3.A. På bakgrunn av dette fremmes en innstilling til 
   Samferdselsetaten om prioriterte tiltak for sikring av skoleveier i Bydel Nordstrand. Innstillingen 
   legges frem for behandling i bydelsutvalget våren 2011.  
4. FAU bes spesielt å uttale seg om de trafikale konsekvenser som endrede opptaksgrenser utløser  
5. Bydelsutvalget ber om å bli orientert om fremdriften i det videre arbeid med Trafikkplanen i 
    Samferdselsetaten og Samferdselskomiteen 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
På bakgrunn av ovennevnte BU-vedtak av 10.03.2011, sendte bydelsdirektøren brev til FAU-
ledere og rektorer ved barne- og ungdomsskolene den 14.03.2011 (vedlagt) og oppfordret til å 
prioritere 1 – 2 tiltak i henhold til bydelens trafikkplan pkt 3.3.A. Skolene ble dermed bedt om 
å si noe om hva som er viktigst ved den enkelte skole. Skolene ble dermed bedt om å si noe om 
hva som er viktigst ved den enkelte skole. Det ble i bydelsdirektørens brev understreket at 
bydelen verken har budsjettansvar eller myndighet i forhold til konkrete løsninger og tiltak. 
Derfor må innspill til bydelen komme i tillegg til de tiltak man ellers gjør – ikke i stedet for.  
 
I alt 7 skoler har besvart henvendelsen. Hovedpunktene i svarene gjengis her (se for øvrig 
skolenes svarbrev som vedlegg): 
 
Nordstrand skole, trafikkomiteen FAU 
De to viktigste tiltakene er  

1) 30 km/t som fartsgrense på alle veier i nærheten av skole samt tydelig skilting av at man 
nærmer seg en skole 

2) Begrense gjennomgangstrafikken i boligområdene. 
De foreslår også tiltak som ”dropsoner” i nærheten av skolen, lyskryss i Nordstrandveien og 
tiltak i smale og kronglete veier (se skolens brev av 06.04.11). Parkering i småveier og 
manglende fortau gir trafikkfarlige forhold. 
 
Munkerud skole, FAU 
De viktigste tiltakene er 

1) Etablering av lysregulert gangfelt og skilt i krysset Nordstrandveien/Solveien. 
2) Nordstrandveien bør ha 30 km/t som fartsgrense i hele sin lengde. 
3) Alle gangfelt som krysser Nordstrandveien gjøres lysregulert og opphøyet. 

Munkerud FAU mener ellers at samtlige argumenter for prioritering av Lambertseter-skolene 
også kan gjøres gjeldende for skolene langs Nordstrandveien. Det er fire skoler langs veien, 
med et samlet elevtall på 1.700, og fartsgrensen er 50 km/t – også ved skolene. 
 
Steinerskolen på Nordstrand, brev fra daglig leder og foreldreforeningen 
De viktigste tiltakene er: 

1) Det bør etableres opphøyde gangfelt med lysregulering ved og i nærheten av skoler. 
2) Det må være 30 km/t fartsgrense på alle veier i nærheten av skole, foruten tydelig 

skilting av at man nærmer seg en skole. 
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Steinerskolen mener som Munkerud at samtlige argumenter for prioritering av Lambertseter-
skolene også kan gjøres gjeldende for skolene langs Nordstrandveien. Det er fire skoler langs 
veien, med et samlet elevtall på 1.700, og fartsgrensen er 50 km/t – også ved skolene. Skolene 
langs Nordstrandveien synes uteglemt. 
 
Lambertseter skole, FAU 
De viktigste tiltakene er: 

1) Ny dedikert drop-sone. Det var en drop-sone mellom det gamle senteret og 
Lambertseter Gård, men den er blitt borte i og med åpning av nytt senter. 

2) Lysregulert fotgjengerovergang over Feltspatveien fra Marmorveien til Brytern. 
3) Ytterligere sikring av forgjengerovergang over Glimmerveien ved Lekern. 

 
Karlsrud skole, FAU Trafikk og rektor 
De viktigste tiltakene er: 

1) Utenfor skolene og barnehagen er det fortsatt ikke merket opp for sykkelfelt. Med 
oppmerket sykkelfelt følger parkering forbudt. Veldig uoversiktlig utenfor skolen med 
parkerte biler tett i tett. 

2) Bedre snømåking av fortau rundt skolen og bortkjøring av snø. Elever må ut i 
Østerliveien om vinteren for å komme forbi et ”fjell” av deponert snø. 

 
Ljan skole, FAU og rektor 
De viktigste tiltakene er: 

1) Enveiskjøring i Gladvollveien, mellom Furumoen og von Øtkens vei, da det er veldig 
uoversiktlig for barna. 

2) Etablering av drop-soner i Herregårdsveien nedenfor skolen, i krysset 
Furumoen/Gladvollveien og ved Spar-butikken i von Øtkens vei. 

Skolen peker ellers på at skilt må vise at dette er vei til en skole, dessuten gror skilt igjen og 
blir usynlige av busker og lignende. 
 
Nedre Bekkelaget skole, FAU Trafikkutvalget og rektor 
De viktigste tiltakene er: 

1) Fartsgrense 30 km/t på alle veier i nærheten av skoler, og det må skiltes at man nærmer 
seg en skole. For nedre Bekkelaget skole bør det skiltes før man kjører av fra 
Mosseveien. 

2) Det bør etableres en busslomme utenfor skolen. 
3) Det må etableres flere fotgjengerfelt og skilt om at skolebarn krysser veien. 

Ellers peker skolen på at det bør bli bedre gatebelysning, hyppige fartskontroller, etablering av 
drop-soner og fortau og et skille mellom kjørende og gående på Ulvøy-broen. 
 
 
Sammendrag  
På oppfordring fra bydelsutvalget og brev fra bydelsdirektøren har syv skoler gitt råd om tiltak 
for å bedre trafikksituasjonen for skolebarna. 
 
 
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 
Bydelen har mottatt gode gjennomarbeidede og konstruktive innspill fra skolenes om grunnlag 
for dialog med aktuelle myndigheter. 
 
Det er gjennomgående at skolene støtter forslag om 30 km/t som fartsgrense på alle veier i 
nærheten av skole, foruten tydelig skilting av at man nærmer seg en skole. Det er også ønsker 
opphøyde gangfelt og etablering av busslommer og drop-soner. Generelt er det et tydelig behov 
for å gjøre tiltak som gjør trafikkbildet mer oversiktlig og forståelig for barna. Dette dreier seg i 
noen grad om å redusere parkeringsmulighet for biler på uoversiktlige strekninger, etablere 
fortau og skille kjørende fra gående. Det dreier seg også om ikke deponere snø slik at barn 
tvinges ut i kjørebanen, i noen tilfelle hindre gjennomkjøringsmulighet. 
 
Det er oversendt gode argumenter for at de fire skolene langs Nordstrandveien fremheves 
særskilt, da trafikken i Nordstrandveien og tilstøtende småveier er problematisk for barna. 
Bydelsdirektøren finner grunn til å fremheve dette i fremtidige presentasjoner av bydelens 
trafikkutfordringer. Imidlertid mener bydelsdirektøren at Cecilie Thoresens vei/Langbølgen har 
så spesielle utfordringer at dette området bør prioriteres enda høyere enn Nordstrandveien, 
dersom det må gjøres et valg. 
 
 
 
Oslo, 20.05.2011 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 94/11    Parkeringsplass ved gamle Lambertseter senter  
 
Arkivsak: 201001254 
Arkivkode: 617.1 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 30.05.11 87/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 07.06.11 52/11  
Bydelsutvalget 16.06.11 94/11  
 
 
PARKERINGSPLASS VED GAMLE LAMBERTSETER SENTER  
 
 
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) I tråd ved BU-vedtak i sak 06/11, møtedato 03.04.2011, ønsker bydelsutvalget at søndre 
halvpart av tidligere parkeringsplass på østsiden av Langbølgen ved gamle 
Lambertseter senter, opprettholdes som parkeringsplass. 

2) Det konstateres at Bymiljøetaten ønsker å opparbeide hele den tidligere 
parkeringsplassen til friområde. Administrasjonen bes skrive til Byrådsavdeling for 
byutvikling og anmode om at det fremmes en byrådssak som sikrer fortsatt parkering på 
den søndre halvpart av parkeringsplassen, i tråd med bydelsutvalgets vedtak. 

3) Det må også anmodes om et hastevedtak, som gir anledning til parkering på hele den 
asfalterte parkeringsplassen inntil det er fattet endelig vedtak om fremtidig bruk, evt 
omregulering av den omdiskuterte eiendommen. 

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

- komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- bydelsutvalget  

 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
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SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte: Kartskisse over det aktuelle området, med skravert markering av omdiskutert 
område. 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Steinar Andersen (A) tok opp saken om parkeringsplass ved gamle Lambertseter senter i BU-
møte den 19.05.2011, og det enighet om at det legges frem ny sak om dette til neste BU. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
 
Bydelsutvalget behandlet sak om dette i møte den 03.02.2011, sak 06/11 og fattet følgende 
vedtak: 
 
1. Det anbefales at den søndre halvparten av eksisterende parkeringsplass øst for Langbølgen ved 
det gamle Lambertseter senter opprettholdes som parkeringsplass, og at Trafikketaten håndhever 
parkeringen på området.  
2. Den nordre halvdelen av eksisterende parkeringsplass omgjøres til grøntareale og bør inngå i en 
parkmessig opparbeidet møteplass/samlingspunkt. Dette området forbeholdes gående og syklende.  
3. Inntil nordre del gjøres om til grøntareal opprettholdes også denne delen som parkeringsplass  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Ovennevnte BU-vedtak av 03.02.2011 ble sendt over til Friluftsetaten, som forvalter området. 
Etaten svarte i brev av 16.03.2011 at de mener at hele parkeringsplassen skal opparbeides som 
friområde i tråd med reguleringsformålet. 
 
Det eksisterer dermed en uenighet mellom bydelen og Friluftsetaten (Friluftsetaten inngår nå 
som en del av den nye Bymiljøetaten, og kalles heretter Bymiljøetaten). Bydelen ønsker at den 
søndre halvpart av tidligere parkeringsareal skal være parkeringsareal fortsatt. Skravert felt på 
vedlagte skisse viser antydningsvis hvor det ønskede parkeringsfeltet blir liggende. Samtidig 
mener bydelen at den nordre delen av parkeringsarealet bør omgjøres til grøntareale og inngå i 
en parkmessig opparbeidet møteplass/samlingsplass som forbeholdes gående og syklende. 
Bymiljøetaten på sin side ønsker å avvikle all parkering på området og opparbeide det til 
friområde. Området er regulert til friområde. 
 
Sammendrag  
Det eksisterer en uenighet mellom Bymiljøetaten og bydel om bruk av et område som inntil 
nylig har vært parkeringsareale. 
 
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 konstaterer at det foreligger en uenighet mellom bydel og Bymiljøetaten. 
Saken synes fastlåst, og det sees ingen annen løsning på dette enn å løfte saken til 
Byrådsavdeling for byutvikling. Det bør foreslås at den søndre halvpart av det tidligere 
parkeringsarealet enten omreguleres til parkering eller får dispensasjon fra reguleringsformålet. 
Begge alternativ vil være i tråd med bydelsutvalgets vedtak i sak 06/11 og innebærer at bare 
nordre halvpart av tidligere parkeringsplass opparbeides til friområde. 
 
Å beholde halve parkeringsplassen til fortsatt parkering innebærer ingen økonomisk 
konsekvens for kommunen, da asfalten ligger der fra før. 
 
 
 
 
Oslo, 23.05.2011 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
 
 
 
  
 
 

 34 



 

Sak 95/11    Forslag til normer for felles leke- og uteoppholdsarealer 
for boligbygging i indre Oslo  

 
Arkivsak: 201100508 
Arkivkode: 174 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 30.05.11 89/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 07.06.11 54/11  
Barn, ungdom og kultur komite 07.06.11 45/11  
Bydelsutvalget 16.06.11 95/11  
 
 
 
FORSLAG TIL NORMER FOR FELLES LEKE- OG UTEOPPHOLDSAREALER FOR 
BOLIGBYGGING I INDRE OSLO  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i 

- 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 ser det som positivt at det nå skal fastsettes normer for felles leke- og 
oppholdsarealer i indre by.  

2) Det er viktig at også indre by får gode oppvekstområder og dermed en variert 
sammensetning av boliger og næringsliv. 

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

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

      -    Bydelsutvalget 
 
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. 
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SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte: Normer for felles leke- og uteoppholdsarealer for boligbygging i indre Oslo, samt 
oversendelsesbrev av 28.04.2011. 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Bydelsutvalget er invitert til å uttale seg om forslag til normer for felles leke- og 
uteoppholdsarealer for boligbygging i indre by.  
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det er ingen tidligere vedtak i denne konkrete saken. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Bakgrunnen for utvikling av normene er en overordnet målsetting om at Oslo skal være en 
blågrønn by, og at også barn skal ha gode oppvekstvilkår i byen. En stor del av forventet 
befolkningsvekst er forventet å komme i indre by. Dagens veiledning for uteoppholdsareale er 
ikke tilstrekkelig til å sikre barns behov for uteoppholdsarealer i byen. De felles 
uteoppholdsarealene er under økende press. Forslaget til arealnormer innfører nærmere angitte 
krav til kvaliteter på uteoppholdsareal til boliger i indre by, som størrelse, solinnfall, 
rommelighet og brukbarhet. Normene vil i seg selv ikke kunne sikre trafikktrygge 
gangforbindelser, plasser, torg og annen offentlig infrastruktur, og vil i deler av byen ikke være 
tilstrekkelig for å sikre tilfredsstillende uteoppholdsarealer for alle aldersgrupper. 
 
Normene er ment å ivareta behovet for tilfredsstillende felles uteoppholdsarealer i det enkelt 
boligprosjekt, og vil også kunne sikre større grad av likebehandling og forutsigbarhet for 
utbyggere. 
 
Sammendrag  
Bydelsutvalget er invitert til å uttale seg om forslag til normer for felles leke- og 
uteoppholdsarealer for boligbygging i indre by. Dagens veiledning for uteoppholdsareale er 
ikke tilstrekkelig til å sikre barns behov for uteoppholdsarealer i byen.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren finner det positivt at det nå skal fastsettes normer for felles leke- og 
oppholdsarealer i indre by. Det er viktig at også indre by får gode oppvekstområder og dermed 
en variert sammensetning av boliger og næringsliv. Det er en fordel at utbyggere får størst 
mulig grad av forutsigbarhet når de fremmer sine prosjekter. Det er også grunn til å anta at 
tenkning og praksis som følger av de nye normene også vil prege planarbeid knyttet til 
knutepunkt og senterutvikling også i ytre by. 
 
Oslo, 20.05.2011 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 96/11    Utkast til regional planstrategi og regionalt planprogram 
for areal og transport i Oslo og Akershus - utleggelse til 
offentlig ettersyn  

 
Arkivsak: 201100511 
Arkivkode: 616.0 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 30.05.11 88/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 07.06.11 53/11  
Bydelsutvalget 16.06.11 96/11  
 
 
UTKAST TIL REGIONAL PLANSTRATEGI OG REGIONALT PLANPROGRAM 
FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS - UTLEGGELSE TIL 
OFFENTLIG ETTERSYN  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i  

- komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- bydelsutvalget 

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

1) Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand finner at høringsutkastet inneholder gode 
målformuleringer. 

2) Under beskrivelsen av utfordringer og utviklingstrekk blir tema som transport og 
infrastruktur noe svakt beskrevet. Med èn sentrumstunnel for alle T-banelinjene har 
byen et system som er meget sårbart for driftsavbrudd og ingen nevneverdig 
kapasitetsreserve. Trikken er også i behov av kostnadskrevende tiltak som nytt 
materiell, egne traseer, baneforlengelser, oppgraderinger og signalprioritering. I 
tillegg må det tydeliggjøres at tilbudet for syklister er lite sammenhengende og generelt 
for dårlig – i mange tilfeller direkte trafikkfarlig. 

3) Beskrivelsen av målkonflikter kan med fordel tydeliggjøre konflikten som er knyttet til 
hva slags trafikk og transport som skal gis prioritering i byens gater og veier. Sikring 
av plass og gode forhold for syklister, barn, gående og kollektivtrafikk krever tydelige 
prioriteringer  i gate-/veibildet. Det bør også beskrives tydeligere hvilke målkonflikter 
man står overfor når man vil sikre gode bolig- og oppvekstområder i indre by og 
områder som utbygges som tett by.  

 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i:  
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
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Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte: Høringsutkast for planstrategi med oversendelsesdokument 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Byrådet i Oslo og fylkesutvalget i Akershus har vedtatt å legge utkast til felles planstrategi og 
planprogram for areal og transport ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 01.07.2011.  
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det er ingen tidligere vedtak i saken. 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
I høringen inviteres det spesielt til å vurdere målformuleringene i planstrategien, om 
utfordringer og utviklingstrekk er beskrevet på en relevant og dekkende måte, om 
spørsmålsstillinger er riktig avgrenset og om målkonflikter er beskrevet på en dekkende måte. 
 
Det presenteres tre alternative utbyggingsmodeller for hovedstadsregionen (Oslo og Akershus): 
Videreføring av dagens kommuneplaner, konsentrert utvikling av byer og fortetting i mange 
knutepunkter. Det ønskes synspunkter på om disse utviklingsmodellene er hensiktsmessig 
grunnlag for en plandiskusjon og hvordan disse modellene bør konkretiseres og utredes 
nærmere i det videre planarbeidet. 
 
Sammendrag  
Byrådet i Oslo og fylkesutvalget i Akershus har vedtatt å legge utkast til felles planstrategi og 
planprogram for areal og transport ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 01.07.2011.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren mener at planstrategi og planprogram for areal og transport i 
hovedstadsregionen er av stor betydning for alle bydeler og kommuner i regionen. 
Utviklingstrekk skal sikre både en konkurransedyktig og bærekraftig utvikling, reduserte 
klimagassutslipp, gode transportløsninger og effektiv arealbruk, foruten plassering av boliger 
og arbeidsplasser. Plangrepene dreier seg til syvende og sist om livskvalitet.  
 
Det konstateres at planstrategi og planprogram ikke vurderer hvorvidt dagens inndeling i 
kommuner og fylkeskommuner i hovedstadsregionen er hensiktmessig for å fremme en 
helhetlig og fremtidsrettet utvikling av regionen. 
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Bydelsdirektøren har ingen merknader til målformuleringene som fremkommer på siden 7 og 8 
i høringsutkastet. I beskrivelsen av transport og infrastruktur på siden 10 – 15 må det 
understrekes tydeligere at det er nødvendig med store investeringer for å bedre tilbudet for 
kollektivreisende. T-banen vil være avhengig av en ny sentrumstunnel, i tillegg til eksisterende, 
og trikken må sikres signalprioritering, egne traseer, nytt materiell og oppgradering for å kunne 
ta hånd om kapasitetsøkningen. Det må tydeliggjøres at tilbudet for syklister er lite 
sammenhengende og generelt for dårlig – i mange tilfeller direkte trafikkfarlig for syklistene.  
 
På samme måte kan også formuleringer om målkonflikter på side 29 tydeliggjøre konflikten 
knyttet til hva slags trafikk og transport som skal gis prioritering, det vil si plass i byens veier 
og gater. Sikring av plass og gode forhold for syklister, barn, gående og kollektivtrafikk krever 
tydelige prioriteringer i gate-/veibildet. Det kan også beskrives tydeligere hvilke målkonflikter 
man står overfor når man vil sikre gode bolig- og oppvekstområder i indre by og tettbygde 
områder. 
 
 
 
 
Oslo, 20.05.2011 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 97/11    Evaluering av familieteamet og hybeltiltaket 2010  
 
Arkivsak: 201100515 
Arkivkode: 26 
Saksbehandler: Louise Risnes 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 30.05.11 94/11  
Rådet for funksjonshemmede 06.06.11 68/11  
Helse- og sosialkomite 06.06.11 64/11  
Barn, ungdom og kultur komite 07.06.11 44/11  
Bydelsutvalget 16.06.11 97/11  
 
 
EVALUERING AV FAMILIETEAMET OG HYBELTILTAKET 2010  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport med evaluering av barneverntjenestens familieteam og hybeltiltak til 
orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Frode Woldsund (KrF) fremmet følgende forslag til merknader: 
Helse- og sosialkomiteen etterlyser kommentar under punktet økonomiske forhold da det 
overfor står skrevet at det medfører en besparing på 8 millioner kroner. Helse- og 
sosialkomiteen ønsker å få vite hva tiltaket hadde kostet dersom det ble kjøpt eksternt, kontra 
det som det koster å drive det i egen regi. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader fremmet av Frode 
Woldsund (KrF) 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader:  
Helse- og sosialkomiteen etterlyser kommentar under punktet økonomiske forhold da det 
overfor står skrevet at det medfører en besparing på 8 millioner kroner. Helse- og 
sosialkomiteen ønsker å få vite hva tiltaket hadde kostet dersom det ble kjøpt eksternt, kontra 
det som det koster å drive det i egen regi. 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG: Evaluering av familieteamet og hybeltiltaket høsten 2010  
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Rapporten beskriver resultatene fra evalueringen av barnevernets familieteam og hybeltiltak 
gjennomført høsten 2010. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
I budsjettdokumentene for 2010 er det formulert tiltak om å evaluere familieteamet for å 
optimalisere tjenesten. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Evalueringen ble foretatt som en egenevaluering, der ansatte i familieteamet, 
barneverntjenestens ansatte samt brukere ble invitert til å si sin mening om familieteamet. 
Familieteamet er evaluert med henblikk på hvor fornøyd barneverntjenesten og teamet selv er 
med innsats, samarbeid, grad av resultat og måloppnåelse, kompetanse, tilgjengelighet og 
hvilke kunnskaper barneverntjenesten har om hva familieteamet kan bidra med. Brukerne ble 
spurt om hvordan de har blitt møtt, fått hjelp, blitt involvert i arbeidet med familien, samarbeid, 
tilgjengelighet og informasjon om tiltaket på forhånd. 
 
Familieteamet hadde inntil evalueringen ble foretatt hatt 66 brukere hvorav 29 har blitt spurt 
om sine erfaringer med teamet. 
 
Barneverntjenesten henviser barnefamilier til teamet som et frivillig hjelpetiltak for å styrke 
foreldrekompetansen og drive endringsarbeid i de saker som ellers kunne bli meget 
kostnadskrevende. Ved bruk av tiltaket er det gjort beregninger som viser at familieteamet 
utfører tjenester som tilsvarer en innsparing på ca 8 millioner i 2010 når driftsutgifter for 
teamet er trukket fra. 
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Sammendrag  
Evalueringen viser at brukerne er meget fornøyd med Familieteamets måte å arbeide på, at de 
får delta i arbeidet, at de blir møtt med varme og forståelse, at tilgjengeligheten er god og at de 
opplever at tiltaket virker. 
Barneverntjenestens ansatte og Familieteamet opplever at samarbeidet har utviklet seg positivt 
med god og tett kommunikasjon. 
Informasjon om Familieteamet og dets tilbud er det punktet som både brukere og ansatte 
etterlyser at det gjøres mer med. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Ingen økonomiske konsekvenser. 
  
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Tilbakemeldingene fra kolleger og brukere har hatt positive virkninger på arbeidsmiljøet; det 
har skapt arbeidsglede, bedre samarbeid og gitt et løft for å videreutvikle familieteamets 
tjenester. 
 
Ytterligere vurdering 
Evalueringen har gitt barneverntjenesten og Familieteamet bekreftelse på at teamet gjør en 
nyttig og målrettet innsats. Rapporten gir et godt grunnlag for å videreutvikle Familieteamet. 
Det vil særlig bli satset på god informasjon ved møter med nyansatte, utgivelse av brosjyre 
samt tett dialog mellom barneverntjeneste og Familieteam. Teamet har utvidet sitt tilbud med 
foreldregrupper for dermed å øke kapasiteten. Familieteamet har pr i dag venteliste og det må 
prioriteres hvem som kan få tilbudet. Lokalbaserte tiltak som Familieteamet representerer 
vurderes å være et svært godt tiltak for det enkelte barn og familien, samtidig som tilbudet er 
kostnadseffektivt for bydelen og vil innebære en kostnadsreduksjon på sikt ved å forebygge 
dyre plasseringer. 
 
 
Oslo, 03.05.2011 
 
 
 
Per  Johannesen/s/ 
bydelsdirektør 

 
 
 
Louise Risnes/s/ 
enhetsleder barneverntjenesten 
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Sak 98/11    133 mill. kroner til lokal samhandling i 2011 og 7 mill. 
kroner i støtte til flere frisklivssentraler  

 
Arkivsak: 200801422 
Arkivkode: 202 
Saksbehandler: Marie Anbjørg Joten 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Eldrerådet 06.06.11 67/11  
Rådet for funksjonshemmede 06.06.11 69/11  
Helse- og sosialkomite 06.06.11 63/11  
Bydelsutvalget 16.06.11 98/11  
Arbeidsutvalget 30.05.11 99/11  
 
 
133 MILL. KRONER TIL LOKAL SAMHANDLING I 2011 OG 7 MILL. KRONER I 
STØTTE TIL FLERE FRISKLIVSSENTRALER  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
 Helse- og sosialkomiteen 
 Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget tiltrer bydelsdirektørens beslutning om å søke samhandlingsmidler fra 
Helse- og omsorgsdepartementet. 

2. Bydelsutvalget ser på søknaden om tilskudd til samhandlingstiltak som et viktig tiltak 
for å forberede hjemmetjenesten på å håndtere samhandlingsreformen på en optimal 
måte. 

 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 
 Helse- og sosialkomiteen 
 Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte/Link til internett 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/pressesenter/pressemeldinger/2011/133-millioner-
kroner-til-samhandling.html?id=633708, 133 millioner til samhandling  
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
I forbindelse med samhandlingsreformen som trer i kraft 01.01.2012 har Helse- og 
omsorgsdepartementet bevilget 133 mill. kroner til lokal samhandling. Saken skal behandles i 
bydelsutvalget før søknad fremmes fra bydelen. Søknadsfrist for samhandlingsmidlene er 1. 
august 2011.  
 
Målet med det statlige tilskuddet er å stimulere til utvikling av samhandlingstiltak og 
lokalmedisinske sentra som en del av de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Ordningen 
skal bidra til å understøtte lokale initiativ for å gjennomføre samhandlingsreformen. Ordningen 
skal også stimulere til kommunesamarbeid om helse- og omsorgstjenester og fremme utvikling 
av tilbud som bidrar til bedre pasientforløp og samarbeid med spesialisthelsetjenesten, herunder 
bedre ressursutnyttelse av samlet innsats i helsetjenesten. Tilskuddsordningen skal bidra til mer 
tilgjengelige helsetjenester og stimulere til økt aktivitet. Det er også et mål å bringe frem nye 
modeller for samhandling og organisering av samarbeidstiltak med spesialisthelsetjenesten.  
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Fra 01.01.2012 iverksettes samhandlingsreformen. Bydel Nordstrand står da ovenfor store 
utfordringer fordi det legges et større ansvar for helsetilbud på kommunens helsetjenester. 
Sykehusene skriver pasientene ut raskere enn tidligere. Kommunen skal i større grad ta 
ansvaret for behandling og oppfølging. Fra 01.01.2012 skal bydelene betale for pasientene fra 
den dagen de meldes utskrivningsklare. Bydelen må derfor arbeide tettere inn i sykehuset for å 
sørge for gode utskrivninger. Det vil skape betydelige utfordringer for hjemmetjenesten på 
områder som rekruttering og ikke minst kompetanse. Det planlegges derfor et prosjekt i 
bydelene Nordstrand og Østensjø i samarbeid med Oslo Universitetssykehus som skal sørge for 
gode utskrivninger av pasientene gjennom at sykepleierne får økt kompetanse og ferdigheter. 
Prosjektet skal også bidra til at sykehuset forbereder utskrivelsene med hensyn til opplæring av 
hjemmetjenestens sykepleiere på en god måte. Prosjektets mål er å øke kompetansen hos 
sykepleierne i hjemmetjenesten slik at de kan gi en økt oppfølging for pasienter etter 
utskrivelse og bidra til gode og forsvarlige pasientforløp. I tilegg skal det lages rutiner som 
sørger for gode utskrivelser fra sykehuset. 
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Prosjektet planlegges slik at bydelene benytter en sykepleier fra sykehusets obervasjonspost 
som praksiskonsulent ut i de to bydelene. Praksiskonsulenten skal bidra med kompetanseheving 
ut i hjemmetjenesten på en slik måte at sykepleierne der blir i stand til praktisk og konkret å 
mestre håndteringen av medisinske situasjoner som ellers kunne ha resultert i en innleggelse på 
sykehus, henvisning til spesialisthelsetjenesten eller mangelfull oppfølging i hjemmetjenesten. 
Praksiskonsulenten skal arbeide i nært samarbeid med de to fagutviklingssykepleierne i de to 
bydelene. 
 
Prosjektet planlegges å vare fra 01.10.2011 til 31.12.2012. Prosjektet skal ledes av Bydel 
Nordstrand ved enhetsleder for hjemmetjenesten i nært samarbeid med Bydel Østensjø og Oslo 
Universitetssykehus. I den perioden skal det gjennomføres tiltak som å utvikle en modell for 
økt samarbeid og overføringskompetanse mellom sykehus og hjemmetjenester.  
 
Sammendrag  
I forbindelse med samhandlingsreformen er det satt av 133 mill kroner til lokale 
samhandlingstiltak. Bydel Nordstrand vil søke om samhandlingsmidler mellom bydelene 
Nordstrand og Østensjø og Oslo Universitetssykehus. Tiltaket dreier seg om å benytte en 
sykepleier fra sykehuset som praksiskonsulent ut i bydelene for å overføre kunnskap fra 
sykehuset til bydelene. Bydel Nordstrand ønsker å samarbeide med Bydel Østensjø om 
prosjektet for å få et større grunnlag å utvikle og evaluere tiltaket på.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det søkes om 1690 000 fra Helse- og omsorgsdepartementet til prosjektet. Dette skal finansiere 
en sykepleier ansatt i Oslo Universitetssykehus som arbeider 40 % i hver av bydelene og 20 % i 
sykehuset, dekning av 30 % stilling som fagutviklingssykepleier i hver av bydelene. Det søkes 
om midler til å dekke vikarutgiftene til de sykepleierne som hospiterer i sykehuset, samt 
driftsmidler. 

 
Finansiering: 
Sykepleier/prosjektleder ansatt i Oslo Universitetssykehus  kr. 1000 000  
Innleie av vikarer ved hospitering i sykehus:    kr.   100 000 
Fagutviklingssykepleiere: 30 % stilling i begge bydeler              kr.   600 000 
Driftsutgifter (prøveutstyr, reiseutgifter, datautstyr m.m.)              kr.     50 000 
Kurs                     kr.     40 000 
Totalt                                                                                                 kr. 1790 000 
    

 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Tiltaket vil kunne få positive arbeidsmiljømessige konsekvenser. Ved at sykepleierne får bedre 
kompetanse vil de kunne føle seg tryggere når de er ute alene hos brukere i hjemmetjenesten og 
må håndtere krevende sykepleieoppgaver. Erfaring viser at sykepleierne kan oppleve det som 
vanskelig å arbeide alene ute hos brukerne. Ved at de får økt kompetanse og trygghet kan det 
bidra til at det blir lettere å rekruttere og beholde sykepleiere i tjenesten. 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren ser på dette prosjektet som et viktig tiltak for å forberede hjemmetjenesten på 
å håndtere samhandlingsreformen. 
 
Oslo 27.5.2011 
 
Per Johannessen/s/      Marie Anbjørg Joten/s/ 
bydelsdirektør       ass. bydelsdirektør 
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Sak 99/11    Søknad om bevilling - Jonoe Holtet AS - Kongsveien 104 
- salgs- og skjenkebevillinger  

 
Arkivsak: 201100522 
Arkivkode: 944.4 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 30.05.11 93/11  
Helse- og sosialkomite 06.06.11 61/11  
Bydelsutvalget 16.06.11 99/11  
 
 
SØKNAD OM BEVILLING - JONOE HOLTET AS - KONGSVEIEN 104 - SALGS- OG 
SKJENKEBEVILLINGER  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  

1. Jonoe Holtet AS bør gis serverings- og 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 vedtak: 

1. Jonoe Holtet AS bør gis serverings- og skjenkebevilling i tråd med søknad. 
2. Saken sendes til helse- og sosialkomiteen og bydelsutvalget til orientering. 

 
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Frode Woldsund (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak: 
Administrasjonen bes vurdere hensiktmessigheten av bruken av punktet økonomiske forhold når 
det gjelder skjenkesaker 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
Frode Woldsunds (KrF) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Helse- og sosial komiteen tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering med følgende tillegg: 
Administrasjonen bes vurdere hensiktmessigheten av bruken av punktet økonomiske forhold når 
det gjelder skjenkesaker 
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SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte: Sakspapirer fra Næringsetaten + tegninger fra PBE 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Bydelen har fått saken til uttalelse, i tråd med gjeldende regler og praksis. 
 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det er ingen tidligere vedtak i denne saken i tilgjengelig arkiv. 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Næringsetaten har i henhold til alkoholloven bedt om bydelens uttalelse i forbindelse med at 
Jonoe i Kongsveien 104 søker ny serverings- og skjenkebevilling. Søknaden setter grense for 
skjenking ute til kl 21.30, med åpningstid ute til kl 22.00. Skjenketid inne settes til 00.30 med 
åpningstid inne til kl 01.00. 
 
Sammendrag  
Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling for Jonoe i Kongsveien 104 behandles i bydelen 
i tråd gjeldende regler og praksis. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren ser ingen grunn til at Jonoe Holtet AS ikke skal få serverings- og 
skjenkebevilling i tråd med søknad. 
 
 
 
 
Oslo, 19.05.2011 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 100/11  Søknad om bevilling - Karlsrud mat og vinhus  
 
Arkivsak: 201100583 
Arkivkode: 944.4 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 30.05.11 92/11  
Helse- og sosialkomite 06.06.11 62/11  
Bydelsutvalget 16.06.11 100/11  
 
 
SØKNAD OM BEVILLING - KARLSRUD MAT OG VINHUS  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  

1) Karlsrud Mat- og Vinhus AS bør få serverings- og skjenkebevilling i tråd med søknad. 
2) Saken sendes til helse- og sosialkomiteen og bydelsutvalget til orientering. 

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

1) Karlsrud Mat- og Vinhus AS bør få serverings- og skjenkebevilling i tråd med søknad. 
2) Saken sendes til helse- og sosialkomiteen og bydelsutvalget til orientering. 

 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Vedtaket i arbeidsutvalget tas til orientering. 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte: Søknadspapirer fra Næringsetaten 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Bydelen har fått saken til uttalelse, i tråd med gjeldende regler og praksis. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det er ingen tidligere vedtak i denne saken i tilgjengelig arkiv. 
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BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Næringsetaten har i henhold til Alkoholloven bedt om bydelens uttalelse i forbindelse med 
eierskifte hos Karlsrud Mat og Vinhus AS. Det er søkt om skjenketid inne til kl 00.30 med 
åpningstid inne til kl 01.00. For uteservering er det  søkt om skjenking til kl 21.30 med 
åpningsstid ute til kl 22.00. 
 
Sammendrag  
Søknad om skjenkebevilling for Karlsrud Mat og Vinhus AS behandles i tråd med gjeldende 
regler og praksis. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren ser ingen grunn til å avslå søknaden om serverings- og skjenkebevilling for 
Karlsrud Mat og Vinhus AS. 
 
 
 
 
Oslo, 19.05.2011 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 101/11  Fritak fra verv og suppleringsvalg for resten av 
kommunevalgperioden 2007 - 2011  

 
Arkivsak: 200701239 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 16.06.11 101/11  
 
FRITAK FRA VERV OG SUPPLERINGSVALG FOR RESTEN AV 
KOMMUNEVALGPERIODEN 2007 - 2011  
 Les saksfremlegget her!
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Sak 102/11  Årsmelding og regnskap for Bekkelaget seniorsenter  - 
2010  

 
Arkivsak: 200500705 
Arkivkode: 332.9 
Saksbehandler: Nina Kristine Lyng 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 30.05.11 95/11  
Eldrerådet 06.06.11 68/11  
Rådet for funksjonshemmede 06.06.11 70/11  
Helse- og sosialkomite 06.06.11 65/11  
Bydelsutvalget 16.06.11 102/11  
 
 
ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR BEKKELAGET SENIORSENTER  - 2010  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
 Helse- og sosialkomiteen 
 Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsmelding med regnskap fra Bekkelaget Seniorsenter – 2010 tas til orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
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 med regnskap 2010 for Bekkelaget Seniorsenter 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Bekkelaget Seniorsenter har lagt frem sin årsmelding og sitt regnskap for 2010. Årsmeldingen 
er en oppsummering av driften ved seniorsenteret i 2010. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bekkelaget Seniorsenter mottok driftsstøtte fra bydelen i 2010 på kr. 1 350 000. Tilskuddet skal 
dekke husleie, støtte til to årsverk samt drift. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Ingen 
Sammendrag  
Bekkelaget Seniorsenter har lagt fram sin årsmelding og sitt regnskap for 2010. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Ingen 
  
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
 
 
 
Oslo, 27.4.2011 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/                                                    Nina K. Lyng/s/ 
bydelsdirektør                                                           enhetsleder 
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Sak 103/11  Tilsynsrapporter Nordseterhjemmet - uanmeldt tilsyn 
25.10.2010  

 
Arkivsak: 200501464 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Kjell Ronny Aasheim 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 30.05.11 96/11  
Eldrerådet 06.06.11 69/11  
Rådet for funksjonshemmede 06.06.11 71/11  
Helse- og sosialkomite 06.06.11 66/11  
Bydelsutvalget 16.06.11 103/11  
 
 
TILSYNSRAPPORTER NORDSETERHJEMMET - UANMELDT TILSYN 25.10.2010  
 
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 uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 25.10.2010 til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
1. Rapport etter uanmeldt tilsyn Nordseterhjemmet 25.10.2010 – mottatt 11.11.2010 
2. Tilsvar fra sykehjemsetaten – 09.02.2011 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Se sammendrag 
 
Sammendrag  
 Tilsynsutvalget var denne gang på uanmeldt tilsyn. Et møte ble avholdt med institusjonssjef 
Camilla Melvold. Hun informerte om nye resultater fra brukerundersøkelsen, høy deltagelse 
(88%) etter at brukerundersøkelsen i år ble endret. Det er nå enklere for beboerne å delta i 
undersøkelsen, og det fremkom av resultatene at det er god trivsel blant beboerne. 
Prosjektet ”ut på tur” er i gang, og hver beboer skal få tilbud om en tur med en ansatt en gang i 
uken. Det vil ved neste anledning komme turstatistikk samt en effektmåling av dette. 
Sykehjemsetaten bidrar med trivselsmidler som benyttes til tilstelninger og konserter i 
sykehjemmets 1.etg. Dette er meget populært og miljøskapende for beboerne. 
Sykehjemmets ledelse arbeider med å få omgjort dobbeltrom til enkeltrom. 
Alle fellesarealer er pusset opp i lyse farger og gir et hyggelig inntrykk. I tillegg har det 
kommet nye møbler og kunst. 
Døråpner på 3- posten er nå montert og i drift. 
Tilsynsutvalget ønsker å presisere siste tilsynsrapport vedrørende sykehjemmets tilsynslege. 
Sykehjemmet har tilsatt lege i 100% stilling. Legen har satt opp en oversikt over tidspunktene 
hun er tilgjengelig på, samt egen telefontid for pårørende. 
Tilsynsutvalget bemerker den positiv energien som institusjonslederen viser, og dette smitter 
over på institusjonen som en helhet. 
 
Tilsvar fra Sykehjemsetaten: Sykehjemsetaten synes det er hyggelig at tilsynsutvalget 
kommenterer den positive energien ved sykehjemmet. Ellers har sykehjemsetaten ingen 
ytterligere kommentarer til tilsynsrapporten.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
 Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
 Ingen 
 
Oslo, 11.05.2011 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 104/11  Tilsynsrapporter - Midtåsenhjemmet - uanmeldt tilsyn 
03.03.2011  

 
Arkivsak: 200500432 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Kjell Ronny Aasheim 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 30.05.11 97/11  
Eldrerådet 06.06.11 70/11  
Rådet for funksjonshemmede 06.06.11 72/11  
Helse- og sosialkomite 06.06.11 68/11  
Bydelsutvalget 16.06.11 104/11  
 
 
TILSYNSRAPPORTER - MIDTÅSENHJEMMET - UANMELDT TILSYN 03.03.2011  
 
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 uanmeldt tilsyn Midtåsenhjemmet 03.03.2011 til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   

1. Rapport etter uanmeldt tilsyn på Midtåsenhjemmet 03.03.2011 
2. Tilsvar fra sykehjemsetaten av 18.04.2011 

 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Det ble 03.03.2011 gjennomført et uanmeldt tilsyn på Midtåsenhjemmet 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Ingen 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Se sammendrag 
 
Sammendrag  
På tilsynstidspunktet var kontrakten med Oslo kommune v/sykehjemsetaten (SYE) sagt opp 
med øyeblikkelig virkning torsdag 24. februar i kjølvannet av avsløringene i NRK om brudd på 
Arbeidstidsmiljøloven ved Ammerudlunden sykehjem. Det var avdekket tilsvarende lovbrudd 
ved Midtåsenhjemmet. 
Oslo kommune overtok driften 21. mars, og ny bestyrer ble Mette Noreng i SYE. 
Tilsynsutvalget ønsket informasjon om overgangsprosessen og hadde et møte med konstituert 
bestyrer fra Adecco, Arne Granheim. 
Granheim opplyste om at de nå var inne i en fase med informasjon til de ansatte om 
arbeidsrettslige forhold tilknyttet overgangen og de virkningene en virksomhetsoverdragelse 
innebærer for den enkelte arbeidstager. Det var gjennomført et første informasjonsmøte for 
pårørende 24. februar. I overgangsperioden skal SYE ha daglige rapporter med dokumentasjon 
om at alle parter holdes løpende informert. 
Tilsynsutvalget understreket viktigheten av at overgangen blir minst mulig belastende for 
beboerne, noe også Granheim bekreftet. For å unngå å skape uro i denne perioden valgte 
tilsynsutvalget å ikke gjennomføre en befaring som ellers ville vært naturlig. 
Granheim kunne også opplyse at det nå var investert i storkjøkkenutstyr, samt ansatt en egen 
kokk slik at dagsenteret samt 2 poster kan få varmmat produsert på institusjonen. Utvalget er 
tilfreds med dette og håper at ordningen kan videreføres etter at SYE har overtatt driften. 
Utvalget varslet SYE om at det var ønskelig med et tilsyn 2-3 uker etter 
virksomhetsoverdragelsen. 
 
Tilsvaret fra SYE  18.04.2011 : Driften ved Midtåsenhjemmet ble, som tilsynsutvalget var kjent 
med, overtatt av Oslo kommune v/sykehjemsetaten med virkning fra 21.mars 2011. Mette 
Nordeng fungerer som institusjonssjef. Alle eksisterende ordninger ved sykehjemmet vil 
foreløpig bli videreført. Tilsynsutvalget har varslet om at det er ønskelig med et anmeldt tilsyn 
2-3 uker etter virksomhetsoverdragelsen, og SYE ønsker tilsynet velkommen. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
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Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Kontrakten med Adecco ble oppsagt på grunnlag av brudd på arbeidstidsmiljøloven. 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
 
 
Oslo, 02.05.2011 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 105/11  Tilsynsrapport Marmorberget dagsenter - uanmeldt tilsyn 
03.03.2011  

 
Arkivsak: 200400246 
Arkivkode: 541 
Saksbehandler: Rupinder Bains 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 30.05.11 98/11  
Eldrerådet 06.06.11 71/11  
Rådet for funksjonshemmede 06.06.11 73/11  
Helse- og sosialkomite 06.06.11 67/11  
Bydelsutvalget 16.06.11 105/11  
 
 
TILSYNSRAPPORT MARMORBERGET DAGSENTER - UANMELDT TILSYN 
03.03.2011  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til:  

 Eldrerådet 
 Rådet for funksjonshemmede 
 Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Marmorberget dag – og aktivitetssenter 
03.03.11 til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til:  

 Eldrerådet 
 Rådet for funksjonshemmede 
 Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i 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 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:  
1. Rapport etter uanmeldt tilsyn ved Marmorberget dag- og aktivitetssenter 03.03.2011. 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Det har vært uanmeldt tilsyn ved Marmorberget dag- og aktivitetssenter 03.03.2011. Tilsynet er 
utført av tilsynsutvalg 2. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det har tidligere vært 3 tilsyn på Marmorberget dag – og aktivitetsssenter i 2010. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Marmorberget boligen ble bygget i 1959, og fasadene besto da av puset Siporex (gasssbetong). 
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 metode for utbedring er komplisert. Det er satt i gang en 
gruppe som utreder evt. total rehabilitering/riving samt nybygg.    
 
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.   
 
Utvalget har et godt inntrykk av dagsenterets ledelse og personale. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
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, 27.04.11 
 
Per Johannessen/s/     Rupinder Bains/s/ 
bydelsdirektør                 enhetsleder  
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Sak 106/11  Protkoller til orientering  
 
Arkivsak: 201100041 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 16.06.11 106/11  
 
PROTKOLLER TIL ORIENTERING  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 

Protokoller tas til orientering 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
Vedlegg – følgende protokoller: 
 
Arbeidsutvalget     30.05.2011     
 
Barn, ungdom og kulturkomiteen   07.06.2011 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen             07.06.2011 
 
Helse- og sosialkomiteen     06.06.2011 
 
Eldrerådet      06.06.2011 
 
Ungdomsrådet       06.06.2011 
 
Rådet for funksjonshemmede     06.06.2011 
 
 
 
 
Oslo, 30.05.2011 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør   
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 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 5/11 
 
 
Møte: Ungdomsrådet  
Møtested: Lambertseter fritisklubb  


Møtetid: Mandag 06. juni 2011 kl. 18.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Henrik Hortemo 


 
 


   
Tilstede: Henrik Hortemo 


Herman Isaksen  
Asmae AmSalkhir 
Hanna Midttun Rostrup 
Astrid Brakstad 
Olav Kvalsvik 


 


   
Forfall: Erik Skagen  
   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Geir Bj. Listhaug  
 
Åpen halvtime 
 
Informasjon  
 
Eventuelt: 


1. Vedr. søknad fra arrangementet Free My Music: UR vedtok på møte å innvilge 10,000 
kroner til dette arrangementet. 


2. Tilskudd til vanndispensere ved skolene. Pengene til Lambertseter skole må overføres. 
3. SUR inviterer til Sosial Arbeidskveld, torsdag 9 juni kl 17.00 hos UngInfo sine lokaler 


i Møllergata. 
4. Prioriterte saker i UBM dette året er: 1, Kulturkortet, 2, rådgivingstjenesten i skolen, 


3, homofile blodgivere, 4, spredning av kommunale boliger, 5, ”ikke voksen som 16-
åring” – prissetting i kultur og kollektivoslo. 


5. UR vedtok å bevilge 15,000 kroner til nye sofaer på Lambertseter fritidsklubb 







6. UR etterlyser generell dugnad blant brukerne av klubben. 
7. Henrik og Olav hadde sitt siste møte i UR, og forlater rådet. 


Herman Isaksen er valgt til ny leder av rådet 
 
 
 
 
Saker behandlet under møte 
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Sak 27 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 6.6.2011- 
Ungdomsrådet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 6.6.2011 godkjennes 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 6.6.2011 godkjennes 
 


 Sak 28 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 9.5.2011- 
Ungdomsrådet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 9.5.2011 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 9.5.2011 godkjennes 
 


Sak 29 /11  Avviksrapport pr 30. april 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
• Helse- og sosialkomiteen  
• Barne-, ungdoms- 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 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


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


 Sak 30 /11  Tertialrapport - 1. tertial 2011 - Bydel Nordstrand 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialrapport pr 1 tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 


 Sak 31 /11  Tertialstatistikk - 1. tertial 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalg 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialstatistikk pr 1 tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas 
 


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 i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 


 Sak 32 /11  Budsjettjustering 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling.  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
 







Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget vedtar følgende disponering: 
 
Avsetning for å oppnå mindreforbruk på 26 mill kr i 2011 ……………  15,000 mill kr 
Kostrafunksjon 180, Funksjonsområde 1. 
 
Økning sykehjemsplasser fra 505 til 510…………………………………..  2,500 mill kr 
Midlertidig avsetning risikoområder funksjonsområde 3 ……………….  2,426 mill kr 
Kostrafunksjon 253, Funksjonsområde 3 
 
Styrking av barnevernet..…………………………………………………..  1,000 mill kr 
Kostrafunksjon 252, Funksjonsområde 2B 
 
Midlertidig avsetning risikoområder funksjonsområde 1, 2A, 2B og 4 . 5,226 mill kr 
Kostrafunksjon 180, Funksjonsområde 1 
 
Midlertidig avsetning risiko for inntektstap tilknyttet refusjoner ……  4,000 mill kr 
Kostrafunksjon 254, Funksjonsområde 3 
 
Effektiviseringstiltak 2011 ………………………………………………..  -0,300 mill kr 
Kostrafunksjon 180, Funksjonsområde 1 
 
Gjennomføring av prosjekter, hvor forebyggende prosjekt barn/unge  
inngår i URO-prosjekt……………………………………………………….0,300 mill kr 
Kostrafunksjon 232, Funksjonsområde 2B 
 
Gjennomføring av prosjekter, hvor forebyggende prosjekt eldre ..…….0,150 mill kr 
Kostrafunksjon 234, Funksjonsområde 3 
 
Økt bevilgning til URO-prosjektet ved budsjettjustering..………………0,200 mill kr 
Kostrafunksjon 232, Funksjonsområde 2B 
 
Arrangementskostnader……………………………………………………..0,100 mill kr 
Kostrafunksjon 120, Funksjonsområde 1 
 
Restbeløp til avsetning risikoområder, (inkludert i prognose)…………0,140 mill kr 
Kostrafunksjon 180, Funksjonsområde 1 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


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


 Sak 33 /11  Oppsummering av regnskapsrevisjon 2010 - Bydel 
Nordstrand 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd utvalg og bydelsutvalget til behandling  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2010 og bydelens svar 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 i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 


 Sak 34 /11  Prioritering av tiltak for trygg skolevei 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


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


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







Til bydelsutvalget:  
1) Bydelsutvalget ser det som viktig at det iverksettes trafikksikringstiltak for skolebarna 
snarest mulig. I tråd med bydelens trafikkplan og innspill fra skolene fremheves følgende som 
universelle tiltak, som bør iverksettes så snart det er mulig: 


a) 30 km/t som fartsgrense på alle veier i nærheten av skoler, foruten tydelig skilting 
av at man nærmer seg en skole. 
b) Der hvor det går buss utenfor skole, bør det etableres busslomme. 
c) Det bør etableres drop-soner et stykke fra skolene, for å gjøre det mindre nødvendig 
og kjøre barna helt til skoledøra. 
d) Det bør etableres opphøyde gangfelt med lysregulering ved og i nærheten av skoler. 


2) Det bør gjennomføres tiltak som bedrer fremkommelighet, oversikt og et mer forståelig   
     trafikkbilde. Med dette tenktes på etablering av fortau, begrensning av parkering i 
nærheten av skoler, rydde snø på en slik måte av barn ikke tvinges ut i kjørebanen, innføre 
enveiskjøring og begrense gjennomkjøring i boligstrøk. 
3) Bydelsdirektøren tar kontakt med de aktuelle myndigheter med henblikk på dialog, møte og 
    overlevering av skolenes forslag sammen med bydelsutvalgets vedtak.  
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
 
 
  
 
Oslo, 08.06.2011 
 
 
Henrik Hortemo/s/ 
leder i ungdomsrådet 
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Sak 60 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 6.6.2011- 
Rådet for funksjonshemmede 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 6.6.2011 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 6.6.2011 godkjennes 
 
 


 Sak 61 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 9.5.2011- Rådet for 
funksjonshemmede 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra 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: 
Protokoll fra møte 9.5.2011 godkjennes 
 
 


 Sak 62 /11  Avviksrapport pr 30. april 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
• Helse- og sosialkomiteen  
• Barne-, ungdoms- 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 
 
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 63 /11  Tertialrapport - 1. tertial 2011 - Bydel Nordstrand 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialrapport pr 1 tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas 
 
 


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


 Sak 64 /11  Tertialstatistikk - 1. tertial 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalg 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialstatistikk pr 1 tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas 
 


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 anbefales vedtatt 
 
 
 
 
 
 


 Sak 65 /11  Budsjettjustering 2011 - Bydel Nordstrand 
 







BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling.  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget vedtar følgende disponering: 
 
Avsetning for å oppnå mindreforbruk på 26 mill kr i 2011 ……………  15,000 mill kr 
Kostrafunksjon 180, Funksjonsområde 1. 
 
Økning sykehjemsplasser fra 505 til 510…………………………………..  2,500 mill kr 
Midlertidig avsetning risikoområder funksjonsområde 3 ……………….  2,426 mill kr 
Kostrafunksjon 253, Funksjonsområde 3 
 
Styrking av barnevernet..…………………………………………………..  1,000 mill kr 
Kostrafunksjon 252, Funksjonsområde 2B 
 
Midlertidig avsetning risikoområder funksjonsområde 1, 2A, 2B og 4 . 5,226 mill kr 
Kostrafunksjon 180, Funksjonsområde 1 
 
Midlertidig avsetning risiko for inntektstap tilknyttet refusjoner ……  4,000 mill kr 
Kostrafunksjon 254, Funksjonsområde 3 
 
Effektiviseringstiltak 2011 ………………………………………………..  -0,300 mill kr 
Kostrafunksjon 180, Funksjonsområde 1 
 
Gjennomføring av prosjekter, hvor forebyggende prosjekt barn/unge  
inngår i URO-prosjekt……………………………………………………….0,300 mill kr 
Kostrafunksjon 232, Funksjonsområde 2B 
 
Gjennomføring av prosjekter, hvor forebyggende prosjekt eldre ..…….0,150 mill kr 
Kostrafunksjon 234, Funksjonsområde 3 
 
Økt bevilgning til URO-prosjektet ved budsjettjustering..………………0,200 mill kr 
Kostrafunksjon 232, Funksjonsområde 2B 
 
Arrangementskostnader……………………………………………………..0,100 mill kr 
Kostrafunksjon 120, Funksjonsområde 1 
 
Restbeløp til avsetning risikoområder, (inkludert i prognose)…………0,140 mill kr 
Kostrafunksjon 180, Funksjonsområde 1 
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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 66 /11  Oppsummering av regnskapsrevisjon 2010 - Bydel 
Nordstrand 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd utvalg og bydelsutvalget til behandling  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2010 og bydelens svar 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 anbefales vedtatt 
 
 
 
 
 


 Sak 67 /11  Prioritering av tiltak for trygg skolevei 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  







Saken behandles i: 
- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Ungdomsrådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Komite for barn, ungdom og kultur 
- Bydelsutvalget 


 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
1) Bydelsutvalget ser det som viktig at det iverksettes trafikksikringstiltak for skolebarna 
snarest mulig. I tråd med bydelens trafikkplan og innspill fra skolene fremheves følgende som 
universelle tiltak, som bør iverksettes så snart det er mulig: 


a) 30 km/t som fartsgrense på alle veier i nærheten av skoler, foruten tydelig skilting 
av at man nærmer seg en skole. 
b) Der hvor det går buss utenfor skole, bør det etableres busslomme. 
c) Det bør etableres drop-soner et stykke fra skolene, for å gjøre det mindre nødvendig 
og kjøre barna helt til skoledøra. 
d) Det bør etableres opphøyde gangfelt med lysregulering ved og i nærheten av skoler. 


2) Det bør gjennomføres tiltak som bedrer fremkommelighet, oversikt og et mer forståelig   
trafikkbilde. Med dette tenktes på etablering av fortau, begrensning av parkering i 
nærheten av skoler, rydde snø på en slik måte at barn ikke tvinges ut i kjørebanen, innføre 
enveiskjøring og begrense gjennomkjøring i boligstrøk. 


3) Bydelsdirektøren tar kontakt med de aktuelle myndigheter med henblikk på dialog, møte og 
    overlevering av skolenes forslag sammen med bydelsutvalgets vedtak.  
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Rådet hadde følgende merknader: 
Tilleggsforslag punkt 2: Eventuell å tidsbegrense noen av tiltakene til skoletiden, pluss en 
halvtime før og etter. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Tilleggsforslag punkt 2: Eventuell å tidsbegrense noen av tiltakene til skoletiden, pluss en 
halvtime før og etter. 
 
 
 


 Sak 68 /11  Evaluering av familieteamet og hybeltiltaket 2010 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Til arbeidsutvalget:  
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Saken sendes til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport med evaluering av barneverntjenestens familieteam og hybeltiltak 
til orientering 
 


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


 Sak 69 /11  133 mill. kroner til lokal samhandling i 2011 og 7 mill. 
kroner i støtte til flere frisklivssentraler 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
 Helse- og sosialkomiteen 
 Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget tiltrer bydelsdirektørens beslutning om å søke samhandlingsmidler fra 
Helse- og omsorgsdepartementet. 


2. Bydelsutvalget ser på søknaden om tilskudd til samhandlingstiltak som et viktig tiltak 
for å forberede hjemmetjenesten på å håndtere samhandlingsreformen på en optimal 
måte. 


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 70 /11  Årsmelding og regnskap for Bekkelaget seniorsenter  - 
2010 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
 Helse- og sosialkomiteen 
 Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsmelding med regnskap fra Bekkelaget 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 71 /11  Tilsynsrapporter Nordseterhjemmet - uanmeldt tilsyn 
25.10.2010 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til: 
Eldrerådet 
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Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 25.10.2010 til 
orientering 
 


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


 Sak 72 /11  Tilsynsrapporter - Midtåsenhjemmet - uanmeldt tilsyn 
03.03.2011 


 
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 uanmeldt tilsyn Midtåsenhjemmet 03.03.2011 til orientering 


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







Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 


 Sak 73 /11  Tilsynsrapport Marmorberget dagsenter - uanmeldt 
tilsyn 03.03.2011 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til:  


 Eldrerådet 
 Rådet for funksjonshemmede 
 Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Marmorberget dag – og aktivitetssenter 
03.03.11 til orientering 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
  
 
Oslo, 07.06.2011 
 
 
Jon Olaf Pihl Halvorsen 
leder av rådet for funksjonshemmede 
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		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 5/11 
 
 
Møte: Helse- og sosialkomite  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Mandag 06. juni 2011 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Mona Verdich (H)  
   
Tilstede: Mona Verdich (H) 


Tom Lium (H) 
Steinar Andersen (A) 
Frode Woldsund (KrF) 
 


 


   
Forfall: Gidske Spiten Stensen (V)  
 Lise Tostrup Setek (A) 


Ulf Stigen (FrP)  
 


 


Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær:      Marie Anbjørg Joten  
 
Åpen halvtime:  Ingen frammøtte 
 
Informasjon: 
•    Mona Verdich (H) informerte om det som hadde stått i media om voldtektssaken ved 


Midtåsen sykehjem. Helse- og sosialkomiteen kom med følgende merknad:  
Helse – og sosialkomiteen ønsker å bli orientert om hvilke rutiner som foreligger i en 
slik sak med hensyn til hvilken informasjon bydelen og de politiske organer får. 


 
Eventuelt: 
• Steinar Andersen (A) fremmet følgende forslag: 


Retningslinjer for innrapporering i årsrapport fra frivillighetssentralene bør utarbeides 
og benyttes. 
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Sak 54 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 6.6.11- 
Helse- og sosial komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 6.6.2011 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 6.6.2011 godkjennes 


 
 
 


 Sak 55 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 9.5.2011- Helse- og 
sosialkomiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra 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: 
Protokoll fra møte 9.5.2011 godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 Sak 56 /11  Avviksrapport pr 30. april 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
• Helse- og sosialkomiteen  
• Barne-, ungdoms- 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 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
 
 


 Sak 57 /11  Tertialrapport - 1. tertial 2011 - Bydel Nordstrand 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialrapport pr 1 tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas 
 
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 anbefales vedtatt 
 
 


 Sak 58 /11  Tertialstatistikk - 1. tertial 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalg 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialstatistikk pr 1 tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas 
 
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 anbefales vedtatt 







 Sak 59 /11  Budsjettjustering 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling.  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget vedtar følgende disponering: 
Avsetning for å oppnå mindreforbruk på 26 mill kr i 2011 ……………  15,000 mill kr 
Kostrafunksjon 180, Funksjonsområde 1. 
 
Økning sykehjemsplasser fra 505 til 510…………………………………..  2,500 mill kr 
Midlertidig avsetning risikoområder funksjonsområde 3 ……………….  2,426 mill kr 
Kostrafunksjon 253, Funksjonsområde 3 
 
Styrking av barnevernet..…………………………………………………..  1,000 mill kr 
Kostrafunksjon 252, Funksjonsområde 2B 
 
Midlertidig avsetning risikoområder funksjonsområde 1, 2A, 2B og 4 . 5,226 mill kr 
Kostrafunksjon 180, Funksjonsområde 1 
 
Midlertidig avsetning risiko for inntektstap tilknyttet refusjoner ……  4,000 mill kr 
Kostrafunksjon 254, Funksjonsområde 3 
 
Effektiviseringstiltak 2011 ………………………………………………..  -0,300 mill kr 
Kostrafunksjon 180, Funksjonsområde 1 
 
Gjennomføring av prosjekter, hvor forebyggende prosjekt barn/unge  
inngår i URO-prosjekt……………………………………………………….0,300 mill kr 
Kostrafunksjon 232, Funksjonsområde 2B 
 
Gjennomføring av prosjekter, hvor forebyggende prosjekt eldre ..…….0,150 mill kr 
Kostrafunksjon 234, Funksjonsområde 3 
 
Økt bevilgning til URO-prosjektet ved budsjettjustering..………………0,200 mill kr 
Kostrafunksjon 232, Funksjonsområde 2B 
 
Arrangementskostnader……………………………………………………..0,100 mill kr 
Kostrafunksjon 120, Funksjonsområde 1 
 
Restbeløp til avsetning risikoområder, (inkludert i prognose)…………0,140 mill kr 
Kostrafunksjon 180, Funksjonsområde 1 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
 
 


 Sak 60 /11  Oppsummering av regnskapsrevisjon 2010 - Bydel 
Nordstrand 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd utvalg og bydelsutvalget til behandling  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2010 og bydelens svar 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 anbefales vedtatt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 Sak 61 /11  Søknad om bevilling - Jonoe Holtet AS - Kongsveien 
104 - salgs- og skjenkebevillinger 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1. Jonoe Holtet AS bør gis serverings- og 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: 
Frode Woldsund (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak: 
Administrasjonen bes vurdere hensiktmessigheten av bruken av punktet økonomiske forhold 
når det gjelder skjenkesaker 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
Frode Woldsunds (KrF) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Helse- og sosial komiteen tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering med følgende tillegg: 
Administrasjonen bes vurdere hensiktmessigheten av bruken av punktet økonomiske forhold 
når det gjelder skjenkesaker 
 
 
 


 Sak 62 /11  Søknad om bevilling - Karlsrud mat og vinhus 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1) Karlsrud Mat- og Vinhus AS bør få serverings- og skjenkebevilling i tråd med søknad. 
2) Saken sendes til helse- og sosialkomiteen og bydelsutvalget til orientering. 


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


 


 Sak 63 /11  133 mill. kroner til lokal samhandling i 2011 og 7 mill. 
kroner i støtte til flere frisklivssentraler 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
 Helse- og sosialkomiteen 
 Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget tiltrer bydelsdirektørens beslutning om å søke samhandlingsmidler fra 
Helse- og omsorgsdepartementet. 


2. Bydelsutvalget ser på søknaden om tilskudd til samhandlingstiltak som et viktig tiltak 
for å forberede hjemmetjenesten på å håndtere samhandlingsreformen på en optimal 
måte. 


 
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 64 /11  Evaluering av familieteamet og hybeltiltaket 2010 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport med evaluering av barneverntjenestens familieteam og hybeltiltak 
til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Frode Woldsund (KrF) fremmet følgende forslag til merknader: 
Helse- og sosialkomiteen etterlyser kommentar under punktet økonomiske forhold da det 
overfor står skrevet at det medfører en besparing på 8 millioner kroner. Helse- og 
sosialkomiteen ønsker å få vite hva tiltaket hadde kostet dersom det ble kjøpt eksternt, kontra 
det som det koster å drive det i egen regi. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader fremmet av Frode 
Woldsund (KrF) 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader:  
Helse- og sosialkomiteen etterlyser kommentar under punktet økonomiske forhold da det 
overfor står skrevet at det medfører en besparing på 8 millioner kroner. Helse- og 
sosialkomiteen ønsker å få vite hva tiltaket hadde kostet dersom det ble kjøpt eksternt, kontra 
det som det koster å drive det i egen regi. 
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 Sak 65 /11  Årsmelding og regnskap for Bekkelaget seniorsenter  - 
2010 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
 Helse- og sosialkomiteen 
 Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsmelding med regnskap fra Bekkelaget 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 66 /11  Tilsynsrapporter Nordseterhjemmet - uanmeldt tilsyn 
25.10.2010 


 
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 uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 25.10.2010 til 
orientering 







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


 Sak 67 /11  Tilsynsrapport Marmorberget dagsenter - uanmeldt 
tilsyn 03.03.2011 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til:  


 Eldrerådet 
 Rådet for funksjonshemmede 
 Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Marmorberget dag – og aktivitetssenter 
03.03.11 til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 


 Sak 68 /11  Tilsynsrapporter - Midtåsenhjemmet - uanmeldt tilsyn 
03.03.2011 
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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 uanmeldt tilsyn Midtåsenhjemmet 03.03.2011 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 
 
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl 20.40 
 
 
 
Oslo, 07.06.2011 
 
 
 
 
Mona Verdich (H) 
leder av helse- og sosialkomiteen 
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Protokoll 5/11 
 
 
Møte: Eldrerådet  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Mandag 06. juni 2011 kl. 10.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Aasmund Steenstrup 


 
 


   
Tilstede: Aasmund Steenstrup 


Ellinor Østen 
Petter A. Mathisen 
Per Fagerlid 
Harry Olsen 
Rolf Asbjørnsen 
Egil Ofstad 
Bodil Finsrud Nielsen 
Else Martol Hansen 
 


 


   
Forfall:   
   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Karin Gabrielsen  
 
Åpen halvtime 
Informasjon  
Eventuelt 
 
Saker behandlet under møte 
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Sak 61 /11  Avviksrapport pr 30. april 2011 - Bydel Nordstrand .............................................. 1 
Sak 62 /11  Tertialrapport - 1. tertial 2011 - Bydel Nordstrand ................................................. 2 
Sak 63 /11  Tertialstatistikk - 1. tertial 2011 - Bydel Nordstrand .............................................. 3 
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Sak 59 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 6.6.2011- 
Eldrerådet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 6.6.2011 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 06.06.2011 godkjennes 
 
 


 Sak 60 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 9.5.2011- Eldreådet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra 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: 
Protokoll fra møte 9.5.2011 godkjennes 
 


 Sak 61 /11  Avviksrapport pr 30. april 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
• Helse- og sosialkomiteen  
• Barne-, ungdoms- 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 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
 


 Sak 62 /11  Tertialrapport - 1. tertial 2011 - Bydel Nordstrand 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialrapport pr 1 tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas 


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


 Sak 63 /11  Tertialstatistikk - 1. tertial 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalg 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialstatistikk pr 1 tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas 
 


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 anbefales vedtatt 
 
 


 Sak 64 /11  Budsjettjustering 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling.  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 







 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget vedtar følgende disponering: 
 
Avsetning for å oppnå mindreforbruk på 26 mill kr i 2011 ……………  15,000 mill kr 
Kostrafunksjon 180, Funksjonsområde 1. 
 
Økning sykehjemsplasser fra 505 til 510…………………………………..  2,500 mill kr 
Midlertidig avsetning risikoområder funksjonsområde 3 ……………….  2,426 mill kr 
Kostrafunksjon 253, Funksjonsområde 3 
 
Styrking av barnevernet..…………………………………………………..  1,000 mill kr 
Kostrafunksjon 252, Funksjonsområde 2B 
 
Midlertidig avsetning risikoområder funksjonsområde 1, 2A, 2B og 4 . 5,226 mill kr 
Kostrafunksjon 180, Funksjonsområde 1 
 
Midlertidig avsetning risiko for inntektstap tilknyttet refusjoner ……  4,000 mill kr 
Kostrafunksjon 254, Funksjonsområde 3 
 
Effektiviseringstiltak 2011 ………………………………………………..  -0,300 mill kr 
Kostrafunksjon 180, Funksjonsområde 1 
 
Gjennomføring av prosjekter, hvor forebyggende prosjekt barn/unge  
inngår i URO-prosjekt……………………………………………………….0,300 mill kr 
Kostrafunksjon 232, Funksjonsområde 2B 
 
Gjennomføring av prosjekter, hvor forebyggende prosjekt eldre ..…….0,150 mill kr 
Kostrafunksjon 234, Funksjonsområde 3 
 
Økt bevilgning til URO-prosjektet ved budsjettjustering..………………0,200 mill kr 
Kostrafunksjon 232, Funksjonsområde 2B 
 
Arrangementskostnader……………………………………………………..0,100 mill kr 
Kostrafunksjon 120, Funksjonsområde 1 
 
Restbeløp til avsetning risikoområder, (inkludert i prognose)…………0,140 mill kr 
Kostrafunksjon 180, Funksjonsområde 1 
 


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


 


 Sak 65 /11  Oppsummering av regnskapsrevisjon 2010 - Bydel 
Nordstrand 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd utvalg og bydelsutvalget til behandling  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2010 og bydelens svar 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 anbefales vedtatt 
 
 


 Sak 66 /11  Prioritering av tiltak for trygg skolevei 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


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







 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
1) Bydelsutvalget ser det som viktig at det iverksettes trafikksikringstiltak for skolebarna 
snarest mulig. I tråd med bydelens trafikkplan og innspill fra skolene fremheves følgende som 
universelle tiltak, som bør iverksettes så snart det er mulig: 


a) 30 km/t som fartsgrense på alle veier i nærheten av skoler, foruten tydelig skilting 
av at man nærmer seg en skole. 
b) Der hvor det går buss utenfor skole, bør det etableres busslomme. 
c) Det bør etableres drop-soner et stykke fra skolene, for å gjøre det mindre nødvendig 
og kjøre barna helt til skoledøra. 
d) Det bør etableres opphøyde gangfelt med lysregulering ved og i nærheten av skoler. 


2) Det bør gjennomføres tiltak som bedrer fremkommelighet, oversikt og et mer forståelig   
trafikkbilde. Med dette tenktes på etablering av fortau, begrensning av parkering i 
nærheten av skoler, rydde snø på en slik måte av barn ikke tvinges ut i kjørebanen, innføre 
enveiskjøring og begrense gjennomkjøring i boligstrøk. 


3) Bydelsdirektøren tar kontakt med de aktuelle myndigheter med henblikk på dialog, møte og 
    overlevering av skolenes forslag sammen med bydelsutvalgets vedtak.  
 


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 anbefales vedtatt 
 
 


 Sak 67 /11  133 mill. kroner til lokal samhandling i 2011 og 7 mill. 
kroner i støtte til flere frisklivssentraler 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
 Helse- og sosialkomiteen 
 Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
Til bydelsutvalget:  
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1. Bydelsutvalget tiltrer bydelsdirektørens beslutning om å søke samhandlingsmidler fra 
Helse- og omsorgsdepartementet. 


2. Bydelsutvalget ser på søknaden om tilskudd til samhandlingstiltak som et viktig tiltak 
for å forberede hjemmetjenesten på å håndtere samhandlingsreformen på en optimal 
måte. 


 


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 anbefales vedtatt 
 


 Sak 68 /11  Årsmelding og regnskap for Bekkelaget seniorsenter  - 
2010 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
 Helse- og sosialkomiteen 
 Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsmelding med regnskap fra Bekkelaget 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 anbefales vedtatt 
 
 







 Sak 69 /11  Tilsynsrapporter Nordseterhjemmet - uanmeldt tilsyn 
25.10.2010 


 
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 uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 25.10.2010 til 
orientering 
 


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


 Sak 70 /11  Tilsynsrapporter - Midtåsenhjemmet - uanmeldt tilsyn 
03.03.2011 


 
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 uanmeldt tilsyn Midtåsenhjemmet 03.03.2011 til orientering 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 


 Sak 71 /11  Tilsynsrapport Marmorberget dagsenter - uanmeldt 
tilsyn 03.03.2011 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til:  


 Eldrerådet 
 Rådet for funksjonshemmede 
 Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Marmorberget dag – og aktivitetssenter 
03.03.11 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 anbefales vedtatt 
 
  
Oslo, 06.06.2011 
 
Aasmund Steenstrup/s/ 
leder av eldrerådet 
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 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 5/11 
 
 
Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Tirsdag 07. juni 2011 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Svein Erik Aldal (FrP)  
   
Tilstede: Svein Erik Aldal (FrP) 


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


 


   
Forfall: Nils Martin Espegren (KrF)  
   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte: Ingen  
   
Møtesekretær: Jan Nordahl  
 
Åpen halvtime:      Ingen frammøtte 
 
Informasjon : 


a) Jan Nordahl orienterte om at et ønske fra Fagerstad Utvikling om å få en 
kontaktperson i bydelen ifm utbygging på Sæter. Det er enighet om at BMS-leder og 
sekretær kan kontaktes. 


b) Samferdselskomiteens innstilling vedrørende bydelens trafikkplan til bystyret var blitt 
utsendt til BMS-komiteen til orientering. Plan forventes behandlet av bystyret den 15. 
juni. 


c) Byområdevise møter om kommuneplan 2013. PBE har invitert til medvirkning, og 
Knut Hedemann og Anne-Marie 


 
Eventuelt:    Ingen saker 
 
 







 
 
Saker behandlet under møte 
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Sak 44 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 7.6.2011- 
BMS- komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 7.6.2011 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 7.6.2011 godkjennes 
 
 
 
 


 Sak 45 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 10.5.2011- BMS- 
komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte i BMS- komiteen 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: 
Protokoll fra møte i BMS- komiteen 10.5.2011 godkjennes 
 
 


 
 
 
 
 
 
 







Sak 46 /11  Avviksrapport pr 30. april 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
• Helse- og sosialkomiteen  
• Barne-, ungdoms- 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 
 
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 47 /11  Tertialrapport - 1. tertial 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialrapport pr 1 tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
BMS-komiteen besluttet å ta Tertialrapport -1. tertial 2011 – Bydel Nordstrand til orientering. 
 
Votering: 
BMS-komiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Tertialrapport -1. tertial 2011 – Bydel Nordstrand tas til orientering. 
 
 


 Sak 48 /11  Tertialstatistikk - 1. tertial 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalg 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialstatistikk pr 1 tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
BMS-komiteen besluttet å ta Tertialstatistikk pr 1. tertial for Bydels Nordstrand til orientering 
 
Votering: 
BMS-komiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Tertialstatistikk - 1. tertial 2011 - Bydel Nordstrand tas til orientering. 







Sak 49 /11  Budsjettjustering 2011 - Bydel Nordstrand 
 


BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling.  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget vedtar følgende disponering: 
 
Avsetning for å oppnå mindreforbruk på 26 mill kr i 2011 ……………  15,000 mill kr 
Kostrafunksjon 180, Funksjonsområde 1. 
 
Økning sykehjemsplasser fra 505 til 510…………………………………..  2,500 mill kr 
Midlertidig avsetning risikoområder funksjonsområde 3 ……………….  2,426 mill kr 
Kostrafunksjon 253, Funksjonsområde 3 
 
Styrking av barnevernet..…………………………………………………..  1,000 mill kr 
Kostrafunksjon 252, Funksjonsområde 2B 
 
Midlertidig avsetning risikoområder funksjonsområde 1, 2A, 2B og 4 . 5,226 mill kr 
Kostrafunksjon 180, Funksjonsområde 1 
 
Midlertidig avsetning risiko for inntektstap tilknyttet refusjoner ……  4,000 mill kr 
Kostrafunksjon 254, Funksjonsområde 3 
 
Effektiviseringstiltak 2011 ………………………………………………..  -0,300 mill kr 
Kostrafunksjon 180, Funksjonsområde 1 
 
Gjennomføring av prosjekter, hvor forebyggende prosjekt barn/unge  
inngår i URO-prosjekt……………………………………………………….0,300 mill kr 
Kostrafunksjon 232, Funksjonsområde 2B 
 
Gjennomføring av prosjekter, hvor forebyggende prosjekt eldre ..…….0,150 mill kr 
Kostrafunksjon 234, Funksjonsområde 3 
 
Økt bevilgning til URO-prosjektet ved budsjettjustering..………………0,200 mill kr 
Kostrafunksjon 232, Funksjonsområde 2B 
 
Arrangementskostnader……………………………………………………..0,100 mill kr 
Kostrafunksjon 120, Funksjonsområde 1 
 
Restbeløp til avsetning risikoområder, (inkludert i prognose)…………0,140 mill kr 
Kostrafunksjon 180, Funksjonsområde 1 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
BMS-komiteen besluttet å ta Budsjettjustering 2011 – Bydel Nordstrand til orientering 
 
Votering: 
BMS-komiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Budsjettjustering 2011 - Bydel Nordstrand tas til orientering. 
 
 
 
 


 Sak 50 /11  Oppsummering av regnskapsrevisjon 2010 - Bydel 
Nordstrand 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd utvalg og bydelsutvalget til behandling  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2010 og bydelens svar 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 i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 
 
 
 
 
 







 Sak 51 /11  Prioritering av tiltak for trygg skolevei 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


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


 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
1) Bydelsutvalget ser det som viktig at det iverksettes trafikksikringstiltak for skolebarna  


snarest mulig. I tråd med bydelens trafikkplan og innspill fra skolene fremheves følgende 
som universelle tiltak, som bør iverksettes så snart det er mulig: 


a) 30 km/t som fartsgrense på alle veier i nærheten av skoler, foruten tydelig skilting 
av at man nærmer seg en skole. 


b) Der hvor det går buss utenfor skole, bør det etableres busslomme. 
c) Det bør etableres drop-soner et stykke fra skolene, for å gjøre det mindre nødvendig   


og kjøre barna helt til skoledøra. 
d) Det bør etableres opphøyde gangfelt med lysregulering ved og i nærheten av skoler. 


2) Det bør gjennomføres tiltak som bedrer fremkommelighet, oversikt og et mer forståelig   
     trafikkbilde. Med dette tenktes på etablering av fortau, begrensning av parkering i  


nærheten av skoler, rydde snø på en slik måte av barn ikke tvinges ut i kjørebanen, innføre 
enveiskjøring og begrense gjennomkjøring i boligstrøk. 


3) Bydelsdirektøren tar kontakt med de aktuelle myndigheter med henblikk på dialog, møte og 
    overlevering av skolenes forslag sammen med bydelsutvalgets vedtak.  
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Det var enighet om endring av formuleringen i 2. setning i pkt 2 i innstillingen som følger: 
”Med dette tenktes på etablering av fortau…” endres til   ”Dette innebærer etablering av 
fortau…” 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med endring i 2. setning i pkt. 2 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
BUK-komiteens innstilling til vedtak i bydelsutvalget som følger: 
1) Bydelsutvalget ser det som viktig at det iverksettes trafikksikringstiltak for skolebarna  


snarest mulig. I tråd med bydelens trafikkplan og innspill fra skolene fremheves følgende 
som universelle tiltak, som bør iverksettes så snart det er mulig: 


a) 30 km/t som fartsgrense på alle veier i nærheten av skoler, foruten tydelig skilting 
av at man nærmer seg en skole. 


b) Der hvor det går buss utenfor skole, bør det etableres busslomme. 
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c) Det bør etableres drop-soner et stykke fra skolene, for å gjøre det mindre nødvendig   
og kjøre barna helt til skoledøra. 


d) Det bør etableres opphøyde gangfelt med lysregulering ved og i nærheten av skoler. 
2) Det bør gjennomføres tiltak som bedrer fremkommelighet, oversikt og et mer forståelig   
     trafikkbilde. Dette innebærer etablering av fortau, begrensning av parkering i nærheten av 


skoler, rydde snø på en slik måte av barn ikke tvinges ut i kjørebanen, innføre 
enveiskjøring og begrense gjennomkjøring i boligstrøk. 


3) Bydelsdirektøren tar kontakt med de aktuelle myndigheter med henblikk på dialog, møte og 
    overlevering av skolenes forslag sammen med bydelsutvalgets vedtak.  
 
 
 


 Sak 52 /11  Parkeringsplass ved gamle Lambertseter senter 
 
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) I tråd ved BU-vedtak i sak 06/11, møtedato 03.04.2011, ønsker bydelsutvalget at 
søndre halvpart av tidligere parkeringsplass på østsiden av Langbølgen ved gamle 
Lambertseter senter, opprettholdes som parkeringsplass. 


2) Det konstateres at Bymiljøetaten ønsker å opparbeide hele den tidligere 
parkeringsplassen til friområde. Administrasjonen bes skrive til Byrådsavdeling for 
byutvikling og anmode om at det fremmes en byrådssak som sikrer fortsatt parkering 
på den søndre halvpart av parkeringsplassen, i tråd med bydelsutvalgets vedtak. 


3) Det må også anmodes om et hastevedtak, som gir anledning til parkering på hele den 
asfalterte parkeringsplassen inntil det er fattet endelig vedtak om fremtidig bruk, evt 
omregulering av den omdiskuterte eiendommen. 


 
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 53 /11  Utkast til regional planstrategi og regionalt planprogram 
for areal og transport i Oslo og Akershus - utleggelse til 
offentlig ettersyn 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
 
Saken behandles i  


- komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- bydelsutvalget 


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


1) Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand finner at høringsutkastet inneholder gode 
målformuleringer. 


2) Under beskrivelsen av utfordringer og utviklingstrekk blir tema som transport og 
infrastruktur noe svakt beskrevet. Med èn sentrumstunnel for alle T-banelinjene har 
byen et system som er meget sårbart for driftsavbrudd og ingen nevneverdig 
kapasitetsreserve. Trikken er også i behov av kostnadskrevende tiltak som nytt 
materiell, egne traseer, baneforlengelser, oppgraderinger og signalprioritering. I 
tillegg må det tydeliggjøres at tilbudet for syklister er lite sammenhengende og 
generelt for dårlig – i mange tilfeller direkte trafikkfarlig. 


3) Beskrivelsen av målkonflikter kan med fordel tydeliggjøre konflikten som er knyttet til 
hva slags trafikk og transport som skal gis prioritering i byens gater og veier. Sikring 
av plass og gode forhold for syklister, barn, gående og kollektivtrafikk krever tydelige 
prioriteringer  i gate-/veibildet. Det bør også beskrives tydeligere hvilke målkonflikter 
man står overfor når man vil sikre gode bolig- og oppvekstområder i indre by og 
områder som utbygges som tett by.  


 
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. 
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 Sak 54 /11  Kunngjøring om høring med frist til 14.06.2011 - forlag 
til normer for felles leke- og uteoppholdsarealer for 
boligbygging i indre Oslo 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i 


- 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 ser det som positivt at det nå skal fastsettes normer for felles leke- og 
oppholdsarealer i indre by.  


2) Det er viktig at også indre by får gode oppvekstområder og dermed en variert 
sammensetning av boliger og næringsliv. 


 
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. 
 
  
 
 
 
Oslo, 08.06.2011 
 
 
 
 
 
Svein Erik Aldal (FrP) 
leder av byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen 
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BYDEL: NORDSTRAND BYDELSNR: 14


Utfylling av data er utført avÅSMUND ROGNERUD Telefon: 23495089


 (navn og stillingsbetegnelse) Telefax: 23495050


E-postadresse: asmund.rognerud@bns.oslo.kommune.no


TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE


2011


01.01-30.04


Pr. 1. tertial
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FUNKSJONSOMRÅDE 1 - HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ


Tabell 1 - 1  Bydelens endringer i sosialhjelpsrammen:
I hele 1000 


kroner
Overføring fra sosialhjelp til driftsrammen:  xxxxx
1. Overføring til lønn under introduksjonsordningen  ført på KOSTRA-funksjon 275 (art 089/ 10890)
2. Overføring til lønn under kvalifiseringsordningen ført på KOSTRA-funksjon 276 (art 089/ 10891)  
3. Til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak ved sosialkontorene
4. Rehabiliterings- og omsorgsinstitusjoner under Rusmiddeletaten 
5. Til andre driftsformål i bydelen
Sum overføringer fra sosialhjelp til driftsrammen 0
Overføringer fra driftsrammen til sosialhjelp 
Netto omdisponert sosialhjelpsmidler 0
Sosialhjelpsramme forstås som tildelt bydelen i tab. 4.1. i grønt hefte, hensyntatt endringer i
DOK 3 (Bystyrets budsjettvedtak) og virkning av kommunaldirektørens sak 16/2011 vedr. omberegning
av rammen som følge av fjorårets regnskap.


BYDELENES KOMMENTARER OG SAMLEDE VURDERINGER
Spesielt skal kommenteres :
1. Avvik mellom helårsforbruk og disponibel budsjettramme for både ordinær drift og sosialhjelp (merinntekter/merutgifter
    og mindreinntekter/mindreutgifter) 
2. Har revisjoner av 2011-budsjettet medført vesentlige endringer i aktivitetsnivået siden førstegangsbehandling og vedtak av
    budsjettet i BU, og med de aktivitetsendringer som ble beskrevet der (jf. obligatorisk budsjettspesifikasjon)?


Kommentér ressursbruken sett i forhold til årets budsjett ut fra overnevnte punkter:


Tabell 1 - 3 - A - Bistand til 
kjøp/utbedring av bolig


Antall 
hittil i år


17


0
*Faktiske utbetalte lån - ikke forhåndstilsagn (innvilgede lån)


Antall husstander gitt finansiering til utbedring av bolig gjennom Husbanken- 
faktisk utbetalte lån*


Antall husstander gitt finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken - faktisk 
utbetalte lån*


VIKTIG!
Gule felt inneholder formler eller kobling til andre celler.  IKKE skriv inn tall her. 


Kontroller likevel tallene for å sikre at formler ikke er blitt endret.


Felt markert med "xxxxx" skal ikke fylles ut eller endres. Tallene registreres i fargeløse 
celler merket med 0.


Tabeller med lysegrønt navnefelt inneholder spørsmål om data som er relatert til obligatoriske 
måltall vedtatt av bystyret. Jf. også måltalltabeller i "Grønt hefte".


Det skal ikke settes inn nye rader  eller enkeltceller. 
En kan ikke slette rader eller enkeltceller.
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Antall 1. 


tert.
Antall 


hittil i år
Finansiering til kjøp av bolig 
gjennom Husbanken xxxx xxxx
 1. Antall mottatte søknader 72 72
 2. Antall behandlede søknader… 54 54
 3.Herav antall behandlet innen 1 mnd.  1) 54 54
 4. Andel behandlet innen 1 mnd. 100,0% 100,0%
 5. Antall innvilgede søknader (tilsagn) 41 41
 6. Antall avslåtte søknader 13 13
Tildeling av kommunal bolig xxxx xxxx
 7. Antall mottatte søknader 68 68
 8. Antall behandlede søknader… 69 69
 9. Herav antall behandlet innen 3 mnd.  1) 45 45
 10. Andel behandlet innen 3 mnd. 65,2% 65,2%
 11. Antall innvilget kommunal bolig* 38 38
 12. Antall søknader som ble avslått 43 43
 13. Antall effektuerte boligtildelinger 42 42
 14.  - herav effektuert innen 6 md. 41 41
 15. Andel effektuert innen 6 mnd. 97,6% 97,6%
1) Saksbehandlingstid skal regnes fra komplett søknad er mottatt til vedtak er fattet.
* "innvilges" forstås her som tilsagn / positivt vedtak


    Antall personer hittil i år - etter oppholdslengde 1) Antall
 Tabell 1 - 4 Oppholds- Oppholds- Oppholds- Oppholds- Sum personer
 Perioden 01.01.-30.04.: lengde lengde lengde lengde som har 
 Bruk av private døgnovernattingstilbud inntil fra 1 og fra 3 og 6 mnd vært på 


1 mnd inntil 3 
mnd


inntil 6 
mnd


eller 
lengre 


steder 
UTEN 


kvalitets-
avtale


 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 1 0 0 0 1 0
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 12 3 3 0 18 3
Sum antall personer 13 3 3 0 19 3
1) Registrering av oppholdslengde skal ikke begrenses av årsskiftet. Kontrollformel: Husk å kommenter nedenfor
Eksempelvis skal et opphold som startet 05.12.2010 regnes fra dette tidspunktet.


 Tabell 1 - 5 I steder I steder Antall
 Status pr. 30.04.: med uten personer
 Bruk av private døgnovernattingstilbud - antall som er i kvalitets- kvalitets-
tilbudet pr. 30.04. (som hospits, hotell og pensjonat) avtale avtale
 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 0
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 3 2 5
Sum antall personer 3 2 5


Kontrollformel: Husk å kommenter nedenfor


Antall personer i tilbudet (både med og uten kval.avtale) pr. 30.04. med opphold på 3 mnd eller mer 2


Til tabell 1-4/1-5:  Kommenter årsaken til at bydelen benytter steder uten kvalitetsavtale:
Kommenter årsaken til at bydelen benytter steder uten kvalitetsavtale:
Det er knapphet på steder med kvalitetsavtale.  Derfor må vi benytte steder uten avtale.  Vi jobber stadig med
å få personer over på andre botilbud og vi har ingen som har vært i døgnovernatting over 6 mndr. som er der nå.


Antall Antall Personer Personer Antall Antall Antall
 Tabell 1 - 6 personer personer i steder i steder personer personer med
 Bydelens oppfølging av personer i besøkt besøkt besøkt besøkt ikke ikke alter-
 private døgnovernattingstilbud     1) innen 14 d innen 14 d hvert hver besøkt besøkt native
Antall personer som er i tilbudet pr. 30.04. etter inn- etter inn- kvartal måned m/avtale u/avtale planer


flytting flytting m/avtale u/avtale 2)
m/avtale u/avtale


 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 6 0 0 0 0 6
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 2 1 0 1 1 1 5
Totalt 2 7 0 1 1 1 11
1) Jfr. Fellesskriv 7/2004 Sosialtjenestens formidling og betaling av døgnovernatting
2) Jfr. Fellesskriv 7/2004, pkt 3.2


 (som hospits, hotell og pensjonat)


Tabell 1-3 - B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig 
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 Tabell 1 - 7
Saksbehandlingstid ved sosialsentrene i perioden 01.01. - 30.04. 1)
(Bystyrets krav er 2 uker)


 < 2 uker
2 uker-2 
md.  2-4 md. 4- 6 md. 6-12 md. > 12 md.


Sum 
saker


Andel < 2 
uker


Antall saker beh. administrativt 1662 207 1 1 0 1 1872 89%
1) Saksbehandlingstiden er å regne tiden fra dato søknad er levert til dato vedtak er fattet. 


 Tabell 1 - 8
Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden 01.01. - 30.04.  1) 


 < 2 uker
2 uker-2 
md.  2-4 md. 4- 6 md. 6-12 md. > 12 md.


Sum 
saker


Andel < 2 
uker


 Antall saker 2 7 1 0 0 10 20%
 1) Med behandlingstid menes tiden fra klagen sendes fra klienten til bydelen og til bydelen sender 
     klagen videre til Fylkesmannen.
 Merknad til tabellene 1-7 og 1-8
 Tabellene tilsvarer bydelenes tilbakemelding til Fylkesmannen.


Tabell 1 - 9  -  Tilgjengelighet 
ved sosialsentrene pr. 30.04.


Sosial-
senter 


  Ventetid: (angitt i antall dager)  xxxx
   -  for ordinær timeavtale: 7
   -  for timeavtale v/akutte behov: 0
   -  for nysøkere (mottak): 2
Ventetid oppgis i dager (en uke = 5 dager). Oppgi kun ett tall. Dersom f.eks. 1 - 3 dager, oppgi gjennomsnittet (2 dager).
Skriv kun tallet, ikke "d" eller "dager" bak.


Tabell 1-11-A


Kvalifiseringsprogrammet -        
saksmengde i perioden 1.1. - 
30.04.  (- skal samvare med 
Quest-back-rapporteringen til 
AV-dir)


Antall 
regi-


strerte 
søknad-


er 01.01.-
30.04.


Antall 
vedtak 


om 
innvilg-


else 
01.01.-


30.04.  1)


Antall 
vedtak 


om avslag 
01.01.-


30.04. 1) 


Antall 
avslag 
p.g.a. 
søker 


fyller ikke 
vilkårene


Antall 
avslag 


p.g.a. ikke 
egnede 
tiltak


Kvalifiseringsprogram 12 10 2 11 0
1) Gjelder vedtak som er fattet i perioden - uavhengig av når søknaden ble registrert


Tabell 1-11-B


Kvalifiseringsprogrammet - 
antall deltakere i program pr 
30.04. - aldersfordelt
18-24 år 4
25 år og eldre 41
SUM 45


21


Antall deltakere i Introduksjonsprogram pr. 30.04.  1) 32
1) Personer som mottar introduksjonsstønad ved deltakelse i introduksjonsprogram,
    som er ført på KOSTRA-funksjon 275. art 10890 (KOSTRA-art 089)


Herav avslagsgrunn


Antall deltakere i KVP pr 30.04. med individuell plan iht. til lov om sosiale tjenester i 
NAV § 33


Utskrift:  09:48    23.05.2011 Bydelsstatistikk pr. 1. tertial 2011







Tertialstatistikk T1 2011 - Bydel Nordstrand.xls Side 5 av 18


Tabell 1-11-C Tiltaksbruk i 
sosialtjenesten:  Antall deltakere 
som er i tiltak pr 30.04.  1)


Deltakere 
i KVP


Deltakere 
i INTRO


Andre 
tiltak (Ny 
sjanse 
m.m.) SUM


17 0 17


23 30 53


4 1 5
SUM 44 31 0 75
1) Inkluderer også de som er i permisjon


Tabell 1-11-D


Deltakere 
i KVP


Deltakere 
i INTRO


Andre 
tiltak (Ny 
sjanse 
m.m.) SUM 


Arbeidspraksis i kommunal 
arbeidstreningsgruppe 0 0 0
Språkopplæring m/arbeidspraksis 5 8 13
Kun språkopplæring 2) 1 18 19
Arbeidspraksis i ordinær 
virksomhet (uten individstønad) 3 8 11
Andre kommunale kurs og aktiviseringstiltak 18 4 22


2) Herunder også Språkpraksis


Tabell 1-11-E
Antall


xxx
- Ordinært arbeid 4
- Tidsubestemt lønnstilskudd 0
- Andre arbeidsmarkedstiltak i statlig regi (jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak) 2
- Skolegang/utdanning 0
- Over til varig inntektssikring (uførepensjon) 0
- Over til arbeidsavklaringspenger (AAP) 1
- Over til økonomisk sosialhjelp på grunn av avklaring av AAP/uførepensjon 2
- Over til økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde uten slik avklaring 4
- Annet (omfatter her ikke drop-outs eller flytting) 1
Delsum 1:  Antall gjennomførte/planmessig avviklede program 14
Flytting: xxx
- Flyttet til annen bydel 0
- Flyttet ut av kommunen 1
Delsum 2:  Antall flyttet 1
Drop-outs 2) 5
Delsum 3:  Antall drop-outs 5
SUM: Totalt antall avsluttede program i perioden 01.01.-30.04. 20


 1)  Her skal det føres opp totalt antall deltakere i de ulike typene tiltak i kommunal regi i løpet av 2011. Dersom en person har hatt 
flere ulike tiltak i løpet av perioden 01.01.-30.04. skal vedkommende telles med på alle de aktuelle tiltakene.


Avsluttede kvalifiseringsprogram i perioden 01.01.-30.04.


Antall som kun har arbeidsmarkedstiltak i 
statlig regi 2)


Antall som har tiltak/aktiviteter både i statlig 
og kommunal regi (kombinasjon)


1) Dersom flere kategorier er aktuelle for en deltaker (f eks arbeid og utdanning), registreres
den kategorien som utgjør hovedtyngden.
2) Drop-outs defineres her som de tilfeller der det er fattet vedtak om varig stans av 
deltakerens program som følge av uteblivelse - jf QuestBack-rapporteringen.


2) Med "regi" menes her den instans som betaler tiltakskostnaden. Med "statlig regi" menes tilfeller der det er Nav stat som over det 
statlige tiltaksbudsjettet betaler  tiltakskostnaden og eventuell livsoppholdsytelse knyttet til tiltaket, f eks i form av kjøp av 
tiltaksplass, tilskudd til ordinær arbeidsgiver og/eller individstønad - jf forskrift om arbeidsmarkedstiltak.


Bruken av ulike KOMMUNALE tiltak 
(både alene og i kombinasjon med statlige 
tiltak):  Antall deltakere i ulike typer tiltak 
i kommunal regi i løpet av perioden 01.01.-
30.04. 1)


Antall som kun har tiltak/aktiviteter i 
kommunal regi


Utfall ved gjennomførte/planmessig avviklede program 1) (skal 
samsvare med Questback-rapporteringen til AVdir) :
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Tabell 1-11-F
Resultat for deltakere som 
avsluttet introduksjonsprogram i 
perioden 01.01.-30.04. Antall
Ordinært arbeid 2
Utdanning
Midlertidig inntektssikring 1)
Andre arbeidsmarkedstiltak 1
Varig inntektssikring (uførepensjon)
Sosialhjelp som hovedinnt. Kilde
Annet
Flyttet 2)
Sum resultat deltakere 
introduksjonsprogram 3
1) F. eks. AAP (arbeidsavklaringspenger)
2) Gjelder både internt i Oslo kommune og til andre kommuner


Tabell 1-11-G
Resultat for andre 
tiltaksdeltakere som avsluttet 
tiltak i perioden 01.01.-30.04. 
(ikke vedtak om KVP eller 
INTRO) Antall
Ordinært arbeid
Utdanning
Midlertidig inntektssikring 1)
Andre arbeidsmarkedstiltak
Varig inntektssikring (uførepensjon)
Sosialhjelp som hovedinnt. Kilde
Annet
Flyttet 2)
Sum resultat deltakere tiltak 0
1) F. eks. AAP (arbeidsavklaringspenger)
2) Gjelder både internt i Oslo kommune og til andre kommuner


  
  Tabell 1 - 11 - H Antall
  Antall personer som har eller har hatt et institusjonstilbud Antall  pr.
  innen russektoren i 2011  1) hittil 30.04.
  i år 2)
 I  rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon      3) 23 13
 I statlig behandlingsinstitusjon 9 9
  Antall personer som har fått ett eller flere tilbud     4) 23 Sum 22


Kontrollformel 23
Kontrollformel


 1)  Her skal det føres opp antall personer som har fått behandlingsplass og/eller rehabiliterings -og omsorgstilbud gjennom
      bydelen i 2011.  Dersom en person har hatt mer enn ett opphold i den enkelte kategori, skal vedkommende 
      kun telles en gang i denne kategorien. Dersom en person har benyttet et institusjonstilbud 
      i mer enn en av kategoriene i løpet av perioden, skal vedkommende tas med på hver av de aktuelle linjene.
2)  Antall personer som har et tilbud den 30.04. En person kan bare ha ett tilbud på en gitt dato. Tallet må være likt eller lavere 
 enn tilsvarende tall for 30.04.
3)  Gjelder de kommunale og private institusjoner som er administrert av Rusmiddeletaten (jf. etatens "Tiltakskatalog").
4)  Det er ikke summen av tiltakene den enkelte klient har fått som skal føres opp her, men antall personer som har benyttet 
     ett eller flere tilbud. Må være lik eller mindre enn summen av antall personer i de to kategoriene.


Utskrift:  09:48    23.05.2011 Bydelsstatistikk pr. 1. tertial 2011







Tertialstatistikk T1 2011 - Bydel Nordstrand.xls Side 7 av 18
Antall 


klienter 
pr. 30.04.


1. Antall klienter/brukere som har fått utarbeidet IP (sum av A og B- fylles ut automatisk) 51
 A) - herav barn (0 -18 år)
 B) - herav voksne (( B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk): 143
  -  a) - herav med overvekt av rusproblemer 20
  -  b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) 37
  -  c) - herav med overvekt av psykiske lidelser 32
  -  d) - herav med utviklingshemming 42
  -  e) - annet 12
2. Antall klienter/brukere over 67 år som har fått utarbeidet individuell plan 9
3. Antall klienter/brukere der IP ikke er ferdig utarbeidet 17
4. Antall klienter/brukere som har takket nei til å få IP 61


Tilleggsspørsmål:


Antall klienter/brukere som har søkt om å få utarbeidet IP, men har fått avslag.      1) 2
 1)  Som er definert til ikke å ha behov for langvarige og koordinerte tiltak.


Kommenter eventuelt tabellen nedenfor:


Tabell 1-15- Bruk av Individuell Plan (IP) pr. 30.04. - For klienter 
med behov for langvarige og koordinerte tjenester   1)


 1)  Retten til å få utarbeidet/plikten til å utarbeide en individuell plan er hjemlet i sosialtjenesteloven § 4-3a, lov om sosiale tjenester i NAV §§ 28 og 33, 
pasientrettighetsloven § 2-5, arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 15, kommunehelsetjenesteloven § 6-2A, spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 og psykisk 
helsevernloven § 4-1.


Utskrift:  09:48    23.05.2011 Bydelsstatistikk pr. 1. tertial 2011







Tertialstatistikk T1 2011 - Bydel Nordstrand.xls Side 8 av 18


FUNKSJONSOMRÅDE 2 A - BARNEHAGER


Tabell 2A - 1 - A  - Ansatte i 
barnehager pr.  30.04.


Komm. 
barne-
hager


Ikke-
komm. 
barne-


hager 1) SUM
  Antall barnehager i bydelen 29 58 87
  Antall ansatte i bydelens 
barnehager 473 404 877


  Antall ansatte omregnet til årsverk 443 336 778,85
  Antall ansatte med 
førskolelærerutdanning 124 117 241
Antall ansatte som styrer 27 27 54
Antall ansatte som pedagogisk 
leder 2) 97 90 187
  Antall ansatte med dispensasjon 
fra kravet om 
førskolelærerutdanning 51 14 65
    - herav ansatt som styrer 0 0 0
    - herav ansatt som pedagogisk 
leder 51 14 65
1) Inkluderer familiebarnehager
2) Gjelder også førskolelærer 2 stillinger og til svarende
Kontrollsum (tre nederste celler) 0


Tabell 2A - 1 - B  - Pedagogiske 
ledere med dispensasjon fra 


kravet om 
førskolelærerutdanning pr. 30.04. Sum


Annen 
ped. 
Utdanni
ng 2)


Ikke 
annen 
ped. 
Utdannin
g 3)


Annen 
ped. 
Utdanning 
 2)


Ikke 
annen 
ped. 
Utdannin
g 3)


Varig dispensasjon 0 0 0 0 0
Midlertidig dispensasjon 23 28 13 1 65
Sum 23 28 13 1 65
1) Inkludert familiebarnehager
2) Eksempler på annen ped. Utdanning: allmennlærer, faglærer, spesialpedag og barnevernspedagog.
3) Barne- og ungdomsfagarbeider tilhører kategorien "Ikke annen pedagogisk utdanning".
Kontrollsum (total) 0 Riktig


Sum
92


989
10,75


FUNKSJONSOMRÅDE 2 B - OPPVEKST
Rapporter tas direkte ut fra datavarehus.


Kommunale 
barnehager


Antall barn fra bydelen med vedtak om direkte hjelp pr. 30.04.
Antall timer hjelp pr. uke totalt blant bydelens barn pr. 30.04.


Tabell 2A - 1 - C - Direkte spesialpedagogisk hjelp til 
førskolebarn etter opplæringsloven § 5-7


Ikke-kommunale 
barnehager 1)


Gjennomsnittlig størrelse på vedtak i timer pr. uke
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FUNKSJONSOMRÅDE 3 - PLEIE OG OMSORG


  


 


Om institusjoner og boliger knyttet til pleie og omsorg for eldre og funksjonshemmede


Lovhjemlede boliger (institusjoner)
Sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie (hjemlet i kommunehelsetjenesteloven).
Helseinstitusjon som skal gi beboeren nødvendig behandling og pleie ved opphold av lengre varighet og/eller 
korttidsopphold, innrettet på en eller flere av følgende oppgaver:
  a) medisinsk rehabilitering med sikte på tilbakeføring til hjemmet
  b) avlastning
  c) permanent opphold
  d) spesielt tilrettelagt opphold for funksjonshemmede
  e) skjermet boenhet for senil demente
  f) selvstendig boenhet for barn / ungdom
  g) dagopphold
  h) nattopphold
  i) terminalpleie


I tilknytning til oppholdet skal det være organisert legetjenesteste, fysioterapitjeneste og sykepleiertjeneste i 
samarbeid med andre deler av den kommunale helse- og sosialtjenesten. 
Helsetilsynet i Oslo fører tilsyn.


Bolig med heldøgns omsorgstjeneste, hjemlet i sosialtjenesteloven: 
>  Aldershjem
> Bolig for barn og unge under 18 år som bor utenfor foreldrehjemmet som følge av behov for særlig omsorg 
> Privat forpleining (brukes i begrenset grad)


Tilbudet omfatter både bolig og omsorgstjenester. Omsorgstjenesten skal være tilgjengelig hele døgnet. Ut over 
dette er det ingen definerte oppgaver og heller ikke spesifiserte krav til personell, utstyr eller bygningsmessig 
utforming. Fylkesmannen fører tilsyn.


Definisjoner på ulike botilbud  for eldre og funksjonshemmede:


Uhjemlede boliger  er boliger som ikke hjemlet i kommunehelselov eller sosialtjenstelov.


Omsorgsboliger: Boliger som fyller Husbankens krav til utforming for å få tilskudd til denne typen bolig. 
(Enkeltleiligheter kan i enkelte tilfeller hjemles i lov om sosiale tjenester eller lov om helsetjenester i kommunene, 
og vil da bli karakterisert som sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg og pleie).


Tilrettelagte boliger: Omsorgsboliger og andre boliger som er fysisk tilpasset orienterings- og 
bevegelseshemmede. Den er tilrettelagt slik at beboerne skal kunne motta heldøgns omsorg og pleie ved behov.


Trygdeboliger/serviceboliger: Boliger som tilbys trygdede personer som har dårlig bostandard. Boligene er ofte ikke 
spesielt tilrettelagte for funksjonshemmede, annet enn at de har heis. De fleste trygdeboligene i Oslo er små (ett- 
eller toroms). Dette er et botilbud som er på vei ut.
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  Tabell 3 - 1 - B         


 Antall beboere i institusjon 
som bydelen betaler for 1)  pr  
30.04. - etter kjønn og alder  0-17 år 18-49 år 50-66 år 67-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år + SUM


Menn 3 7 11 16 17 26 38 26 144
Kvinner 1 12 10 13 26 56 120 178 416
Sum egne beboere 4 19 21 29 43 82 158 204 560
Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
  -   i sykehjem 0 5 12 25 42 81 153 187 505
  -   i aldershjem 0 0 0 0 1 1 5 17 24
 - i boform m/ heldøgns oms. og 
pleie 0 8 8 4 0 0 0 0 20


 - i barneboliger/avlastningsboliger 4 6 1 0 0 0 0 0 11
Kontrollsum 4 19 21 29 43 82 158 204 560
Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
 - med vedtak om korttidsopphold   
2) 0 0 0 3 8 12 15 10 48
 - i skjermet plass for demente 0 1 4 3 6 15 21 24 74
Sum 0 1 4 6 14 27 36 34 122
1) Beboere i plasser som forvaltes av Sykehjemsetaten (SYE) innenbys og utenbys
   samt plasser utenbys som bydeler kjøper direkte.
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2011.  Oppdatert mai 2011.
    Gjelder institusjoner som er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven eller sosialtjenesteloven,
2) Alle typer korttidsopphold


Kontrollformel


9,5%
     Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.


14,7%
     Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.


Tabell 3 - 1 - D1
Beboere i utenbys sykehjem pr. 30.04.     1)     2) Komm. Langtids Korttids- Sum
Skriv inn sykehjemmets navn (én rad pr. sykehjem): nr. opphold opphold beboere
Plasser kjøpt utenbys i regi av SYE:  xxxx xxxx xxxx xxxx
Fagertun sykehjem 0534 1 1
Søster Ninas sykehjem 0532 4 4
Villa Skaar 0626 3 3
Valstad Sykehjem 0237 1 1


0
0


 Sum beboere i utenbys plasser i regi av SYE: 9 0 9
Plasser kjøpt utenbys i regi av bydelen selv: xxxx xxxx xxxx xxxx
Trollhaugen Seniorsenter 0624 1 1
Ås Avlastningshjem 0214 8 8
Holtet Bosenter og verksted 0301 1 1
Solstad Bo- og omsorgssenter 0612 1 1
Skjæggerud Bo og Omsorgshjem 0626 1 1
Hvalheim Bo- og omsorgssenter 0612 1 1
Nøstret 0612 3 3
  Sum beboere i utenbys plasser i regi av bydelen selv: 16 0 16
  Sum beboere i utenbys sykehjem     3) 25 0 25
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2011.  Oppdatert mai 2011.
 1)  Kun plasser med sykehjemsstandard skal registreres i denne tabellen. Sett inn flere rader ved behov. Sjekk sumformel!
 2) Hvis for eksempel plasser i utlandet er kjøpt via en annen kommune i Norge, redegjør under kommentarer nedenfor.
 3) Beboere i disse plassene skal være inkludert i tabell 3-1-B
 Kommentarer:


Antall pasienter


Andel beboere i korttidsplasser i sykehjem som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem


Andel beboere i skjermede enheter som bydelen betaler for, i forhold til samlet antall beboere i sykehjem
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Tabell 3 - 1 - D2
Beboere i øvrige plasser som bydelen kjøper  -  pr. 30.04.    1) Komm.-/ Sum


bydelsnr. beboere
Skriv inn institusjonens navn (én rad pr. inst.):  2) xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Intermediærenhet Østensjø 13 5


  Sum beboere i plasser som bydelen kjøper direkte 5
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2011.  Oppdatert mai 2011.
 1) Gjelder institusjonsplasser som ikke har sykehjemsstandard. Både plasser utenbys og eventuelt plasser innenbys.
 2) Institusjoner hvor det kan kreves vederlag for opphold i institusjon etter vederlagsforskriften
      Kommentarer:


Tabell 3 - 2 - A
Antall personer som venter på fast plass i 
sykehjem pr. dato      1)
 
Angi hvor lenge personene har Sum
ventet på < 1 md. 1-2 md. 2-3md. 3-4md. 4-6 md. 6-12 md. >12 md. personer
fast plass i sykehjem (1-30d) (31-60d) (61-90d) (91-120d) (121-180d) (181-365d) (> 366 d)
Antall personer som venter på xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
sykehjemsplass:   xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
 a) I eget hjem 2) 3 1 4
 b) I andre typer institusjoner 
(aldershjem, sykehus med mer) 0
 c) Korttidsplasser   3) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 0
Sum ant. personer som venter på plass 3 0 1 0 0 0 0 4
Antall personer som bor i 
sykehjem, men som iht. til fritt 
sykehjemsvalg venter på plass i 
et annet bestemt sykehjem 12 6 9 8 6 3 2 46
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2011.  Oppdatert mai 2011.


Gjennomsnittlig ventetid i dager for fast plass i sykehjem (alle kategorier ventestatus).  4) 30


1) Sykehjem som er hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunene der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon.
2) Også personer som etter eget ønske venter hjemme på plass ved et bestemt sykehjem medregnes her.


4) Beregnes som gjennomsnitt i de enkelte grupper, dvs. < 1 md.=15 dager, 1-2 md.= 45 dager osv., > 12 md.=365 dager


Antall 
dager


Saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass     2) 26,1
- Herav saksbehandlingstid for søknad om langtidsopphold i sykehjem 52,7
- Herav saksbehandlingstid for søknad om tidsbegresenset opphold i sykehjem 14,7
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i aldershjem 79,9
- Herav saksbehandlingstid for søknad om plass i andre boform med heldøgns omsorg og pleie minus
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2011.  Oppdatert mai 2011.
  1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i perioden
  2) Gjelder institusjoner som er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven eller sosialtjenesteloven.


Tidsintervall


3) KOSTRA-def.: "Innleggelse i institusjon med formål rehabilitering/avlastning. Tidsbegrenset opphold der vedtak og innskriving 


 Tabell 3-2-B Saksbehandlingstider i pleie- og 
omsorgstjenesten - pr. 30.04. - Institusjonstjenester        
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  Tabell  3 - 3 - B
 Gjennomsnittlig antall liggedøgn i sykehjem for beboere som Lang- Kort-
har avsluttet sitt opphold i løpet av året 2011 tids- tids-


opphold opphold
Antall beboere som har avsluttet opphold i sykehjem i perioden 60 236
Antall avsluttede opphold (korttids) i perioden 1) xxxxxx 274
Antall liggedøgn totalt for alle beboere som har avsluttet sitt opphold i 2011 2) 51324 7194
Gjennomsnittlig antall liggedøgn per beboer 2) 855 26
Gjennomsnittlig antall liggedøgn per opphold (korttid) 1) 2) xxxxxx 30
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2011.  Oppdatert mai 2011.
1) Gjelder kun for korttidsopphold
2) Rapporten teller bakover til førstegangsinnleggelsesdatoen på opphold som er påbegynt også før perioden.  Dvs at rapporten viser
gjennomsnittlig lengde for sykehjemsopphold som ble avsluttet i 2011.
Merk: Det er bare opphold som er avsluttet i perioden 01.01.2011 - 30.04.2011 som kommer med i rapporten . Hvis sak/tjeneste revurderes, 
eller hvis brukeren har flyttet mellom ulike institusjoner (har flere tjester knyttet til samme sak), og tjenestene er sammenhengende,
regnes det som et  opphold.


  Tabell  3 - 3 - C
Kjøp fra 


SYE


Kjøp fra 
andre 


innenbys/
utenbys


Drevet av 
bydelen selv


Antall Antall Antall
(Kostrafunksjon 253 - institusjonstjenester) liggedøgn liggedøgn liggedøgn SUM
a) Tidsbegrenset opphold i sykehjem xxx xxx xxx xxx
Korttidsopphold (eksklusive korttidsopphold for rehabilitering) 5877 0 477 6354
Korttidsopphold for rehabilitering 311 0 0 311
Opphold i plass for for lindrende behandling 17 0 0 17
b) Opphold i sykehjem xxx xxx xxx xxx
Langtidsopphold - ordinært 42484 0 0 42484
Langtidsopphold -  skjermet enhet for demens 9474 0 0 9474
Langtidsopphold -  forsterket  (psykiatri, rus) 1007 120 0 1127
Langtidsopphold forsterket - annet 720 120 0 840
Langtidsopphold -  spesial (særskilt inngåtte kontrakter om enkeltkjøp) 0 0 0 0
Opphold i MRSA avdeling 154 0 0 154
langtidsopphold -rus 0 0 0 0
c) Opphold i aldershjem og andre boformer med heldøgns pleie xxx xxx xxx xxx
Opphold i andre boformer med heldøgns omsorg (og evt. pleie) 0 2400 480 2880
Langtidsopphold i aldershjem 2866 0 0 2866
Opphold i barne og avlastningsbolig 0 1371 1371
Sum 62910 4011 957 67878
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2011.  Oppdatert mai 2011.
1) Opphold i sykehjem, aldershjem og andre boformer med heldøgns omsorg (og evt pleie) som er hjemlet i lov om 
helsetjenesten i  kommunene eller sosialtjenesteloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon. 
Opphold i barneboliger og avlastningsboliger skal med.


Internkontroll i sosial- og helsetjenesten
Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenestene med ikrafttredelse 1. juli 2003, jf. Forskrift om kvalitet i 
pleie- og omsorgstjenestene, pålegger kommunene å ha skriftlige og dokumenterte rutiner for å sikre kvalitet i tjenesten.


Har bydelen  etablert et skriftlig og dokumenterbart system for
 internkontroll i sosial- og helsetjenesten? Ja/Nei ja


Når ble bydelens internkontrollsystem  for sosial- og helsetjenesten sist revidert? Mnd/år 12/2010
Kommentar:


Kommentar:


Antall liggedøgn totalt i syke- og aldershjem i 2011  fordelt på type opphold 
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HJEMMETJENESTER OG BOLIGER


  Tabell 3 - 5A - Antall personer 
som mottar hjemmetjenester pr. 


30.04.    1)


Mottakere 
 av 


BARE 
hjemme-
syke-pleie


Mot-
takere av 


BARE 
praktisk 
bistand


Mot-
takere av 
BEGGE 
tjenester


SUM mot-
takere 


Herav 
antall mot-


takere 
med 


private 
tjeneste-


ytere
 Antall mottakere 0-49 år 67 82 16 165 12
 Antall mottakere 50-66 år 43 64 49 156 23
 Antall mottakere 67-79 år 75 115 82 272 72
 Antall mottakere  80-84 år 59 133 100 292 97
 Antall mottakere  85-89 år 67 171 164 402 126
 Antall mottakere ≥ 90 år 35 84 150 269 74
 SUM - alle aldersgrupper 346 649 561 1556 404
 Sum mottakere ≥ 80 år 161 388 414 963 297
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2011.  Oppdatert mai 2011.
 1.  Inkl. mottakere som bor i trygde-/serviceboliger, tilrettelagt boliger og bofellesskap
   I henhold til loven er praktisk bistand definert som hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpe-
   virksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning og brukerstyrt personelig assistent m.v.


  Tabell 3 - 5B - Antall 
vedtakstimer og antall utførte 


timer i hjemmetjenesten


Antall 
vedtaksti
mer hittil 


i år


Antall 
utførte  


vedtakstime
r hittil i år


Herav 
antall  


utført av 
private 


leverandør
er


Antall timer praktisk bistand 113403 109265 6084
- herav antall timer praktisk bistand til daglige gjøremål, egenomsorg og personlig stell 1) 23101 18963 6084
- herav antall timer praktisk bistand - opplæring i daglige gjøremål 2) 77750 77750 0
- herav antall timer praktisk bistand - BPA 3) 12552 12552 0
Antall timer hjemmesykepleie 4) 40349 33584 133


1657 1657 0
SUM antall timer hittil i år for hjemmetjenesten 5) ved utgangen av måneden fordelt på: 153752 142849 6217
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2011.  Oppdatert mai 2011.
1) Praktisk bistand - vedtak fattet etter lov om sosiale tjenester §4-2, pkt. a, jfr. § 4-3. 
2) Praktisk bistand - opplæring: daglige gjøremål - vedtak fattet etter lov om sosiale tjenester §4-2, pkt. a, jfr. § 4-3. (Formålet 
med praktisk bistand - opplæring er å gjøre den enkelte mest mulig selvstendig i dagliglivet, dvs. opplæring i husarbeid og 
matstell, personlig hygiene, påkledning og i forbindelse med måltider) Omfatter også boveiledning.
3) Praktisk bistand: brukerstyrt personlig assistent. Vedtak fattet etter lov om sosiale tjenester §4-2, pkt. a, jfr. § 4-3. Skal 
registreres uavhengig av hvem som har arbeidsgiveransvaret (kommunen, tjenestemottager eller andelslag for 
BPA (brukerstyrt personlig assistent) dvs. Uloba).
4) Hjemmesykepleie (jfr. lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 annet ledd nr. 3 
Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor benevnelsen psykisk helsearbeid.


  Tabell 3 - 6 SUM
  Antall innbyggere  1),  og andel mottakere av hjemmetjenester < 67 år 67-79 år  80-89 år ≥ 90 år  80 år +
  < 67 år, 67-79 år, 80 år-89 år, ≥ 90 år , pr. 30.04.
  Antall innbyggere i bydelen    1) 40369 3754 2231 552 2783
  Andel mottakere av hjemmetjenester   2) 0,80% 7,25% 31,11% 48,73% 34,60%
 1)  Antall innbyggere i bydelen basert på befolkningsstatistikk pr. 1.1.2011. For aldersgruppen 67-79 år og 80-89 år, og 90 år +,
      er det korrigert for sykehjemsbeboere (grunnlagsdata benyttes i kriteriesystemet). For aldersgruppen < 67 år 
      er slik korreksjon ikke foretatt. (Inngår ikke i kriteriesystemet. Antall beboere i andre bydelers sykehjem i denne aldersgruppen er lavt)
      Benytt tall fra tabellen som er lagt ved på egen arkfane; "Bef. 1.1.10 - korr.s.hj.beb.-marka"  (fargede kolonner)
 2)  Tallet regnes ut automatisk, og viser forholdet mellom antall mottakere av hjemmetjenester < 67 år, 67-79 år og 80 - 89 år, og ≥ 90 år
      og antall innbyggere i bydelen i samme aldersgruppe. Kontroller at tallene harmonerer med KOSTRA-tall for 2011


- herav antall timer hjemmesykepleie innenfor kategorien psykisk helsearbeid/utført av
psykiatriske sykepleiere eller andre
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Antall 
dager


Saksbehandlingstid for søknad om praktisk bistand 23,4
Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie 6,4
Iverksettingstid for vedtak om  praktisk bistand       2) 10,3
Iverksettingstid for vedtak om hjemmesykepleie 1,2
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2011.  Oppdatert mai 2011.
  1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid hittil i år   (Fra søknad er mottatt til vedtak er fattet)
  2) Med fritt brukervalg for leverandør av hjemmetjenester vil også private leverandører ha ansvar for iverksettingstid for vedtak 
 om hjemmetjenester. Bydelene vil likevel ha et oppfølgingsansvar for iverksettelse av vedtakene, i tillegg til å ha ansvaret for  
 iverksettingstid der kommunen ved bydelen er leverandør.


Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten


Brukerundersøkelse Andel fornøyde *) brukere i % 87%
Angi tidspunkt for når måling ble gjennomført (skriv slik: 11/00): Mnd/år 09/10
*)Angi verdien som representerer brukernes svar på spørsmål om helhetlige vurdering av hjemmetjenesten


Kommentarer til "Brukertilfredshet i hjemmetjenesten":
Brukerundersøkelse for 2011 er ikke gjennomført


Kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten
Er det gjennomført kvalitetsrevisjon i hjemmetjenesten i løpet av året? Ja/Nei Nei
Har kvalitetsrevisjonen avdekket større avvik? Ja/Nei Nei
Kommentarer:


  Tabell 3 - 8 - A Antall Antall
personer vedtaks- 


timer
Dagopphold  - gericatjenesten dagrehabilitering 1) 0 0
Dagsenter/dagtilbud 2) 289 72348
Herav gericatjeneste Dagsenter 258 57088
Herav gericatjeneste Dagsenter for fysisk funksjonshemmede 0 0
Herav gericatjeneste Dagtilbud for psykisk utviklingshemmende 31 15260
Benytt obligatorisk veileder for uttak av tall til årsstatistikk 2011.  Oppdatert mai 2011.
1) Opphold med pleie og rehabilitering  (vedtak etter lov om helsetjenester i kommunen § 2-1, jf. § 1-3, andre ledd nr 6)
2) Dagsenter/ dagtilbud (vedtak etter lov om helsetjenesten i kommunen § 2-1, lov om sosiale tjenester § 4 - 2 bokstav a eller uhjemlet vedtak)
Lavterskeltilbud/ åpne kommunale tilbud der personer kan komme og gå uten avtale skal ikke registeres. 
Kommentarer:


Antall personer som har hatt dagsenter/dagopphold/dagtilbud og totalt 
antall vedtakstimer i 2011, fordelt på type tjeneste


 Tabell 3-7 - Saksbehandlingstider i pleie- og 
omsorgstjenesten - hittil i år  - Hjemmetjenester       1)
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BOLIGER FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE


  Tabell 3 - 9 - Beboere med 
vedtak om bolig til pleie- og 


omsorgsformål - etter kjønn og 
alder, pr. 30.04.    1)


Antall 
beboere 
0-17 år


Antall 
beboere 
18-49 år


Antall 
beboere 
50-66 år


Antall 
beboere 
67-74 år


Antall 
beboere 
75-79 år


Antall 
beboere 
80-84 år


Antall 
beboere 85-


89 år


Antall 
beboere 
90 år +


SUM 
antall 


beboere
Menn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Eldre 0 1 2 5 2 3 1 0 14
Fysisk funksjonshemmede 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utviklingshemmede 0 23 9 0 0 0 0 0 32
Personer med psykiske lidelser 0 17 9 1 0 0 0 0 27
 SUM menn 0 41 20 6 2 3 1 0 73
Kvinner xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Eldre 0 1 5 1 2 4 8 4 25
Fysisk funksjonshemmede 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utviklingshemmede 0 22 3 0 0 0 0 0 25
Personer med psykiske lidelser 0 15 6 0 0 0 0 0 21
 SUM kvinner 0 38 14 1 2 4 8 4 71
 SUM menn + kvinner 0 79 34 7 4 7 9 4 144
- herav beboere med omsorg+ bolig 
2) xxx xxx 0
1) Med bolig til bolig- og omsorgsformål menes kommunalt eide eller disponerte boliger (boenheter) for eldre, funksjonshemmede, 
utviklingshemmede og personer med psykiske lidelser


skal ikke registreres her, men i tabell 3-1-A
NB ! Boform i institusjon som er hjemlet (som det kan kreves vederlag for) etter kommunehelseloven, eller sosialtjenesteloven


2) Boliger innenfor omsorg+ konseptet, dvs. minimum 50 samlokaliserte boliger med heldøgns vakttjeneste, aktivitetssenter og 
middagsservering syv dager i uken. (Byrådssak 243/09 Omsorgs + organisering og innhold, byrådssak 174/10 Forskrift om tildeling av bolig i 
omsorg+ i Oslo kommune)
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FUNKSJONSOMRÅDE 4 - ØKONOMISK SOSIALHJELP


(I 1000 kroner)
"Ordinære" Flyktn./ pers


  Tabell 4 -1 sosialhjelps- m/opphold Sum
  Økonomisk sosialhjelp mottakere på humanitært pr.
  Regnskapsført pr.  30.04. grunnlag   1) 30.04.


Bidrag Lån Bidrag Lån
  Diverse tap    2) 156 xxxxx 0 xxxxx 156
  Basisbeløp 3 445 0 292 0 3 737
  Husleie   3) 5 776 310 336 0 6 422
  Midlertidig botilbud   4) 253 0 0 0 253
  Boligetablering 78 0 65 0 143
  Renter/avdrag boliglån 27 0 0 0 27
  Annen hjelp til livsopphold 623 0 0 0 623
  Andre formål - tilleggsytelser 1 0 50 0 51
  Omgjøring til bidrag 0 0 0 0 0
  Sum brutto  10 359 310 743 0 11 412
  Inntekter 1 212 0 0 0 1 212
  Sum netto 9 147 310 743 0 10 200
  1) Utgifter skal gjelde tilskuddsberettigede flyktninger i 5-årskullet.
  2) Her føres summen av tap på sosiallån (artskonto 4731), tap på renter ved omgjøring til bidrag (artskonto 4732)
   og tap på refusjon trygd (artskonto 4739). Bydelene må summere beløpene og sette inn totalsummen.
  3) Lån gitt til "husleiedepositum - kostnadsart 5209 - føres her, i kolonnen for lån.
  4) Herunder døgnovernatting, jf. kostnadsart 4703
 Bydelens kommentarer til tab 4-1:
P.ga. av problemer i NAV (trygd) går våre brukere for lenge på sosialhjelp istede for på trygd.  Dette 
medfører også at vi ikke får alle refusjoner vi har krav på.


Gj.snitt Gj.snitt
  Tabell 4  - 2 antall antall
  Antall aktive klienter pr. måned   1) 1. tert. hittil i år
  2) 3)
  Antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden 301 301
  som fordeler seg slik: xxxxx xxxxx
  - herav klienter 18-24 år, flyktninger 3 3
  - herav klienter 18-24 år,  øvrige 27 27
  - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger 14,75 14,75
  - herav klienter 25 år og eldre, øvrige 256,25 256,25
  Kontrollsum  (alle herav) 301 301


Kontrollformel:
1) Aktive klienter er det antall klienter som har fått utbetalt økonomisk støtte i perioden.
2) Alle tall skal regnes pr. md. Månedstallene summeres og deles på 4.
3) Sumtallet for hele året deles med: 4


Gj.snitt 
1. tert.   1)


Gj.snitt 
hittil i år  


2)
  Brutto utbetalt pr. klient m/øk. støtte - pr. md. 9 163 9 163
1) Alle tall skal regnes pr. md. Månedstallene summeres og deles på 4 (sept., okt., nov., des.).
2) Summen for hele året deles med: 4
Ref. OSKAR-melding


  Tabell 4 - 3A - Brutto utbetaling pr. klient 
pr. md.
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MÅLTALL OG PROGNOSER


                                           


 


FUNKSJONSOMRÅDE 1
HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ


Andel 1. 
tert.


Prognose 
for hele 


året


Vedtatt 
måltall 
for i år


Avvik 
prognose - 


 måltall
Andel søknad om finansiering til kjøp av bolig behandlet innen 1 mnd. 100% 100% 80% 20%
Andel søknad om kommunal bolig behandlet innen 3 mnd. 65% 85% 95% -10%
Andel innvilget kommunal bolig effektuert innen 6 mnd. 98% 90% 80% 10%
Kommentar til prognosen: Etterslep fra 2010 pga sykdom gjør at vi ikke vil klare 95 % på måltall "Andel søkn om komm. bol


beh. innen 3 mnd".


 Tabell P - 1-5


Antall 
som hittil 


i
 Perioden 01.01.-30.04. og årsprognose: 2011
 Bruk av døgnovernattingstilbud uten har vært 
kvalitetsavtale (hospits, hotell og pensjonat)    1) på steder 


UTEN 
kvalitets-


avtale


Prognose  
for hele      
året 


  Vedtatt    
  måltall  


for i år


Avvik 
prognose - 


 måltall
 Antall barn under 18 år i døgnovernatting uten kval.avtale 0 0 0 0
 Antall voksne over 18 år i døgnovernatting uten kval.avtale 3 6 0 6
Sum antall personer 3 6 0 6
1) Bystyrets mål er null. Kontrollformel:    


Kommentar til prognosen:
Kommentert tidligere.


 Tabell P - 1-6
 Perioden 01.01.-30.04. og årsprognose: Prognose Vedtatt Avvik
 Ant. personer med oppholdslengde i døgnovernating på 3 måneder eller lengre - for hele måltall prognose
 gjelder både med og uten kval.avtale   1)   2) Antall året for i år - måltall
 Ant. personer 3 6 0 6
1) Jf tabell 1-4 - døgnovernatting etter oppholdslengde  Kontrollformel:    
2) Bystyrets mål er null.


Kommentar til prognosen:
Kommentert tildligere.


Tabell  P - 1 - 3 - B    Saksbehandlingstid  - bistand til bolig 


I gule felter er det innlagt formler eller verdier som er overført fra andre tabeller.  Det skal 
ikke legges inn tall her.     


De etterfølgende tabeller omfatter obligatoriske måltall som det skal rapporteres 
på.  


Prognoser for årsresultatet skal være reelle.


Dersom årsprognosen medfører avvik i forhold til de måltall som  bydelsutvalget 
har vedtatt sammen med  årsbudsjett (fordelingen av dok. 3 -rammen),  må dette 


kommenteres under respektive tabell.
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FUNKSJONSOMRÅDE 4
ØKONOMISK SOSIALHJELP


Resultat
  Tabell P-4-2 1. tert. Prognose
  Gj.snittlig antall klienter/utbetaling pr. md. 2011
   i perioden 1) 2)
  Gj.snittlig antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden 301 305
  - herav klienter 18-24 år, flyktninger 3 3
  - herav klienter 18-24 år,  øvrige 27 27
  - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger 14,75 15
  - herav klienter 25 år og eldre, øvrige 256,25 260
  Gj.snittlig bto. utbetalt pr. klient m/øk. støtte pr. md. i perioden 9 163 9908
1) Tallene her overføres automatisk fra tabell 4-2 og 4-3. Sjekk samsvar!
2) Gjennomsnitt pr. md. for hele året under ett.


Kommentarer til tabell P-4-2: Vi ligger pt i rute i forhold til budsjettet.
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 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 5/11 
 
 
Møte: Arbeidsutvalget  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Mandag 30. mai 2011 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Sigbjørn Odden (H)  
   
Tilstede: Sigbjørn Odden (H) 


Karsten Gjefle (V) 
Haakon Brænden (KrF) 
Steinar Andersen (A) 
Liv Lønnum (FrP) 


 


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


 
Per Johannessen, bydelsdirektør 


 


   
Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  
 
Åpen halvtime:        Ingen frammøtte 
 
Informasjon: 
• Bydelsdirektør Per Johannessen informerte om følgende: 


Invitasjon fra Plan- og bygningsetaten (PBE) til bydelene Nordstrand, Østensjø og 
Søndre Nordstrand til ”byområdevise møter om kommuneplan 2013”. Frist for 
tilbakemelding om hvilke ressurspersoner som vil delta er 1. juni. Møtet avholdes tirsdag 
23. august.  


 
• Leder Sigbjørn Odden (H) varslet at han flytter fra bydelen i sommer og at det i den 


forbindelse vil bli framlagt sak om valg av ny leder av bydelsutvalget i førstkommende 
BU-møte 16.06.2011. 


 
 
 







Eventuelt: 
 
Steinar Andersen (A) tok opp følgende to saker: 
 -   Omdelte skriftlig forslag fra leder av BUK-komiteen, Knut Hedemann (A) – Administrativ 


og  politisk behandling av tildeling av frivillighetsmidler avsatt i bydelens årsbudsjett.  
     Det ble enighet i arbeidsutvalget at saken settes på sakskart og behandles politisk etter 


valget til høsten. 
 
 -  Ønsker orientering, eventuelt sak, om hva som skjer med Kafe Utsikten 
 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 80 /11   Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 30.5.2011- Arbeidsutvalget........ 1 
Sak 81 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 2.5.2011- Arbeidsutvalget .............................. 1 
Sak 82 /11  Avviksrapport pr 30. april 2011 - Bydel Nordstrand .............................................. 2 
Sak 83 /11  Tertialrapport - 1. tertial 2011 - Bydel Nordstrand ................................................. 3 
Sak 84 /11  Tertialstatistikk - 1. tertial 2011 - Bydel Nordstrand .............................................. 3 
Sak 85 /11  Budsjettjustering 2011 - Bydel Nordstrand............................................................. 4 
Sak 86 /11  Oppsummering av regnskapsrevisjon 2010 - Bydel Nordstrand ............................ 5 
Sak 87 /11  parkeringsplass ved gamle Lambertseter senter...................................................... 6 
Sak 88 /11  Utkast til regional planstrategi og regionalt planprogram for areal og transport i 


Oslo og Akershus - utleggelse til offentlig ettersyn ............................................... 7 
Sak 89 /11  Kunngjøring om høring med frist til 14.06.2011 - forslag til normer for felles 


leke- og uteoppholdsarealer for boligbygging i indre Oslo.................................... 8 
Sak 90 /11  Prioritering av tiltak for trygg skolevei ................................................................... 8 
Sak 91 /11  Høringsuttalelse - Skolebruksplan 2012 - 2021 ...................................................... 9 
Sak 92 /11  Søknad om bevilling - Karlsrud mat og vinhus .................................................... 10 
Sak 93 /11  Søknad om bevilling - Jonoe Holtet AS - Kongsveien 104 - salgs- og 


skjenkebevillinger ................................................................................................ 11 
Sak 94 /11  Evaluering av familieteamet og hybeltiltaket 2010 .............................................. 11 
Sak 95 /11  Årsmelding og regnskap for Bekkelaget seniorsenter  - 2010 .............................. 12 
Sak 96 /11  Tilsynsrapporter Nordseterhjemmet - uanmeldt tilsyn 25.10.2010 ...................... 13 
Sak 97 /11  Tilsynsrapporter - Midtåsenhjemmet - uanmeldt tilsyn 03.03.2011 ..................... 13 
Sak 98 /11  Tilsynsrapport Marmorberget dagsenter - uanmeldt tilsyn 03.03.2011................ 14 
Sak 99 /11  133 mill. kroner til lokal samhandling i 2011 og 7 mill. kroner i støtte til flere 


frisklivssentraler ................................................................................................... 15 
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Sak 80 /11   Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
30.5.2011- Arbeidsutvalget 


 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 30.5.2011 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 30.5.2011 godkjennes 
 
 
 
 


 Sak 81 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 2.5.2011- 
Arbeidsutvalget 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 2.5.2011 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 2.5.2011 godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 Sak 82 /11  Avviksrapport pr 30. april 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
• Helse- og sosialkomiteen  
• Barne-, ungdoms- 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 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
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 Sak 83 /11  Tertialrapport - 1. tertial 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialrapport pr 1 tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 84 /11  Tertialstatistikk - 1. tertial 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalg 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialstatistikk pr 1 tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas 







 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalg 
 
 
 


 Sak 85 /11  Budsjettjustering 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling.  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget vedtar følgende disponering: 
 
Avsetning for å oppnå mindreforbruk på 26 mill kr i 2011 ……………  15,000 mill kr 
Kostrafunksjon 180, Funksjonsområde 1. 
 
Økning sykehjemsplasser fra 505 til 510…………………………………..  2,500 mill kr 
Midlertidig avsetning risikoområder funksjonsområde 3 ……………….  2,426 mill kr 
Kostrafunksjon 253, Funksjonsområde 3 
 
Styrking av barnevernet..…………………………………………………..  1,000 mill kr 
Kostrafunksjon 252, Funksjonsområde 2B 
 
Midlertidig avsetning risikoområder funksjonsområde 1, 2A, 2B og 4 . 5,226 mill kr 
Kostrafunksjon 180, Funksjonsområde 1 
 
Midlertidig avsetning risiko for inntektstap tilknyttet refusjoner ……  4,000 mill kr 
Kostrafunksjon 254, Funksjonsområde 3 
 
Effektiviseringstiltak 2011 ………………………………………………..  -0,300 mill kr 
Kostrafunksjon 180, Funksjonsområde 1 
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Gjennomføring av prosjekter, hvor forebyggende prosjekt barn/unge  
inngår i URO-prosjekt……………………………………………………….0,300 mill kr 
Kostrafunksjon 232, Funksjonsområde 2B 
 
Gjennomføring av prosjekter, hvor forebyggende prosjekt eldre ..…….0,150 mill kr 
Kostrafunksjon 234, Funksjonsområde 3 
 
Økt bevilgning til URO-prosjektet ved budsjettjustering..………………0,200 mill kr 
Kostrafunksjon 232, Funksjonsområde 2B 
 
Arrangementskostnader……………………………………………………..0,100 mill kr 
Kostrafunksjon 120, Funksjonsområde 1 
 
Restbeløp til avsetning risikoområder, (inkludert i prognose)…………0,140 mill kr 
Kostrafunksjon 180, Funksjonsområde 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 alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling 
 
 
 
 


 Sak 86 /11  Oppsummering av regnskapsrevisjon 2010 - Bydel 
Nordstrand 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd utvalg og bydelsutvalget til behandling  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2010 og bydelens svar tas til 
orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 







 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes alle komiteer, råd utvalg og bydelsutvalget til behandling  
 
 
 


 Sak 87 /11  parkeringsplass ved gamle Lambertseter senter 
 
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) I tråd ved BU-vedtak i sak 06/11, møtedato 03.04.2011, ønsker bydelsutvalget at 
søndre halvpart av tidligere parkeringsplass på østsiden av Langbølgen ved gamle 
Lambertseter senter, opprettholdes som parkeringsplass. 


2) Det konstateres at Bymiljøetaten ønsker å opparbeide hele den tidligere 
parkeringsplassen til friområde. Administrasjonen bes skrive til Byrådsavdeling for 
byutvikling og anmode om at det fremmes en byrådssak som sikrer fortsatt parkering 
på den søndre halvpart av parkeringsplassen, i tråd med bydelsutvalgets vedtak. 


3) Det må også anmodes om et hastevedtak, som gir anledning til parkering på hele den 
asfalterte parkeringsplassen inntil det er fattet endelig vedtak om fremtidig bruk, evt 
omregulering av den omdiskuterte eiendommen. 


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


- komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- bydelsutvalget  
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 Sak 88 /11  Utkast til regional planstrategi og regionalt planprogram 
for areal og transport i Oslo og Akershus - utleggelse til 
offentlig ettersyn 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i  


- komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- bydelsutvalget 


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


1) Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand finner at høringsutkastet inneholder gode 
målformuleringer. 


2) Under beskrivelsen av utfordringer og utviklingstrekk blir tema som transport og 
infrastruktur noe svakt beskrevet. Med èn sentrumstunnel for alle T-banelinjene har 
byen et system som er meget sårbart for driftsavbrudd og ingen nevneverdig 
kapasitetsreserve. Trikken er også i behov av kostnadskrevende tiltak som nytt 
materiell, egne traseer, baneforlengelser, oppgraderinger og signalprioritering. I 
tillegg må det tydeliggjøres at tilbudet for syklister er lite sammenhengende og 
generelt for dårlig – i mange tilfeller direkte trafikkfarlig. 


3) Beskrivelsen av målkonflikter kan med fordel tydeliggjøre konflikten som er knyttet til 
hva slags trafikk og transport som skal gis prioritering i byens gater og veier. Sikring 
av plass og gode forhold for syklister, barn, gående og kollektivtrafikk krever tydelige 
prioriteringer  i gate-/veibildet. Det bør også beskrives tydeligere hvilke målkonflikter 
man står overfor når man vil sikre gode bolig- og oppvekstområder i indre by og 
områder som utbygges som tett by.  


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i:  
komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
bydelsutvalget 
 
 
 







 Sak 89 /11  Kunngjøring om høring med frist til 14.06.2011 - forlag 
til normer for felles leke- og uteoppholdsarealer for 
boligbygging i indre Oslo 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i 


- 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 ser det som positivt at det nå skal fastsettes normer for felles leke- og 
oppholdsarealer i indre by.  


2) Det er viktig at også indre by får gode oppvekstområder og dermed en variert 
sammensetning av boliger og næringsliv. 


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


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


      -    Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 90 /11  Prioritering av tiltak for trygg skolevei 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


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


 


 8 







 


 9


Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
1) Bydelsutvalget ser det som viktig at det iverksettes trafikksikringstiltak for skolebarna 
snarest mulig. I tråd med bydelens trafikkplan og innspill fra skolene fremheves  følgende som 
universelle tiltak, som bør iverksettes så snart det er mulig: 


a) 30 km/t som fartsgrense på alle veier i nærheten av skoler, foruten tydelig skilting 
av at man nærmer seg en skole. 
b) Der hvor det går buss utenfor skole, bør det etableres busslomme. 
c) Det bør etableres drop-soner et stykke fra skolene, for å gjøre det mindre nødvendig 
å kjøre barna helt til skoledøra. 
e) Det bør etableres opphøyde gangfelt med lysregulering ved og i nærheten av skoler. 


2) Det bør gjennomføres tiltak som bedrer fremkommelighet, oversikt og et mer forståelig   
     trafikkbilde. Med dette tenktes på etablering av fortau, begrensning av parkering i 
nærheten av skoler, rydde snø på en slik måte av barn ikke tvinges ut i kjørebanen, innføre 
enveiskjøring og begrense gjennomkjøring i boligstrøk. 
2) Bydelsdirektøren tar kontakt med de aktuelle myndigheter med henblikk på dialog, møte og 
    overlevering av skolenes forslag sammen med bydelsutvalgets vedtak.  
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 


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


 
 


 Sak 91 /11  Høringsuttalelse - Skolebruksplan 2012 - 2021 
 
Saksframlegget var ikke ferdigbehandlet til møtet og behandlet i arbeidsutvalget uten 
bydelsdirektørens innstilling. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget fellesforslag til vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 







 
Votering: 
Arbeidsutvalgets fellesforslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 
 
 
 


 Sak 92 /11  Søknad om bevilling - Karlsrud mat og vinhus 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1) Karlsrud Mat- og Vinhus AS bør få serverings- og skjenkebevilling i tråd med søknad. 
2) Saken sendes til helse- og sosialkomiteen og bydelsutvalget til orientering. 


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


1) Karlsrud Mat- og Vinhus AS bør få serverings- og skjenkebevilling i tråd med søknad. 
2) Saken sendes til helse- og sosialkomiteen og bydelsutvalget til orientering. 
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 Sak 93 /11  Søknad om bevilling - Jonoe Holtet AS - Kongsveien 
104 - salgs- og skjenkebevillinger 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1. Jonoe Holtet AS bør gis serverings- og 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 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 


1. Jonoe Holtet AS bør gis serverings- og skjenkebevilling i tråd med søknad. 
2. Saken sendes til helse- og sosialkomiteen og bydelsutvalget til orientering. 


 
 
 


 Sak 94 /11  Evaluering av familieteamet og hybeltiltaket 2010 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport med evaluering av barneverntjenestens familieteam og hybeltiltak 
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: 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 95 /11  Årsmelding og regnskap for Bekkelaget seniorsenter  - 
2010 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsmelding med regnskap fra Bekkelaget Seniorsenter – 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: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
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 Sak 96 /11  Tilsynsrapporter Nordseterhjemmet - uanmeldt tilsyn 
25.10.2010 


 
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 uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 25.10.2010 til 
orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 97 /11  Tilsynsrapporter - Midtåsenhjemmet - uanmeldt tilsyn 
03.03.2011 


 
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 uanmeldt tilsyn Midtåsenhjemmet 03.03.2011 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 
 
 
 
 


 Sak 98 /11  Tilsynsrapport Marmorberget dagsenter - uanmeldt 
tilsyn 03.03.2011 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til:  


 Eldrerådet 
 Rådet for funksjonshemmede 
 Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Marmorberget dag – og aktivitetssenter 
03.03.11 til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til:  


 Eldrerådet 
 Rådet for funksjonshemmede 
 Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
 
 
 
 


 Sak 99 /11  133 mill. kroner til lokal samhandling i 2011 og 7 mill. 
kroner i støtte til flere frisklivssentraler 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
 Helse- og sosialkomiteen 
 Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget tiltrer bydelsdirektørens beslutning om å søke samhandlingsmidler fra 
Helse- og omsorgsdepartementet. 


2. Bydelsutvalget ser på søknaden om tilskudd til samhandlingstiltak som et viktig tiltak 
for å forberede hjemmetjenesten på å håndtere samhandlingsreformen på en optimal 
måte. 


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







 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 
 Helse- og sosialkomiteen 
 Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Bydelsutvalget 
 
  
 
 
Møtet hevet kl 20.00  
 
 
 
 
 
Oslo, 30.05.2011 
 
 
 
 
 
Sigbjørn Odden (H) 
leder av bydelsutvalget 
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 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 5/11 
 
 
Møte: Barn, ungdom og kultur komite  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Tirsdag 07. juni 2011 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Knut Hedemann (A)  
   
Tilstede: Knut Hedemann (A) 


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


 


   
Forfall: Martin Kirkengen (V) 


Anne Louise Hübert (KrF) 
 


 


   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte: Ingen  
   
Møtesekretær: Birte Egeland  
 
Åpen halvtime:      Ingen frammøtte 
 
Informasjon: 


• Det ble informert om Barnehagesituasjonen p.t. 
  
 
Eventuelt: Eventuelt: 
 
Knut Hedemann (A) omdelte et utkast om rutinene i forbindelse med frivillighetsmidler: 
”Administrativ og politisk behandling av tildeling av frivillighetsmidler avsatt i bydelens 
årsbudsjett” 
 


• Møtesekretær omdelte følgende dokument: ”Samarbeid & sammenheng – fra 
barnehage til skole” 
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Sak 35 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 7.6.2011- 
Barn-, ungdom og kulturkomite 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 7.6.2011 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: 
Innkalling og sakskart til møte 7.6.2011 godkjennes 
 
 
 


 Sak 36 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 10.5.2011- Barn, 
ungdom og kulturkomite 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møtet 10.5.2011 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 møtet 10.5.2011 godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 Sak 37 /11  Avviksrapport pr 30. april 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
• Helse- og sosialkomiteen  
• Barne-, ungdoms- 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 38 /11  Tertialrapport - 1. tertial 2011 - Bydel Nordstrand 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialrapport pr 1 tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas 
 
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 i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 


 Sak 39 /11  Tertialstatistikk - 1. tertial 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalg 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialstatistikk pr 1 tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas 
 
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 i bydelsutvalget anbefales vedtatt 







 
 


 Sak 40 /11  Budsjettjustering 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling.  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget vedtar følgende disponering: 
 
Avsetning for å oppnå mindreforbruk på 26 mill kr i 2011 ……………  15,000 mill kr 
Kostrafunksjon 180, Funksjonsområde 1. 
 
Økning sykehjemsplasser fra 505 til 510…………………………………..  2,500 mill kr 
Midlertidig avsetning risikoområder funksjonsområde 3 ……………….  2,426 mill kr 
Kostrafunksjon 253, Funksjonsområde 3 
 
Styrking av barnevernet..…………………………………………………..  1,000 mill kr 
Kostrafunksjon 252, Funksjonsområde 2B 
 
Midlertidig avsetning risikoområder funksjonsområde 1, 2A, 2B og 4 . 5,226 mill kr 
Kostrafunksjon 180, Funksjonsområde 1 
 
Midlertidig avsetning risiko for inntektstap tilknyttet refusjoner ……  4,000 mill kr 
Kostrafunksjon 254, Funksjonsområde 3 
 
Effektiviseringstiltak 2011 ………………………………………………..  -0,300 mill kr 
Kostrafunksjon 180, Funksjonsområde 1 
 
Gjennomføring av prosjekter, hvor forebyggende prosjekt barn/unge  
inngår i URO-prosjekt……………………………………………………….0,300 mill kr 
Kostrafunksjon 232, Funksjonsområde 2B 
 
Gjennomføring av prosjekter, hvor forebyggende prosjekt eldre ..…….0,150 mill kr 
Kostrafunksjon 234, Funksjonsområde 3 
 
Økt bevilgning til URO-prosjektet ved budsjettjustering..………………0,200 mill kr 
Kostrafunksjon 232, Funksjonsområde 2B 
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Arrangementskostnader……………………………………………………..0,100 mill kr 
Kostrafunksjon 120, Funksjonsområde 1 
 
Restbeløp til avsetning risikoområder, (inkludert i prognose)…………0,140 mill kr 
Kostrafunksjon 180, Funksjonsområde 1 
 
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 41 /11  Oppsummering av regnskapsrevisjon 2010 - Bydel 
Nordstrand 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd utvalg og bydelsutvalget til behandling  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2010 og bydelens svar 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 i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 
 







 Sak 42 /11  Høringsuttalelse - Skolebruksplan 2012 - 2021 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Skolebruksplanen ble lagt ut til høring fra Utdanningsetaten fredag den 3.6.11. 
Det har ikke vært tid til å ferdigbehandle planen, og saken legges derfor frem for BUK 
komiteen i denne form (etter ønske fra komiteen). 
Saken ble lagt fram for BUK-komiteen over bordet og uten innstilling fra bydelsdirektøren. 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens behandling: 
Knut Hedemann (A) fremmet følgende forslag til vedtak: 


1. Skolebehovsplanen foreslår gode løsninger på kapasitetsproblemene for 
grunnskoleelevene i område 17. 
Ekeberg – Nedre Bekkelaget fra høsten 2015 og område 19 Nordstrand – Munkerud 
fra høsten 2016. Svakheten er at det er flere år til dette er gjennomført, og at det betyr 
at en må forvente endring i de veiledende inntaksområdene for noen av barneskolene. 
Dette gjelder også område 18 Lambertseter – Kastellet. 


2. Høringsuttalelsen gir ikke klart svar på hva som skal skje med Munkerud skoles 
nåværende og kommende elever. Skolen rives og ny skole er ikke ferdig før i 2016. 
Nordseter barnetrinn vil ikke være ferdig før høsten 2013 som avlastningskole for alle 
Munkeruds elever i beste fall og den vil vanskelig kunne gi plass til elevoverskuddet 
ved Kastellet skole samtidig. 


3. Det anbefales at en i stor grad setter opp midlertidige skolelokaler på de skoletomtene 
som har plass til det fremfor å regulere inntaksområdene kanskje flere ganger, slik at 
det blir plass til skolebegynnere før kapasitet bygges opp. 


4. Forslaget om utvikling av Sjømannskolen som arvtaker av studieforberedende klasser 
ved nåværende Nordstrand videregående skole, støttes. 


5. Ljan skole må trekkes inn i området 19 der den naturlig hører til, ikke som i planen, 
område 20. 


 
Votering: 
Knut Hedemanns (A) forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 


1. Skolebehovsplanen foreslår gode løsninger på kapasitetsproblemene for 
grunnskoleelevene i område 17. 
Ekeberg – Nedre Bekkelaget fra høsten 2015 og område 19 Nordstrand – Munkerud 
fra høsten 2016. Svakheten er at det er flere år til dette er gjennomført, og at det betyr 
at en må forvente endring i de veiledende inntaksområdene for noen av barneskolene. 
Dette gjelder også område 18 Lambertseter – Kastellet. 


2. Høringsuttalelsen gir ikke klart svar på hva som skal skje med Munkerud skoles 
nåværende og kommende elever. Skolen rives og ny skole er ikke ferdig før i 2016. 
Nordseter barnetrinn vil ikke være ferdig før høsten 2013 som avlastningskole for alle 
Munkeruds elever i beste fall og den vil vanskelig kunne gi plass til elevoverskuddet 
ved Kastellet skole samtidig. 


3. Det anbefales at en i stor grad setter opp midlertidige skolelokaler på de skoletomtene 
som har plass til det fremfor å regulere inntaksområdene kanskje flere ganger, slik at 
det blir plass til skolebegynnere før kapasitet bygges opp. 


4. Forslaget om utvikling av Sjømannskolen som arvtaker av studieforberedende klasser 
ved nåværende Nordstrand videregående skole, støttes. 


5. Ljan skole må trekkes inn i området 19 der den naturlig hører til, ikke som i planen, 
område 20. 
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 Sak 43 /11  Prioritering av tiltak for trygg skolevei 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 


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


 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
1) Bydelsutvalget ser det som viktig at det iverksettes trafikksikringstiltak for skolebarna 
snarest mulig. I tråd med bydelens trafikkplan og innspill fra skolene fremheves følgende som 
universelle tiltak, som bør iverksettes så snart det er mulig: 


a) 30 km/t som fartsgrense på alle veier i nærheten av skoler, foruten tydelig skilting  
av at man nærmer seg en skole. 


b) Der hvor det går buss utenfor skole, bør det etableres busslomme. 
c) Det bør etableres drop-soner et stykke fra skolene, for å gjøre det mindre nødvendig  


og kjøre barna helt til skoledøra. 
d) Det bør etableres opphøyde gangfelt med lysregulering ved og i nærheten av skoler. 


2) Det bør gjennomføres tiltak som bedrer fremkommelighet, oversikt og et mer forståelig   
trafikkbilde. Med dette tenktes på etablering av fortau, begrensning av parkering i 
nærheten av skoler, rydde snø på en slik måte av barn ikke tvinges ut i kjørebanen, innføre 
enveiskjøring og begrense gjennomkjøring i boligstrøk. 


3) Bydelsdirektøren tar kontakt med de aktuelle myndigheter med henblikk på dialog, møte og 
    overlevering av skolenes forslag sammen med bydelsutvalgets vedtak.  
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens behandling: 
Tedd Urnes (SV) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak, nytt punkt 1-e i 
bydelsdirektørens forslag: 
1 - e) Det bør vurderes enveisreguleringer av trafikken der dette er hensiktsmessig og vil   


bedre oversikten 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
Tedd Urnes (SV) tilleggsforslag til nytt punkt 1 – e  ble enstemmig vedtatt 
 
 
 
 
 







Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
BUK-komiteens innstilling overfor bydelsutvalget som følger: 
1) Bydelsutvalget ser det som viktig at det iverksettes trafikksikringstiltak for skolebarna 
snarest mulig. I tråd med bydelens trafikkplan og innspill fra skolene fremheves følgende som 
universelle tiltak, som bør iverksettes så snart det er mulig: 


a) 30 km/t som fartsgrense på alle veier i nærheten av skoler, foruten tydelig skilting  
av at man nærmer seg en skole. 


b) Der hvor det går buss utenfor skole, bør det etableres busslomme. 
c) Det bør etableres drop-soner et stykke fra skolene, for å gjøre det mindre nødvendig   


og kjøre barna helt til skoledøra. 
d) Det bør etableres opphøyde gangfelt med lysregulering ved og i nærheten av skoler. 


            e) Det bør vurderes enveisreguleringer av trafikken der dette er hensiktsmessig og vil   
bedre oversikten 


2) Det bør gjennomføres tiltak som bedrer fremkommelighet, oversikt og et mer forståelig   
trafikkbilde. Med dette tenktes på etablering av fortau, begrensning av parkering i 
nærheten av skoler, rydde snø på en slik måte av barn ikke tvinges ut i kjørebanen, innføre 
enveiskjøring og begrense gjennomkjøring i boligstrøk. 


3) Bydelsdirektøren tar kontakt med de aktuelle myndigheter med henblikk på dialog, møte og 
    overlevering av skolenes forslag sammen med bydelsutvalgets vedtak.  
 
 
 
 


 Sak 44 /11  Evaluering av familieteamet og hybeltiltaket 2010 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport med evaluering av barneverntjenestens familieteam og hybeltiltak 
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 innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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 Sak 45 /11  Kunngjøring om høring med frist til 14.06.2011 - forlag 
til normer for felles leke- og uteoppholdsarealer for 
boligbygging i indre Oslo 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
 
Saken behandles i 


- 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 ser det som positivt at det nå skal fastsettes normer for felles leke- og 
oppholdsarealer i indre by.  


2) Det er viktig at også indre by får gode oppvekstområder og dermed en variert 
sammensetning av boliger og næringsliv. 


 
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. 
 
 
 
  
 
Møtet hevet kl. 20.45   
 
 
Oslo, 08.06.2011 
 
 
 
Knut Hedemann (A) 
leder av barn,- ungdom- og kulturkomiteen 





		Protokoll 5/11





























































































































































































































































































































 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 4/11 
 
 
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  
 
Saker behandlet under møte: 
Sak 64 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 19.05.2011- Bydelsutvalget ........ 1 
Sak 65 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 14.04.2011- Bydelsutvalget............................ 1 
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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 
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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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