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Sak 107/11  Godkjenning av innkalling og sakskart  

til møte 8.9.2011- Bydelsutvalget  
 
Arkivsak: 201100027 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 08.09.11 107/11  
 
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART  
TIL MØTE 8.9.2011- BYDELSUTVALGET  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 8.9.2011 godkjennes 
 
 
 
 
 
Oslo, 10.8.2011 
 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
 



 

Sak 108/11  Godkjenning av protokoll fra møte 16.6.2011- 
Bydelsutvalget  

 
Arkivsak: 201100028 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 08.09.11 108/11  
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.6.2011- BYDELSUTVALGET  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 16.6.2011 godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 10.8.2011 
 
 
 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 109/11  Avviksrapport pr 31. mai 2011 - Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 201000427 
Arkivkode: 121.9 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 22.08.11 103/11  
Eldrerådet 29.08.11 74/11  
Arbeidsmiljøutvalg 29.08.11 35/11  
Medbestemmelsesutvalg 29.08.11 46/11  
Rådet for funksjonshemmede 29.08.11 76/11  
Ungdomsrådet 29.08.11 37/11  
Helse- og sosialkomite 29.08.11 71/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 30.08.11 57/11  
Barn, ungdom og kultur komite 30.08.11 48/11  
Bydelsutvalget 08.09.11 109/11  
 
 
AVVIKSRAPPORT PR 31. MAI 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 pr 31. mai 2011 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
 
 
 



VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
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 pr 31. mai 2011 – Bydel Nordstrand 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
I henhold til økonomireglementet har bydelsdirektøren ansvar for å holde Bydelsutvalget 
orientert om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i 
forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksette 
nødvendige tiltak. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsdirektøren fremmer månedlige avviksrapporter overfor Bydelsutvalget. I forkant av 
saksfremleggelse sendes de rutinemessig som informasjon pr e-post innen den 25. dag etter 
avviksmåneden. 
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BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger  
Avviksrapport for gjeldende måned er basert på bydelens avviksprosedyre. Det gjennomgås og 
rapporteres med regnskapskorreksjoner, passiv prognose, aktiv prognose og tiltak av 
budsjettansvarlige pr koststed og pr artsgruppe. Enhetsleder gjennomgår og rapporterer deretter 
for sin enhet. Lederteamet gjennomgår en samlet avviksrapport og bidrar til at bydelsdirektøren 
kan straks iverksette tiltak slik økonomireglementet krever.  
 
Sammendrag  
Avviksrapporten fremkommer i vedlegget. Første del viser økonomiavvik med kommentarer pr 
enhet i henhold til bydelens organisering og deretter pr 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 
Bydel Nordstrand prognostiserer med et positiv avvik mellom budsjett og regnskap på 26,0 mill 
kroner i 2011. 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 regnskapsresultatet for 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 mai er totalt mindreforbruk på 27,085 mill kr.  Prognosen forutsetter en 
kompensasjon til bydelen for et noe dyrere lønnsoppgjør enn opprinnelig forutsatt i budsjettet 
for 2011.  
 
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 27,085 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.  
 
Budsjettjusteringssak ble enstemmig vedtatt i bydelsutvalgets møte den 16. juni. Ved full 
innarbeidelse av budsjettjusteringen vil det fremkomme enkelte mindre interne justeringer av 
prognosen, men den totale aktive prognosen på 27,085 mill kr er fortsatt gjeldende. 
 
Følgende aktive prognoser bidrar til mindreforbruk i tillegg til avsetning på 26,0 mill kr: 

• kjøp av plasser psykiatri + 1,3 mill kr  
• lavere utgifter til trygghetsalarmer + 0,9 mill kr  
• høyere vederlagsinntekter for sykehjemsplasser +1,6 mill kr 
• redusert kjøp av etterskoletilbud + 0,9 mill kr 
• redusert kjøp av dagsenterplasser (PU) +0,6 mill kr 
• redusert kjøp av praktisk bistand  +0,3 mill kr 
• besparelse som følge av vakanse i lederstillingen i Miljøterapitjenesten + 0,5 mill kr 
• besparelse totalt på enhet for barnehager +0,4 mill kr 
• praktisk bistand mindreforbruk i forhold til salgsinntekter + 0,5 mill kr 
• foreløpig godskriving av merinntekt ressurskrevende tjenester 2010, jfr 

budsjettjusteringssak juni 2011  5,1 mill kroner 
• et forbedret regnskapsresultat 2010 i forhold til forutsetningene på + 0,6 mill  
• redusert forbruk Nordstrand sosialsenter (NAV) 0,3 mill kr 

 
Følgende aktive prognoser bidrar med merforbruk: 

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

 
De største endringene i den aktive prognosen fra forrige måned: 
Aktiv prognose pr april viste et samlet mindreforbruk på 25,560 mill kr, mens prognosen pr 
mai viser et samlet mindreforbruk på 27,085 mill kr. Det vil si en endring på +1,525 mill kr. 
 
De største endringene i prognosen skyldes: 

• redusert forbruk dagsenterplasser (PU) +0,4 mill kr 
• økt forbruk personlig assistanse -0,7 mill kr 
• redusert kjøp av praktisk bistand +0,3 mill kr  
• besparelse totalt på enhet for barnehager +0,4 mill kr 
• besparelse totalt på enhet for bo- og dagtilbud +0,3 mill kr 
• positiv utvikling utfører hjemmesykepleie +0,4 mill kr 
• redusert forbruk Nordstrand sosialsenter (NAV) +0,3 mill kr 
• besparelser både administrasjon og institusjonsplasser innen barnevernet +0,7 mill kr 

endret disponering av avsetning i samsvar med budsjettjusteringssak -0,8 mill kr (fra 5,9 
til 5,1 mill kr) 

 
Oslo, 18.07.2011 
 
Per Johannessen/s/      Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør       økonomisjef 
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Sak 110/11  Avviksrapport pr 30. juni 2011 - Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 201000427 
Arkivkode: 121.9 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 22.08.11 104/11  
Eldrerådet 29.08.11 75/11  
Arbeidsmiljøutvalg 29.08.11 36/11  
Medbestemmelsesutvalg 29.08.11 47/11  
Rådet for funksjonshemmede 29.08.11 77/11  
Ungdomsrådet 29.08.11 38/11  
Helse- og sosialkomite 29.08.11 72/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 30.08.11 58/11  
Barn, ungdom og kultur komite 30.08.11 49/11  
Bydelsutvalget 08.09.11 110/11  
 
 
AVVIKSRAPPORT PR 30. JUNI 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 pr 30. juni 2011 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
 
 
 
 
 



VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 

Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Nils Martin Espegren (KrF) fremmet forslag om protokolltilførsel: 
”Det synes som om sak 57/11 og 58/11 er identiske. BMS-komiteen ber om en forklaring på 
dette”  
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med protokolltilførsel 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt med følgende protokolltilførsel: 
Det synes som om sak 57/11 og 58/11 er identiske. BMS-komiteen ber om en forklaring på dette 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Avviksrapport pr 30. juni 2011 – Bydel Nordstrand 
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BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
I henhold til økonomireglementet har bydelsdirektøren ansvar for å holde Bydelsutvalget 
orientert om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i 
forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksette 
nødvendige tiltak. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER  
Bydelsdirektøren fremmer månedlige avviksrapporter overfor Bydelsutvalget. I forkant av 
saksfremleggelse sendes de rutinemessig som informasjon pr e-post innen den 25. dag etter 
avviksmåneden.  
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER  
 
Faktaopplysninger  
Avviksrapport for gjeldende måned er basert på bydelens avviksprosedyre. Det gjennomgås og 
rapporteres med regnskapskorreksjoner, passiv prognose, aktiv prognose og tiltak av 
budsjettansvarlige pr koststed og pr artsgruppe. Enhetsleder gjennomgår og rapporterer deretter 
for sin enhet. Lederteamet gjennomgår en samlet avviksrapport og bidrar til at bydelsdirektøren 
kan straks iverksette tiltak slik økonomireglementet krever.  
 
Sammendrag  
Avviksrapporten fremkommer i vedlegget. Første del viser økonomiavvik med kommentarer pr 
enhet i henhold til bydelens organisering og deretter pr 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 
Bydel Nordstrand prognostiserer med et positiv avvik mellom budsjett og regnskap på 26,0 mill 
kroner i 2011. 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 regnskapsresultatet for 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 juni er totalt mindreforbruk på 27,085 mill kr.  Prognosen forutsetter en 
kompensasjon til bydelen for et noe dyrere lønnsoppgjør enn opprinnelig forutsatt i budsjettet 
for 2011.  
 
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.  Budsjettjusteringssak vedtatt av bydelsutvalget i juni er medberegnet i den totale prognosen 
– men fremkommer inntil videre i prognosen på bydel felles (økonomi, plan og budsjett). 
 
Den aktive prognosen på 27,085 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.  
 
Budsjettjusteringssak ble enstemmig vedtatt i bydelsutvalgets møte den 16. juni. Ved full 
innarbeidelse av budsjettjusteringen vil det fremkomme enkelte mindre interne justeringer av 
prognosen, men den totale aktive prognosen på 27,085 mill kr er fortsatt gjeldende. 
 
 
Følgende aktive prognoser bidrar til mindreforbruk i tillegg til avsetning på 26,0 mill kr: 

• kjøp av plasser psykiatri + 1,3 mill kr  
• lavere utgifter til trygghetsalarmer + 0,9 mill kr  
• høyere vederlagsinntekter for sykehjemsplasser +1,6 mill kr 
• redusert kjøp av etterskoletilbud + 0,9 mill kr 
• redusert kjøp av dagsenterplasser (PU) +0,6 mill kr 
• redusert kjøp av praktisk bistand  +0,3 mill kr 
• besparelse som følge av vakanse i lederstillingen i Miljøterapitjenesten + 0,5 mill kr 
• besparelse totalt på enhet for barnehager +0,4 mill kr 
• praktisk bistand mindreforbruk i forhold til salgsinntekter + 0,5 mill kr 
• foreløpig godskriving av merinntekt ressurskrevende tjenester 2010, jfr 

budsjettjusteringssak juni 2011  5,1 mill kroner 
• et forbedret regnskapsresultat 2010 i forhold til forutsetningene på + 0,6 mill  
• redusert forbruk Nordstrand sosialsenter (NAV) 0,3 mill kr 

 
Følgende aktive prognoser bidrar med merforbruk: 

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

 
De største endringene i den aktive prognosen fra april måned: 
Aktiv prognose pr april viste et samlet mindreforbruk på 25,560 mill kr, mens prognosen pr 
mai og juni viser et samlet mindreforbruk på 27,085 mill kr. Det vil si en endring på +1,525 
mill kr. 
 
De største endringene i prognosen skyldes: 

• redusert forbruk dagsenterplasser (PU) +0,4 mill kr 
• økt forbruk personlig assistanse -0,7 mill kr 
• redusert kjøp av praktisk bistand +0,3 mill kr  
• besparelse totalt på enhet for barnehager +0,4 mill kr 
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• besparelse totalt på enhet for bo- og dagtilbud +0,3 mill kr 
• positiv utvikling utfører hjemmesykepleie +0,4 mill kr 
• redusert forbruk Nordstrand sosialsenter (NAV) +0,3 mill kr 
• besparelser både administrasjon og institusjonsplasser innen barnevernet +0,7 mill kr 

endret disponering av avsetning i samsvar med budsjettjusteringssak -0,8 mill kr (fra 5,9 
til 5,1 mill kr) 

 
 
 
 
Oslo, 18.07.2011 
 
 
 
Per Johannessen  /s/       Inge Olav Solli /s/ 
bydelsdirektør        økonomisjef 
 
  
 
 



 

Sak 111/11  Kunngjøring om offentlig ettersyn - Kaptein 
Oppegaardsvei 8 - detaljregulering  

 
Arkivsak: 200801305 
Arkivkode: 512.1 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 22.08.11 105/11  
Eldrerådet 29.08.11 76/11  
Rådet for funksjonshemmede 29.08.11 78/11  
Byutvikling, miljø og samferdsel 30.08.11 59/11  
Barn, ungdom og kultur komite 30.08.11 50/11  
Bydelsutvalget 08.09.11 111/11  
 
 
KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN - KAPTEIN OPPEGAARDSVEI 8 - 
DETALJREGULERING  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Komite for barn, ungdom og kultur  
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget støtter det fremlagte reguleringsforslaget for Postdammen og 
omkringliggende område i Kaptein Oppegaards vei 8. 

2. Det må plasseres et tydelig ansvar for fremtidig skjøtsel av planområdet. 
3. Barns og unges interesser må ivaretas ved at det ikke er fri ferdsel til dammen på grunn 

av drukningsfare. Samtidig kan barn lære mye av å utforske området, noe som kan 
ivaretas ved kontrollert adgang til området, slik at skoleklasser og barnehager kan 
være i planområdet under tilsyn av voksne. 

 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Komite for barn, ungdom og kultur  
Bydelsutvalget 
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Eldrerådets vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
 Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 

Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens behandling/vedtak: 
BMS-komiteen fremmet følgende endringsforslag/fellesforslag som innstilling til 
bydelsutvalget: 
 

1) Bydelsutvalget støtter intensjonen i det fremlagte omreguleringsforslaget med hensyn til 
ivaretakelse av biotopen ved Postdammen, Kaptein Oppegaards vei 8. 

2) Det forutsettes at Oslo kommune overtar/eksproprierer eiendommen og at grunneier 
tilbys full erstatning. 

3) Bydelsutvalget mener at de økonomiske konsekvenser ved omreguleringsforslaget er 
mangelfullt utredet. Det bes om at det fremlegges et kostnadsoverslag før endelig 
beslutning fattes. 

Votering: 
BMS-komiteens fellesforslag ble enstemmig vedtatt  
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
BMS-komiteens inntilling til vedtak i bydelsutvalget, som følger: 

1) Bydelsutvalget støtter intensjonen i det fremlagte omreguleringsforslaget med hensyn til 
ivaretakelse av biotopen ved Postdammen, Kaptein Oppegaards vei 8. 

2) Det forutsettes at Oslo kommune overtar/eksproprierer eiendommen og at grunneier 
tilbys full erstatning. 

3) Bydelsutvalget mener at de økonomiske konsekvenser ved omreguleringsforslaget er 
mangelfullt utredet. Det bes om at det fremlegges et kostnadsoverslag før endelig 
beslutning fattes. 

 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
Knut Hedemann (A) fremmet følgende endringsforslag til vedtak: 
”Komiteen ser ikke verdien av å omregulere Postdammen og derved en del av eiendommen 
Kaptein Oppegaards vei 8, særlig fordi kommunen gjennom denne omreguleringen ikke vil 
sørge for vedlikehold, tilgjengelighet og sikring av området”. 
Votering: 
Knut Hedemanns (A) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen ser ikke verdien av å omregulere Postdammen og derved en 
del av eiendommen Kaptein Oppegaards vei 8, særlig fordi kommunen gjennom denne 
omreguleringen ikke vil sørge for vedlikehold, tilgjengelighet og sikring av området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte:  

1. Oversendelsesbrev fra Plan- og bygningsetaten av 16.06.2011 med saksfremstilling 
2. 3 kartskisser av planområde og nabolag 
3.  Forslagsstillers planbeskrivelse 
4. Samrådsinnspill og forhåndsuttalelser 
5. ROS-analyse 
6. BioFokus-rapport 2008-17 
7. Retningslinjer for skjøtsel 
8. Forslag til reguleringsbestemmelser for planområdet 
9. Brev til BU med div vedlegg fra grunneiers advokat     

 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Som reguleringssak er saken sendt til bydelsutvalget for uttalelse. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Saken kom til bydelen som planinitiativ i november 2008. Bydelen uttalte da at man ikke så 
kjente forhold av betydning for planinitiativet. Varsel om oppstart av reguleringsarbeid kom i 
september 2009. 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Saken gjelder den del av eiendom 181/402 i Kaptein Oppegaards vei 8 som ikke omfatter 
boligen og hagen rundt boligen, jfr vedlegg 2. Dette området foreslås regulert til grønnstruktur 
og naturområde i sjø og vassdrag. Bakgrunnen for reguleringsarbeidet er bystyrets vedtak av 
06.11.2002 i sak 417 om ”Kartlegging og verdsetting av naturtyper og biologisk mangfold”, 
hvor det bl.a. ble vedtatt: 
”For utvalgte lokaliteter (de mest verneverdige og truede områdene) utarbeides egne 
reguleringsplaner med formål sikring”. Bymiljøetaten, divisjon Friluft, har prioritert 9 
områder innenfor byggesonen som ønskes reguleringsmessig sikret. 
 
Postdammen er en kunstig dam som ligger midt i et småhusområde på Munkerud, og er del av 
en inngjerdet, privat boligeiendom. Planområdet er på ca 4,5 dekar og har til nå vært regulert til 
byggeområde for boliger. Planområdet er ubebygget. Det er gjort biologiske registreringer i 
flere omganger, og dammen med området rundt er registrert som svært viktig naturtypelokalitet 
– verdi A – i Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase. Stiftelsen BioFokus har undersøkt 
dammen i august 2008 og bekrefter i sin rapport at det biologiske mangfoldet i dammen og 
området rundt gir grunn til fortsatt å klassifisere dammen som svært viktig, verdi A. 
Bymiljøetaten divisjon friluft foreslår at området omreguleres med samme grad av restriksjoner 
som et naturvernområde og har ingen målsetting om å gjøre området allment tilgjengelig. 
 
Eiendommen har tilknytning til Munkerud gård, som i middelalderen var klostergods under 
Hovedøya kloster. Byantikvaren gjennomførte i 2009 en arkeologisk registrering av 
eiendommen, men det ble ikke gjort funn. 
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Det fremgår av saksfremstillingen at bruken av Postdammen med tilliggende områder har vært 
omstridt. Konflikten har dreid seg om hvorvidt naboer har rett til å benytte området som 
fellesareal for friluftsliv eller ikke. Siste avgjørelse om dette ble tatt i 1994 da 
Miljøverndepartementet bekreftet gjeldende reguleringsplan, med regulering til byggeområde 
for bolig, uten fellesområde for naboer. En kortversjon av historikken rundt eiendommen 
fremkommer av forslagsstillers planbeskrivelse, vedlegg 3 (s. 6 og 7). 
 
Intensjonen med planforslaget er å sikre det biologiske mangfoldet. Det er ikke en intensjon om 
å legge til rette for bruk av planområdet som rekreasjonsområde, og det er heller ikke sagt noe 
om hvorvidt planområdet skal være i offentlig eller privat eie. Reguleringsplanen kan i praksis 
gjennomføres uavhengig av eierforhold og eventuelle tvister om grenser, bruk og 
tilgjengelighet. 
 
Forslagsstiller har i mai 2011 utarbeidet retningslinjer for skjøtsel av planområdet, og grunneier 
er ansvarlig for skjøtsel. 
 
Forslagsstiller er bymiljøetaten, divisjon friluft, med Rambøll Norge AS som konsulent. 
 
 
Sammendrag  
En del av eiendom 181/402 er foreslått regulert til grønnstruktur og naturområde i sjø og 
vassdrag. Bydelsutvalget er bedt om å uttale seg. 
 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen. 
 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømesssige konsekvenser for bydelen. 
 
 
Ytterligere vurdering 
Slik saken er fremstilt, ser det ut til at den bygger på politiske føringer om sikring av biologisk 
mangfold i byggesonen, slik det fremgår av bystyrevedtak 417/02 og Byøkologisk program. 
Postdammen må også sies å være grundig kartlagt og undersøkt – både biologisk og 
arkeologisk. Se i den forbindelse vedlegg 6 - rapport 2008-17 fra BioFokus. Den foreslåtte 
omreguleringen vil dermed sikre det biologiske mangfoldet, som vurderes å være av nasjonal 
verdi (verdi A). Bevissthets- og kunnskapsnivået på dette området har vært sterkt økende de 
senere år, og bydelsdirektøren ser ingen saklig grunn til å gå imot argumentasjon knyttet til 
biologisk mangfold. Det har også vært økende vektlegging av bevaring av grønnstruktur i 
byggeområder i de senere år, noe som bl.a. fremkommer i reguleringsplaner for 
Nordstrandskråningen. I sum er det dermed grunner til at man vektlegger forhold annerledes 
idag enn i 1991, da planområdet ble regulert til bolig. 
 
Planforslaget er en ren reguleringssak, som ikke sier noe om verken eierskap eller allmenn 
tilgjengelighet til området.  I prinsippet kan planområdet fortsatt ligge som en del av eiendom 
181/402, men området kan også skilles ut som egen eiendom og eventuelt erverves av 
kommunen. 
 
Ved en omregulering i tråd med forslaget må det sikres at planområdet stelles og holdes i god 
hevd. Dette vil kreve at det plasseres tydelig ansvar for dette arbeidet. 



 
Det må forutsettes at barns interesser ivaretas. Selve dammen er usikret, og det kan være en 
fare for drukningsulykker, samtidig som barn kan lære mye av å utforske området. Muligens 
løses dette best ved at grupper av barn under tilsyn av voksne – for eksempel barnehager og 
skoleklasser – gis kontrollert adgang til området. 
 
 
 
Oslo, 11.08.2011 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 112/11  Ljabrubakken omsorg +  - foreløpig forprosjekt 
15.08.2011  

 
Arkivsak: 200800196 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Marie Anbjørg Joten 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 22.08.11 110/11  
Eldrerådet 29.08.11 79/11  
Rådet for funksjonshemmede 29.08.11 81/11  
Helse- og sosialkomite 29.08.11 73/11  
Bydelsutvalget 08.09.11 112/11  
 
LJABRUBAKKEN OMSORG +  - FORELØPIG FORPROSJEKT 15.08.2011  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Bydelsutvalget  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  

1. Med den foreliggende informasjon er det grunnlag for å reise spørsmål om 
bydelsutvalgenes rolle er tilstrekkelig avklart i Oslo kommunes nye investeringsregime. 
Dette punktet bes vurdert og fulgt opp av sentrale myndigheter i Oslo kommune.  

2. Bydelsutvalget behandler nå saken på bakgrunn av foreløpig prosjekt per 15.08.2011, 
ut fra å bidra til at dette prosjektet får sin nødvendige finansiering gjennom budsjettet 
for Oslo kommune i 2012. Dette anses viktig for å kunne gjennomføre prosjektet iht. den 
foreløpige framdriftsplan med ferdigstillelse i løpet av 3.kvartal 2013.  

3. Et overordnet forhold for realisering av prosjektet er at husleienivå blir slik at den 
enkelte beboer har egen betalingsevne til denne via egne midler og bostøtteordninger. 
Bydelsutvalget har tidligere uttalt et øvre nivå på kr. 7500,- pr. måned, og som fortsatt 
har sin gyldighet. En eventuell økning i gjengs leienivå vil bli ivaretatt av den 
kommunale bostøtteordningen. 

4. For blant annet å sikre husleienivået jf. pkt. 3 ber bydelsutvalget om at kostnadene til 
Smarthus teknologi og passivhus standard holdes utenfor det grunnlag som danner 
husleie for beboer og bydel for servicearealet.  



5. Bydel Nordstrand vil komme tilbake til søknad om økonomiske midler til inventar og 
utstyr knyttet til Oslo kommunes investeringsbudsjett for 2013.  

6. Bydel Nordstrand har få omsorgsboliger, og som tidligere uttrykt er det viktig for 
et tilfredsstillende tilbud innen eldreomsorgen å få realisert planene ved 
Ljabrubrubakken Omsorg+. Dette er også en adekvat utvikling sett inn mot den 
forestående samhandlingsreformen.  

7. Bydelsdirektøren gis nødvendige fullmakter i den videre utvikling av 
prosjektet/gjennomføring av prosjektet innenfor de hovedbetingelser bydelsutvalget har 
lagt til grunn. 

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

Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets behandling/vedtak: 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 
Eldrerådet ser frem til at prosjektet blir gjennomført forhåpentligvis innen skissert tidsramme 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader  
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt med følgende merknader: 
Eldrerådet ser frem til at prosjektet blir gjennomført forhåpentligvis innen skissert tidsramme 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Helse- og sosial komiteen hadde følgende merknader: 
Komiteen ønsker grundigere opplysninger som kan belyse saken ytterligere og beskrive 
bydelens rolle. Det er behov for mer inngående informasjon for å kunne fatte en beslutning. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt med følgende merknader: 
Komiteen ønsker grundigere opplysninger som kan belyse saken ytterligere og beskrive 
bydelens rolle. Det er behov for mer inngående informasjon for å kunne fatte en beslutning. 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Plantegninger, fasadetegninger og planer for utenomhusareale 
 
Trykte/Link til internett 
Ingen 
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BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Bystyremelding 1/2008 om fremtidens eldreomsorg i Oslo: Byrådet vil satse på å realisere 
omsorgsboliger med døgnbemanning i Omsorg+, og mener at samlet kapasitet i 
sykehjemsplasser og Omsorg+ tilbud skal tilsvare en dekningsgrad på minimum 25 % av 
eldrebefolkningen som er 80 år og over. Omsorg+ skal være en moderne bolig som har beholdt 
aldershjemmets sentrale kvaliteter.  
 
Høsten 2008 bestilte Bydel Nordstrand en mulighetsstudie på ombygging av det gamle 
Ljabruhjemmet til Omsorg+ med minimum 50 omsorgsboliger, Alternativt skulle også et 
nybyggforslag utredes. Det ble nedsatt en brukergruppe, som arbeidet frem til ferdig forslag 
som forelå i juni 2009. ESTs bestillerenhet bisto bydelen i prosjektet. Forprosjektet for å utrede 
kostnadskalkylen viste høye husleiekostnader. Bydelen ønsket å utrede prosjektet videre for å 
se om husleiekostnadene kunne reduseres slik at prosjektet kunne realiseres. Nye avklaringer 
med et nytt investeringsregime forsinket oppstarten av et forprosjekt. OBY foretok en 
tilstandsanalyse. EST tok opp de høye kostnadene i en dialog med FIN. Avklaringer om 
husleieberegning i Omsorg+ prosjekter ledet til at husleiekostnadene kom på et nivå som var 
akseptabel for EST og bydelen. Forprosjektet startet i oktober 2010 og avsluttes i september 
2011. Det skal gjennomføres en ekstern kvalitetssikring i regi av byrådsavdeling for finans 
(KS2) før det besluttes iverksetting av byggeprosjektet. Bydelsdirektøren fremmer derfor saken 
til bydelsutvalget før vedtak kan fattes i bystyret for endelig realisering. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsutvalget vedtok 06.03.2008 å etablere Omsorg+ i Bydel Nordstrand, primært i 
Ljabruhjemmets lokaler. Eiendommen eies i dag av Oslo Kommune ved Omsorgsbygg Oslo 
KF.   
Bydel Nordstrand så Ljabruhjemmet som svært egnet til et dette formålet, både med hensyn til 
beliggenhet og geografisk plassering i bydelen og størrelse. Det var ønskelig å komme i gang så 
raskt som mulig med dette arbeidet da bydelen mangler et slikt tilbud i omsorgstrappen. Bydel 
Nordstrand begynte høsten 2007 å planlegge Omsorg+ i bydelen og fremmet derfor en sak til 
bydelsutvalget om dette 06.03.2008 der vedtaket ble: Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å 
etablere Omsorg+ i Bydel Nordstrand primært i Ljabruhjemmets lokaler. I sak 102 /09 Omsorg 
pluss - forprosjekt ved Ljabrubakken tok Bydelsutvalget underskrevet prosjektavtale for 
forprosjekt til orientering. Det ble i mai 2010 sendt et notat til bydelsutvalget med orientering 
om oppstart av forprosjektet.  
Vedtak BU-sak 63/10 var at Bydelsutvalget slutter seg til Byrådssak 243/09 Omsorg+ - Innhold 
og organisering, men finner behov for presisering på følgende:  

a. Husverten må kunne benyttes fleksibelt inn i aktivitetssenteret  
b. Husverten må kunne benyttes som nattevakt på huset 
c. Det må være en forutsetning at dette ikke skal være et alternativ når man mangler tilbud 

til yngre funksjonshemmede 
 

 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Forprosjektet vedrørende Omsorg + ved Ljabrubakken er nå sluttført. Oslo Kommunes konsept 
Omsorg + omfatter 54 samlokaliserte omsorgsboliger i kombinasjon med et døgnbemannet 
serviceareal med husvert, aktivitetssenter, private serviceytere og personalbase for 
hjemmetjenestene.  Tilbudet skal gi trygghet, sosialt samvær, være helseforebyggende, fremme 



til aktivitet og frivillig innsats. Målgruppen for Omsorg + er eldre, i hovedsak over 67 år, med 
behov for en egnet bolig av medisinske, sosiale eller fysiske årsaker, samt behov for trygghet 
med fast personale og sosial stimulans for å motvirke isolasjon. Trygghet ved å bo i en bolig 
med aktivitetssenter og bemanning døgnet rundt er vesentlig for beboerne. Omsorg+ skal 
oppleves som et godt sted å bruke, bo og bevege seg i for beboere og besøkere med ulike 
funksjonsnedsettelser som redusert bevegelighet, bruk av rullator eller rullestol, nedsatt syn, 
hørselshemninger eller angst.  
 
Overordnet ønske fra bydelen har vært å innpasse minimum 50 boenheter, samt aktivitets- og 
servicearealer innenfor eksisterende bygningsmasse. Forprosjektet har vist at det er mulig å 
realisere 54 leiligheter i bygget, samt lokaler i følge kravspesifikasjonen til Omsorg + som 
innebærer aktivitetssenter med produksjonskjøkken, treningsareal, base for hjemmetjenesten, 
døgnbemannet resepsjon og lokaler til frisør og fotpleier.  Boenhetene skal tilfredsstille 
Husbankens krav til omsorgsboliger, og kommunens kravspesifikasjoner. Øvrige arealer 
innpasses i henhold til romprogram og kravspesifikasjoner. Bydel Nordstrand skal leie 
bygningen og framleie boligene med andel av fellesarealene til beboerne. Beboernes husleie 
skal dekke alle leie- og bygningsrelaterte driftskostnader til dette, samtidig som leien skal ligge 
innenfor en grense på 7500 kroner per måned per boenhet.   
 
Bystyret i Oslo vedtak i 2010 at alle kommunens nye bygg skal bygges med passivhus-standard 
fra 2014.  Dette arbeidet skal i første omgang fases inn gjennom pilotprosjekter i de forskjellige 
bygningstypene.  For Omsorgsbygg betyr dette både sykehjem, omsorgsboliger og 
barnehageprosjekter. Et passivhus er en bygning med svært lavt behov for energi til 
oppvarming. Passivhus-standarden angir maks. omfang av tilført energi til oppvarming av 
bygning, i tillegg til å stille krav om type energikilder, og forutsetter en bygningsmessig og 
teknisk utførelse som skal sikre dette. Ljabrubakken Omsorg + er i henhold til dette vedtaket 
utpekt av Omsorgsbygg som pilotprosjekt for ombygging / rehabilitering til passivhusstandard, 
og erfaringer herfra er ment å komme etterfølgende prosjekter til gode.  
 
Bydel Nordstrand ble invitert av Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester til å delta i et 
prosjekt der Ljabrubakken ble et bygg med smarthusteknologi.”Smarthusteknologi”  er et 
begrep som favner over et stort område av smarte IKT funksjoner knyttet til bygninger.  
Bydelen har deltatt i utformingen av kravspesifikasjon for smarthusteknologi. Teknologien skal 
tilrettelegge for styring og integrasjon av tekniske installasjoner. I senere tid er det etablert et 
nytt begrep ”Velferdsteknologi” som avgrenser til IKT funksjoner knyttet til utførelse av 
tjenester og hjelpemidler som støtter beboernes / brukernes velferd.  Velferdsteknologien er 
avhengig av at det er etablert smarthusteknologi i et bygg. Mål for Smarthusteknologi i Omsorg 
+ er blant annet å gi større trygghet og sikkerhet for beboere og ansatte, større kvalitet på 
tjenester gjennom økte muligheter for kontakt mellom beboere, ansatte og pårørende, støtte til 
personer med kroniske sykdommer og behov for telemedisin, bedre arbeidssituasjon for de 
ansatte og mer effektiv bruk av bemanning. Smarthusteknologi vil også kunne bidra til å 
redusere risiko for brann, oversvømmelse og innbrudd.  
 
Beskrivelse av bygget 
Eldste del (Nordfløy) er oppført i 1957. Sydfløy er oppført i 1973 og østfløy er oppført i 1986. 
Totalt bruttoareal er 5456 m2 BTA, fordelt på 5 etasjer + kjeller, avtrappet etter tomtas 
topografi. 
I det foreliggende forprosjekt er 54 stk. boenheter av vekslende størrelse med tilhørende 
fellesarealer, servicearealer og aktivitetssenter innpasset innenfor eksisterende bygningsmasse 
med unntak av at eksisterende toppetasje med skråtak i alle 3 fløyer rives og erstattes med ny 
etasje i full høyde. Prosjektet har et samlet bruttoareal på 5986 m2 BTA, og et samlet 
bruksareal 5436 m2 BRA. 
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Det ble sendt inn et Planinitiativ i forbindelse med tidligere mulighetsstudie. Planinitiativet 
omfattet både ombyggingsalternativet og nybyggalternativet med tilnærmet samme areal. Med 
utgangspunkt i tilbakemeldingen fra de forskjellige etatene ble det avholdt et møte med Plan- 
og bygningsetaten 22. april 2009, der den foreløpige konklusjonen var som følger: ”Etaten vil 
kunne anbefale omregulering for bruk til omsorgsboliger. I utgangspunktet ønskes eksisterende 
bygning ombygget.” Eiendommen står ikke oppført på Byantikvarens gule liste. Det er ingen 
registrerte kulturminner eller verneverdier på eiendommen. Forprosjektet er utarbeidet i 
henhold til Husbankens retningslinjer og krav til omsorgsboliger. Forprosjektet bygger på 
tidligere utført mulighetsstudie, som er framlagt for Husbanken.  Eksisterende tilfluktsrom i 
kjeller er søkt slettet.  Direktoratet for sivil beredskap har ikke innvilget søknaden.  Det er ikke 
gitt pålegg om ytterligere oppgradering av tilfluktsrommet. 
 
Hoveddisponering av bygning: 
I store trekk vil disponering av bygningen være som i dag, med unntak av hovedadkomst, som 
flyttes fra 2. etasje til 1. etasje, der inngang til kapell og fellesrom er i dag. Dette blir felles 
inngang både til boligdel, med resepsjon og døgnvakt, og for eksterne besøkende til 
aktivitetssenter og fellesarealer. 1.etasje i nord- og østfløy vil som i dag være disponert til felles 
funksjoner: Vestibyle / resepsjon, aktivitetssenter, kantine / servering, personalbase for 
hjemmetjenesten, lokaler for private serviceytere / helsetjenester. Det er rullestolsadkomst til 
oppholdsareal på terreng foran aktivitetssenter på bygningens vestside. 
 
1.etasje i sydfløy vil i sin helhet være disponert til boliger. 2. etasje vil i sin helhet være 
disponert til boliger med rullestolsadkomst til oppholdsareal på terreng på bygningens østside. 
3. etasje vil i sin helhet være disponert til boliger. 4. etasje nord- og østfløy vil være disponert 
til boliger.  
4. etasje sydfløy vil være rom for ventilasjonsaggregat og krypeloft med kanalføringer for 
sydfløy. 
5.etasje (nordfløy) vil være rom for ventilasjonsaggregat og krypeloft med kanalføringer for 
nordfløy. Underetasje nordfløy (delvis utgravd) disponeres til tekniske rom og 
personalgarderober. Underetasje sydfløy disponeres til boliger, foruten rengjøringssentral og 
avfallsrom med direkte adkomst utenfra. Det er rullestolsadkomst til terreng på bygningens 
østside, og på bygningens vestside til private terrasser. Kjeller (sydfløy) inneholder tilfluktsrom 
og tekniske rom, og disponeres i hovedsak til beboerboder.  
 
Prosjektet vil bli byggemeldt etter de nye byggeforskriftene, -TEK 10, og vil dermed måtte 
følge disse og Plan- og bygningslovens krav til universell utforming. Bystyrevedtak stiller krav 
om at alle kommunale bygg skal bygges som passiv hus og dette er lagt inn i prosjektet. I 
tillegg stiller prosjektets formål og Husbanken egne krav til planløsning, tilgjengelighet og 
brukbarhet. Forprosjektet er utformet i hht. disse kravene, og i detaljprosjektet vil dette bli fulgt 
ytterligere opp med spesifisering av materialbruk, farger, krav til bygningskomponenter etc. 
Prosjektet er ikke forelagt Husbanken i forprosjektfasen, men den tidligere mulighetsstudien 
som forprosjektet bygger på, ble lagt fram for Husbanken, og Husbankens merknader ble 
etterkommet i planløsningen. 
 
Da dette er et ombyggings- og rehabiliteringsprosjekt, vil hovedkonseptet være tilnærmet 
uendret i forhold til i dag.  Den viktigste endringen arkitektonisk sett, er at gesims løftes, slik at 
øverste etasje i sin helhet får full takhøyde i alle fløyer.  Dagens takfall på ca. 36 grader 
erstattes av nytt tak med fall på ca. 5-6 grader.  Dette vil gi ca. 0,5 m lavere mønehøyde enn 
eksisterende tak, og bygningen vil få et mer moderne uttrykk. Alle fasader utføres med 
teglforblending, både nye og eksisterende fasader som tilleggsisoleres i henhold til krav om 
passivhusstandard.  Dette vil binde sammen bygningsmassen og gi et mer helhetlig uttrykk.  



Fasader i øverste etasje planlegges med platekledning, for å forsterke det horisontale preget og 
bryte ned bygningsvolumet visuelt. Nord- og sydfløy betjenes av separate 
ventilasjonsaggregater i oppbygg på taket. Solfangere for varmtvann vil bli gruppert på taket, 
rundt ventilasjonsrommene.  
 
Kafeteria i 1. etasje er en del av aktivitetssenteret og skal betjene husets egne beboere og 
eksterne besøkende fra nærmiljøet, og er dimensjonert for ca. 70 personer, inkl. 2 stk. 
grupperom / TV-stue som kan åpnes med foldevegger. Deler av kafeteriakjøkken vil være 
tilgjengelig utenom kjøkkenpersonalets arbeidstid, for selvbetjening av f.eks. kaffe og vafler. 
Kafeteriaen står i direkte forbindelse med felles uteoppholdsareal mot vest, som også kan 
benyttes til servering. 
 
Utomhusarealene vil generelt bli oppgradert ved ombyggingen. Størstedelen av 
parkeringsbehovet vil som i dag bli ivaretatt på eiendommens nordre del, på øst, nord- og 
vestside av nordfløy.  Her vil også varelevering og avfallshåndtering fra kantinekjøkken foregå.  
 
Sammendrag  
Omsorgsbygg har nå gjennomført et forprosjekt for bygging av 54 boenheter, samt 
aktivitetssenter, base for hjemmetjenesten og lokaler for frisør og fotpleier med konseptet 
Omsorg + ved Ljabrubakken 7. Ljabrubakken 7 er også blitt et pilotprosjekt for passivhus og 
smarthus.  Kostnadsrammen viser at prosjektet ligger foreløpig over det som er forutsatt fra 
bydelens side med 7500 kroner per måned i husleie for beboerne. Det skal derfor gjennomføres 
en ytterligere vurdering av Omsorgsbygg, prosjektet, byrådsavdeling for eldre og sosiale 
tjenester, byrådsavdeling for finans og bydelen for å se om det kan gjennomføres 
kostnadsreduserende tiltak eller om prosjektet kan tilføres ytterligere finansiering. 
 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Ettersom passivhus ikke er et uttalt ønske eller en bestilling fra bydelen, men et ønske og mål 
for omsorgsbygg tar bydelen det som en forutsetning at kostnader til dette dekkes av Oslo 
kommune sentralt. Bydelen ble også invitert av byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester til 
å være et pilotprosjekt for smarthusteknologi.  
 
På grunnlag av det foreliggende prosjekt er det utarbeidet kostnadskalkyler for 
entreprisekostnader for 3 alternativer i entreprisekostnader eks. mva:  
1. Omsorg +,  rehab. med smarthusteknologi og passivhus-standard.:   kr.  100.772.068,-  
2. Omsorg +,  rehab. med passivhus-standard.:                    kr.    95.411.538,-                        
3. Omsorg +,  rehab. i hht. TEK 10. (ordinær standard)       kr.    92.103.331,-       
 
Entreprisekostnadene er foreløpige og vil fastsettes endelig etter at KS 2 (ekstern 
kvalitetssikring) er gjennomført. Leieprisen er stipulert til ca 7 900 kroner per leilighet. Det 
skal derfor gjennomføres en ytterligere vurdering av Omsorgsbygg, prosjektet, Byrådsavdeling 
for eldre og sosiale tjenester, Byrådsavdeling for finans og bydelen for å se om det kan 
gjennomføres kostnadsreduserende tiltak eller om prosjektet kan tilføres ytterligere 
finansiering. Bydelsdirektøren forutsetter at Oslo kommune bidrar inn i prosjektet med 
finansiering av passivhus, smarthus og øvrige kostnader slik at leieprisen blir 7500 kroner i 
husleie per måned for beboerne. Denne leien ble satt i 2009 som forventet økning i gjengs leie 
frem til 2013. Leie for boliger har de siste årene vist seg å øke mer enn antatt og det forventes 
at gjengs leie i 2013 vil tilvare markedsleie pr 2. kvartal 2011, som er ca kr 7 8501 
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Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Bygging av Omsorg+ ved Ljabrubakken vil kunne ha positive arbeidsmiljømessige 
konsekvenser. De ansette som arbeider i hjemmetjenesten her kan få en bedre arbeidsdag ved at 
de slipper lang kjøring mellom beboerne. Ved å ha en base for hjemmetjenesten vil de ansatte 
kunne ha andre ansatte å spørre om råd og det kan gi en økt trygghet i ulike arbeidssituasjoner. 
Husvert tilstede 24 timer i døgnet vil også kunne være en ressurs for hjemmetjenesten i 
særskilte situasjoner og vil være en viktig kontaktperson mellom beboer og de øvrige ansatte. 
 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren anser at Ljabrubakken Omsorg + har blitt et bra prosjekt forutsatt at bydelen 
får dekket de kostnader prosjektet medfører. Det ligger som en forutsetning at husleien for den 
enkelte beboer ikke skal overstige 7500 kroner per måned. Denne forutsetningen er absolutt, 
men det tas hensyn til den generelle økningen i leie for boliger i bydelen ved overtakelse av 
prosjektet i 2013. En eventuell økning i leie vil bli ivaretatt av den kommunale 
bostøtteordningen. Oslo kommunes investeringsregime er essensiell for å sikre forsvarlighet i 
gjennomføring av prosjektet med hensyn til kostnader. Bydelsutvalgets rolle er imidlertid ikke 
tydelig beskrevet i beslutningsprosessen i investeringsregimet, noe som bør overbringes 
Byrådsavdeling for finans som er ansvarlig for det nye investeringsregimet. 
 
 
 
 
 
Oslo, 24.08.2011 
 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
 
 



 

Sak 113/11  Møteplan 2. halvår 2011 - endring  
 
Arkivsak: 200501687 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 22.08.11 109/11  
Bydelsutvalget 08.09.11 113/11  
 
 
MØTEPLAN 2. HALVÅR 2011 - ENDRING  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget: 
Sak om møteplan for 2. halvår 2011- endring -  sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget:      
Bydelsutvalget godkjenner endret møteplan for 2. halvår 2011 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Ulf Stigen (FrP) fremmet forslag om å se på mulig møtetidspunkt mellom 08.09. og 27.10.2011 
i tilfelle det er saker som må behandles i dette tidsrommet. Bydelsdirektøren ble bedt om å se 
på dette. 
 Votering: 
Ulf Stigens (FrP) forslag ble enstemmig vedtatt 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1. Sak om møteplan for 2. halvår 2011- endring - sendes til behandling i: 
    Bydelsutvalget 
 

SAKSBEHANDLING 
 
VEDLEGG 
Forslag til endret møteplan 2. halvår 2011 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Forslag til endring av møteplan for 2. halvår 2011 legges fram for politisk behandling av 
følgende årsak: 
I opprinnelig vedtatt møteplan som ble behandlet i BU 21.10.2010, sak 111/10, var 
bydelsutvalgets konstituerende møte satt til 20. oktober 2011.     
Imidlertid avholder bystyret sitt konstituerende møte og godkjenning av kommunestyrevalget 
26.10.2011 og bydelene kan først etter denne dato avholde sine konstituerende møter. 
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TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Forslag til møteplan for 2011 ble behandlet i bydelsutvalget 21.10.2010, sak 111/10, hvor det 
ble fattet følgende enstemmige vedtak: 
Bydelsutvalget godkjenner møteplan for 2011 
 
Arbeidsutvalgets behandling 22.08.2011: 
Ulf Stigen (FrP) fremmet forslag om å se på mulig møtetidspunkt mellom 08.09. og 27.10.2011 
i tilfelle det er saker som må behandles i dette tidsrommet. Bydelsdirektøren ble bedt om å se 
på dette. 
 Votering: 
Ulf Stigens (FrP) forslag ble enstemmig vedtatt 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1. Sak om møteplan for 2. halvår 2011- endring - sendes til behandling i: 
    Bydelsutvalget 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Se ovenfor 
 
Sammendrag  
Se ovenfor 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Endring av møteplan for 2. halvår 2011 vil bli som følger: 
27.10.2011: Bydelsutvalgets konstituerende møte i hht valgresultatet 
 
Forslag til møteplan for 2. halvår 2011 vedlegges og er i hht arbeidsutvalgets vedtak 
22.08.2011 med møtetidspunkt mellom 08.09. og 27.10.2011 i tilfelle det er saker som må 
behandles i dette tidsrommet. 
 
 
 
 
Oslo, 29.08.2011 
 
 
 
 
Tove Heggen Larsen/s/      Mihriban Rai/s/ 
fung. bydelsdirektør                  enhetsleder 
 
 
 



 

Sak 114/11  Søknad om bevilling - Sushihuset Sæter  
 
Arkivsak: 201001206 
Arkivkode: 944.4 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 07.07.11 100/11  
Arbeidsutvalget 22.08.11 106/11  
Helse- og sosialkomite 29.08.11 74/11  
Bydelsutvalget 08.09.11 114/11  
 
 
SØKNAD OM BEVILLING - SUSHIHUSET SÆTER  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Sushi Huset Sæter bør gis serverings- og skjenkebevilling for servering ute i tråd med søknad. 
 
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: 
I hht Reglement for bydelene, § 4-2, ble saken behandlet i fjernmøte, d.v.s. saksframlegget ble 
sendt til arbeidsutvalgets medlemmer pr e-post 24.06.2011 med svarfrist 06.07.2011. 
Innen fristen besvarte alle AU-medlemmene e-posten. 
Votering: 
Bydelsdirektørens innstilling til vedtak ble vedtatt med 4 stemmer (1 H, 1 FrP, 1 V, 1 A). 
1 stemte i mot (KrF). 
Arbeidsutvalgets vedtak 07.07.2011: 

1. Sushi Huset Sæter bør gis serverings- og skjenkebevilling for servering ute i tråd med   
søknad. 

2. Saken sendes helse- og sosialkomiteen og bydelsutvalget til orientering 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte: Henvendelse fra Næringsetaten vedlagt søknad fra Sushi Huset Sæter 
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BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Næringsetaten har oversendt saken til uttalelse, i tråd med gjeldende regler og praksis. På grunn 
av ferieavvikling, og i tråd med reglement for bydelene, § 4-2, behandles saken i fjernmøte. 
Dette innebærer at sakspapirer sendes ut på epost til arbeidsutvalgets medlemmer, og at deres 
synspunkt sendes tilbake til administrasjonen. Dette skjer i samråd med bydelsutvalgets leder. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsutvalget behandlet søknad om bruksendring og skjenkebevilling for Sushi Huset Sæter i 
sak 142/10, dato 16.12.2010 og vedtok at man ikke hadde innvendinger til omsøkt 
bruksendring og at søker burde gis skjenkebevilling i tråd med søknad. Dette dreide seg om 
innendørs servering i tidsrommet 14 – 22. 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Næringssetaten har i henhold til alkoholloven bedt om bydelens uttalelse i forbindelse med at 
Sushi Huset Sæter nå også ønsker utendørs servering, i tillegg til den bevilling som allerede er 
gitt for innendørs servering. For servering utendørs er det satt kl 21.30 for skjenking og 22.00 
for åpningstid. Skisse som følger saken viser at det etableres to plattinger inntil husveggen, men 
innenfor fortauet. 
 
Sammendrag  
Søknad om serverings- og skjenkebevilling utendørs for Sushi Huset Sæter behandles i tråd 
med gjeldende regler og praksis, med det unntak at arbeidsutvalget behandler saken i fjernmøte 
i henhold til reglement for bydelene, § 4-2. 
 
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 foreslå avslag på søknaden om serverings- og 
skjenkebevilling for Sushi Huset Sæter. Det er heller ikke mottatt signaler om at serveringen så 
langt har medført noe problem. 
 
 
 
 
Oslo, 24.06.2011 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
 



Sak 115/11  Årsberetning 2010 for Lambertseter frivilligsentral  
 
Arkivsak: 200701361 
Arkivkode: 351 
Saksbehandler: Nina Kristine Lyng 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 22.08.11 108/11  
Eldrerådet 29.08.11 78/11  
Rådet for funksjonshemmede 29.08.11 80/11  
Helse- og sosialkomite 29.08.11 75/11  
Bydelsutvalget 08.09.11 115/11  
 
 
ÅRSBERETNING 2010 FOR LAMBERTSETER FRIVILLIGSENTRAL  
 
 
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:  
Årsberetning for 2010 fra Lambertseter Frivilligsentral tas til orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 

 Eldrerådet 
 Rådet for funksjonshemmede 
 Helse- og sosialkomite 
 Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
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SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Årsberetning med regnskap for 2010 fra Lambertseter Frivilligsentral. 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Lambertseter Frivilligsentral har fremlagt sin årsberetning og regnskap for 2010. 
Årsberetningen er en oppsummering av driften ved sentralen for 2010. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Lambertseter Frivilligsentral mottok driftsstøtte fra bydelen i 2010 med kr. 140 000,- 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Lambertseter Frivilligsentral sin årsberetning og regnskap for 2010 foreligger. 
 
Sammendrag  
Lambertseter Frivilligsentral har lagt frem sin årsberetning og regnskap for 2010. 
Frivilligsentralen mottok i 2010 kr. 140 000,- i driftsstøtte. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
 
 
 
Oslo, 22.06.2011 
 
 
Per Johannessen /s/                                                          Nina Kristine Lyng/s/ 
bydelsdirektør                                                                  enhetsleder 
  
 
  
 
 



 

Sak 116/11  Nordstrand eldresenter - Seniorsenter - regnskap og 
årsrapport 2010  

 
Arkivsak: 200400269 
Arkivkode: 332 
Saksbehandler: Nina Kristine Lyng 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 22.08.11 107/11  
Eldrerådet 29.08.11 77/11  
Rådet for funksjonshemmede 29.08.11 79/11  
Helse- og sosialkomite 29.08.11 76/11  
Bydelsutvalget 08.09.11 116/11  
 
 
NORDSTRAND ELDRESENTER - SENIORSENTER - REGNSKAP OG 
ÅRSRAPPORT 2010  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i : 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomite 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Regnskap og årsrapport 2010 fra Nordstrand seniorsenter tas til orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i : 
Eldrerådet 
Helse-sosialkomite 
Rådet for funkjsonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering 
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Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
Rådet hadde følgende merknader: 
Rådet for funksjonshemmede beklager fortsatt at en del av arrangementene ikke er tilgjengelig 
for funksjonshemmede i og med at de finner sted i underetasjen. Rådet er ellers imponert over 
arrangementenes omfang. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering med følgende merknader: 
Rådet for funksjonshemmede beklager fortsatt at en del av arrangementene ikke er tilgjengelig 
for funksjonshemmede i og med at de finner sted i underetasjen. Rådet er ellers imponert over 
arrangementenes omfang. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Regnskap og årsrapport for 2010 fra Nordstrand seniorsenter. 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Nordstrand seniorsenter har fremlagt sitt regnskap og årsmelding for 2010. Årsmeldingen er en 
oppsummering av driften ved seniorsenteret for 2010 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Seniorsenteret mottok driftstøtte fra bydelen i 2010 på kr. 1 325 000,- I tillegg dekkes husleien 
til Omsorgsbygg Oslo KF med kr. 914 820,-. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Ingen 
 
Sammendrag  
Regnskap og årsmelding for 2010 fra Nordstrand seniorsenter er lagt frem av seniorsenteret. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
Oslo, 16.6.2011 
 
Per Johannessen/s/                                                                        Nina K. Lyng/s/                                      
bydelsdirektør                                                                               enhetsleder 



Sak 117/11  Protokoller til orientering  
 
Arkivsak: 201100041 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 08.09.11 117/11  
 
PROTOKOLLER TIL ORIENTERING  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 

Protokoller tas til orientering 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
Vedlegg – følgende protokoller: 
 
Arbeidsutvalget     22.8.2011     
 
Barn, ungdom og kulturkomiteen   30.8.2011 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen             30.8.2011 
 
Helse- og sosialkomiteen     29.8.2011 
 
Eldrerådet       29.8.2011 
 
Ungdomsrådet       29.8.2011 
 
Rådet for funksjonshemmede     29.8.2011 
 
 
 
Oslo, 22.8.2011 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør   
  
 
 

   33



REFERATSAKER 
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22/11 200701307-31 Midgardormen - delstrekning Bekkelagsbassenget - varsel om 

små reguleringsendringer 
   
23/11 200701307-33 Midgardormen - delstrekning Bekkelagsbassenget - varsel om 

små reguleringsendringer 
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 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 6/11 
 
 
Møte: Eldrerådet  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Mandag 29. august 2011 kl. 10.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Aasmund Steenstrup 


 
 


   
Tilstede: Aasmund Steenstrup 


Ellinor Østen 
Petter A. Mathisen 
Harry Olsen 
Rolf Asbjørnsen 
Bodil Finsrud Nielsen 
Else Martol Hansen 
Einar Kjosmoen 


 


   
Forfall: Per Fagerlid 


Egil Ofstad 
 


 


   
Som vara møtte: Einar Kjosmoen  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær:  Grete Torvik  
 
Åpen halvtime 
 
Informasjon:   


• Politisk møte i Pensjonistforbundet Oslo avholdes onsdag 31.8.2011. Oslo 
kongressenter. 


 
Eventuelt 
 
 
 







 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 72 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 29.8.2011- Eldrerådet ................. 1 
Sak 73 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 6.6.2011- Eldrerådet ....................................... 1 
Sak 74 /11  Avviksrapport pr 31. mai 2011 - Bydel Nordstrand ............................................... 1 
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Sak 72 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
29.8.2011- Eldrerådet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 29.8.2011 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 29.8.2011 godkjennes 
 
 


 Sak 73 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 6.6.2011- Eldrerådet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra 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: 
Protokoll fra møte 6.6.2011 godkjennes 
 
 


 Sak 74 /11  Avviksrapport pr 31. mai 2011 - Bydel Nordstrand 
 
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 pr 31. mai 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 75 /11  Avviksrapport pr 30. juni 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 pr 30. juni 2011 for Bydel Nordstrand tas 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 anbefales vedtatt 
 
 


 Sak 76 /11  Kunngjøring om offentlig ettersyn - Kaptein 
Oppegaardsvei 8 - detaljregulering 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Komite for barn, ungdom og kultur  
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget støtter det fremlagte reguleringsforslaget for Postdammen og 
omkringliggende område i Kaptein Oppegaards vei 8. 


2. Det må plasseres et tydelig ansvar for fremtidig skjøtsel av planområdet. 
3. Barns og unges interesser må ivaretas ved at det ikke er fri ferdsel til dammen på 


grunn av drukningsfare. Samtidig kan barn lære mye av å utforske området, noe som 
kan ivaretas ved kontrollert adgang til området, slik at skoleklasser og barnehager 
kan være i planområdet under tilsyn av voksne. 


 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 







 
 
 


 Sak 77 /11  Nordstrand eldresenter - Seniorsenter - regnskap og 
årsrapport 2010 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i : 
Eldrerådet 
Helse-sosialkomite 
Rådet for funkjsonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Regnskap og årsrapport 2010 fra Nordstrand seniorsenter 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 tas til orientering 
 


 Sak 78 /11  Årsberetning 2010 for Lambertseter frivilligsentral 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 


Arbeidsutvalget 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
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Til bydelsutvalget:  
Årsberetning for 2010 fra Lambertseter Frivilligsentral tas til orientering. 
 


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


 Sak 79 /11  Ljabrubakken omsorg +  - foreløpig forprosjekt 
15.08.2011 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Bydelsutvalget  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  


1. Med den foreliggende informasjon er det grunnlag for å reise spørsmål om 
bydelsutvalgenes rolle er tilstrekkelig avklart i Oslo kommunes nye 
investeringsregime. Dette punktet bes vurdert og fulgt opp av sentrale myndigheter i 
Oslo kommune.  


2. Bydelsutvalget behandler nå saken på bakgrunn av foreløpig prosjekt per 15.08.2011, 
ut fra å bidra til at dette prosjektet får sin nødvendige finansiering gjennom budsjettet 
for Oslo kommune i 2012. Dette anses viktig for å kunne gjennomføre prosjektet iht. 
den foreløpige framdriftsplan med ferdigstillelse i løpet av 3.kvartal 2013.  


3. Et overordnet forhold for realisering av prosjektet er at husleienivå blir slik at den 
enkelte beboer har egen betalingsevne til denne via egne midler og bostøtteordninger. 
Bydelsutvalget har tidligere uttalt et øvre nivå på kr. 7500,- pr. måned, og som fortsatt 
har sin gyldighet. En eventuell økning i gjengs leienivå vil bli ivaretatt av den 
kommunale bostøtteordningen. 


4. For blant annet å sikre husleienivået jf. pkt. 3 ber bydelsutvalget om at kostnadene til 
Smarthus teknologi og passivhus standard holdes utenfor det grunnlag som danner 
husleie for beboer og bydel for servicearealet.  







5. Bydel Nordstrand vil komme tilbake til søknad om økonomiske midler til inventar og 
utstyr knyttet til Oslo kommunes investeringsbudsjett for 2013.  


6. Bydel Nordstrand har få omsorgsboliger, og som tidligere uttrykt er det viktig for 
et tilfredsstillende tilbud innen eldreomsorgen å få realisert planene ved 
Ljabrubrubakken Omsorg+. Dette er også en adekvat utvikling sett inn mot den 
forestående samhandlingsreformen.  


7. Bydelsdirektøren gis nødvendige fullmakter i den videre utvikling av 
prosjektet/gjennomføring av prosjektet innenfor de hovedbetingelser bydelsutvalget 
har lagt til grunn. 


 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 
Eldrerådet ser frem til at prosjektet blir gjennomført forhåpentligvis innen skissert tidsramme 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader  
 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt med følgende merknader: 
Eldrerådet ser frem til at prosjektet blir gjennomført forhåpentligvis innen skissert tidsramme 
  
 
  
 
 
 
 
Oslo, 29.08.2011 
 
 
 
 
Aasmund Steenstrup 
leder av eldrerådet 
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 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 6/11 
 
 
Møte: Ungdomsrådet  
Møtested: Lambertseter fritidsklubb  


Møtetid: Mandag 29. august 2011 kl. 18.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Herman Isaksen  


 
 


   
Tilstede: Herman Isaksen  


Asmae Amsalkhir 
Astrid Brakstad  
Hanna Rostrup 
Mikkel Maanum 
Petter Torgan 


 


   
Forfall:   
   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Harald W. Larsen  
 
Åpen halvtime: Ingen fremmøtte 
 
Informasjon:  
 
Eventuelt: 
 
1. Nyvalg av SUR-representanter fra BNS: Representant: Astrid, vara: Mikkel. Fra SURs side 
er det ønskelig at både representant og vara deltar på alle møter.  
 


2. Cafe-dialog. 


Arrangementet forsøkes avholdt tirsdag 11.10 kl 10 - 14. 
Formål: 
a) Få fram nye saker som UR kan jobbe med. 







b) Sikre flere representanter til UR. 
Elevrådsleder og ca 3 andre elever fra disse skolene inviteres: Brannfjell, Karlsrud, Kastellet, 
Lambertseter, Nordseter, Steiner. 
Dagsorden: 
A. Presentasjon av UR 
B. Presentasjon av dagens UR-representanter. 


C. Info om hva cafe-dialog er. 


D. Cafe-dialog. 
                                                                                                                                                                               
3. Valg av UR-nestleder utsettes til UR er utvidet etter cafe-dialogen. 
 


4. Egen UR-kommune-mail. 


Det er ønske fra UR om at det opprettes en mailkonto a la: 
nordstrand.ungdomsrad@bns.oslo.kommune.no 


Dette fordi henvendelser fra UR til skoler og fra private mail-adresser ikke alltid tas seriøst, i 
verste fall  slettes ulest. Mailen kan betjenes av UR-sekretæren(e), med mailer oversendt fra 
UR-representantene. 


 
5. Møtekollisjon UR - SUR mand. 10.10. UR forsøkes flyttet til 11.10.  


6. 22.7.-tragedien: UR ser ikke behov for andre tiltak enn de som allerede er avviklet eller er i 
gang. 


 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 35 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 29.8.2011- Ungdomsrådet........... 1 
Sak 36 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 6.6.2011- Ungdomsrådet ................................ 1 
Sak 37 /11  Avviksrapport pr 31. mai 2011 - Bydel Nordstrand ............................................... 1 
Sak 38 /11  Avviksrapport pr 30. juni 2011 - Bydel Nordstrand ............................................... 2 
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Sak 35 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
29.8.2011- Ungdomsrådet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 29.8.2011 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 29.8.2011 godkjennes 
 
 
 


 Sak 36 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 6.6.2011- 
Ungdomsrådet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra 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: 
Protokoll fra møte 6.6.2011 godkjennes 
 
 


 Sak 37 /11  Avviksrapport pr 31. mai 2011 - Bydel Nordstrand 
 
 
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 pr 31. mai 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 38 /11  Avviksrapport pr 30. juni 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:  
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport pr 30. juni 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 
 
 
 
 
  
 
Oslo, 31.08.2011 
 
 
Herman Isaksen/s/  
leder av ungdomsrådet 
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 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 6/11 
 
 
Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Tirsdag 30. august 2011 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Svein Erik Aldal (FrP)  
   
Tilstede: Svein Erik Aldal (FrP) 


Erik A. Telnes (SV) 
Øystein A. Larsen (H) 
Bjørg Rolland (FrP) 
Ane M. Wigers (V) 
Nils Martin Espegren (KrF) 
Lise Tostrup Setek (A) 


 


   
Forfall: Anne-Marie Donati (A)  
   
Som vara møtte: Lise Tostrup Setek (A)  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Jan Nordahl   
 
 
Åpen halvtime: 


• Arild Skramstad, i egenskap av grunneier av Kaptein Oppegaards vei 8, redegjorde for 
sitt syn i anledning sak 59/11. 


 
 
Informasjon: 
Jan Nordahl orienterte om følgende: 


• Godkjennelser ser nå ut til å være på plass for gangsti mellom Nordstrandveien og 
Breidablikkveien. Bydelen har søkt om investeringsmidler fra Oslo kommune 
sentralt og avventer svar på dette. 


• Sak om parkeringsplass ved gamle Lambertseter senter er oversendt 
byrådsavdelingen, men er foreløpig ikke besvart. 


 







 
Eventuelt:   Ingen saker 
 
 
 
 
Saker behandlet under møte 
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Sak 56 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 7.6.2011- BMS- komiteen .............................. 1 
Sak 57 /11  Avviksrapport pr 31. mai 2011 - Bydel Nordstrand ............................................... 2 
Sak 58 /11  Avviksrapport pr 30. juni 2011 - Bydel Nordstrand ............................................... 2 
Sak 59 /11  Kunngjøring om offentlig ettersyn - Kaptein Oppegaardsvei 8 - detaljregulering . 3 
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Sak 55 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
30.8.2011- BMS komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 30.8.2011 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 30.8.2011 godkjennes 


 
 


Sak 56 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 7.6.2011- BMS- 
komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 7.6.2011 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Det ble bemerket følgende:  
I avsnittet om informasjon pkt c, har slutten av siste setning falt ut og må tilføyes, som følger:  
 
”Plan- og bygningsetaten har invitert til medvirkning og Knut Hedemann og Anne-Marie 
Donati har sagt seg villig til å delta. I tillegg deltar leder for BMS-komiteen, Svein Erik 
Aldal.” 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med ovenfor nevnte rettelse under 
informasjonspunkt c. 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Protokoll fra møte 7.6.2011 godkjennes med en rettelse under informasjonspunkt c 
 
 
 
 
 
 
 







 Sak 57 /11  Avviksrapport pr 31. mai 2011 - Bydel Nordstrand 
 
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 pr 31. mai 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 58 /11  Avviksrapport pr 30. juni 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  
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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 pr 30. juni 2011 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Nils Martin Espegren (KrF) fremmet forslag om protokolltilførsel: 
”Det synes som om sak 57/11 og 58/11 er identiske. BMS-komiteen ber om en forklaring på 
dette” 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med protokolltilførsel 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt med følgende protokolltilførsel: 
 
Det synes som om sak 57/11 og 58/11 er identiske. BMS-komiteen ber om en forklaring på 
dette 
 
 
 


 Sak 59 /11  Kunngjøring om offentlig ettersyn - Kaptein 
Oppegaardsvei 8 - detaljregulering 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Komite for barn, ungdom og kultur  
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
 
 
 
 







Til bydelsutvalget:  
1. Bydelsutvalget støtter det fremlagte reguleringsforslaget for Postdammen og 


omkringliggende område i Kaptein Oppegaards vei 8. 
2. Det må plasseres et tydelig ansvar for fremtidig skjøtsel av planområdet. 
3. Barns og unges interesser må ivaretas ved at det ikke er fri ferdsel til dammen på 


grunn av drukningsfare. Samtidig kan barn lære mye av å utforske området, noe som 
kan ivaretas ved kontrollert adgang til området, slik at skoleklasser og barnehager 
kan være i planområdet under tilsyn av voksne. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
BMS-komiteen fremmet følgende endringsforslag/fellesforslag som innstilling til 
bydelsutvalget: 
 


1) Bydelsutvalget støtter intensjonen i det fremlagte omreguleringsforslaget med hensyn 
til ivaretakelse av biotopen ved Postdammen, Kaptein Oppegaards vei 8. 


2) Det forutsettes at Oslo kommune overtar/eksproprierer eiendommen og at grunneier 
tilbys full erstatning. 


3) Bydelsutvalget mener at de økonomiske konsekvenser ved omreguleringsforslaget er 
mangelfullt utredet. Det bes om at det fremlegges et kostnadsoverslag før endelig 
beslutning fattes. 


Votering: 
BMS-komiteens fellesforslag ble enstemmig vedtatt  
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
BMS-komiteens inntilling til vedtak i bydelsutvalget, som følger: 


1) Bydelsutvalget støtter intensjonen i det fremlagte omreguleringsforslaget med hensyn 
til ivaretakelse av biotopen ved Postdammen, Kaptein Oppegaards vei 8. 


2) Det forutsettes at Oslo kommune overtar/eksproprierer eiendommen og at grunneier 
tilbys full erstatning. 


3) Bydelsutvalget mener at de økonomiske konsekvenser ved omreguleringsforslaget er 
mangelfullt utredet. Det bes om at det fremlegges et kostnadsoverslag før endelig 
beslutning fattes. 


 
  
 
 
Oslo, 31.08.2011 
 
 
 
 
Svein Erik Aldal (FrP) 
leder av byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen 
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 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 6/11 
 
 
Møte: Helse- og sosialkomite  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Mandag 29. august 2011 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Mona Verdich (H)  
   
Tilstede: Mona Verdich (H) 


Tom Lium (H) 
Steinar Andersen (A) 
Gidske Spiten Stensen (V) 


 


   
   
Forfall: Lise Tostrup Setek (A) 


Ulf Stigen (FrP)  
Frode Woldsund (KrF) 
 


 


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







 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 69 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 29.8.2011- Helse- og sosial 


komiteen ................................................................................................................. 1 
Sak 70 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 6.6.2011- Helse- og sosial komiteen .............. 1 
Sak 71 /11  Avviksrapport pr 31. mai 2011 - Bydel Nordstrand ............................................... 1 
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Sak 75 /11  Årsberetning 2010 for Lambertseter frivilligsentral ............................................... 5 
Sak 76 /11  Nordstrand eldresenter - Seniorsenter - regnskap og årsrapport 2010.................... 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 ii







 


 1


Sak 69 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
29.8.2011- Helse- og sosial komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 29.8.2011 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 29.8.2011 godkjennes 
 
 


 Sak 70 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 6.6.2011- Helse- og 
sosial komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møtet 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: 
Protokoll fra møtet 6.6.2011 godkjennes 
 
 


 Sak 71 /11  Avviksrapport pr 31. mai 2011 - Bydel Nordstrand 
 
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 pr 31. mai 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 72 /11  Avviksrapport pr 30. juni 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 pr 30. juni 2011 for Bydel Nordstrand 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: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
 
 


 Sak 73 /11  Ljabrubakken omsorg +  - foreløpig forprosjekt 
15.08.2011 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Bydelsutvalget  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  


1. Med den foreliggende informasjon er det grunnlag for å reise spørsmål om 
bydelsutvalgenes rolle er tilstrekkelig avklart i Oslo kommunes nye 
investeringsregime. Dette punktet bes vurdert og fulgt opp av sentrale myndigheter i 
Oslo kommune.  


2. Bydelsutvalget behandler nå saken på bakgrunn av foreløpig prosjekt per 15.08.2011, 
ut fra å bidra til at dette prosjektet får sin nødvendige finansiering gjennom budsjettet 
for Oslo kommune i 2012. Dette anses viktig for å kunne gjennomføre prosjektet iht. 
den foreløpige framdriftsplan med ferdigstillelse i løpet av 3.kvartal 2013.  


3. Et overordnet forhold for realisering av prosjektet er at husleienivå blir slik at den 
enkelte beboer har egen betalingsevne til denne via egne midler og bostøtteordninger. 
Bydelsutvalget har tidligere uttalt et øvre nivå på kr. 7500,- pr. måned, og som fortsatt 
har sin gyldighet. En eventuell økning i gjengs leienivå vil bli ivaretatt av den 
kommunale bostøtteordningen. 


4. For blant annet å sikre husleienivået jf. pkt. 3 ber bydelsutvalget om at kostnadene til 
Smarthus teknologi og passivhus standard holdes utenfor det grunnlag som danner 
husleie for beboer og  bydel for servicearealet.  


5. Bydel Nordstrand vil komme tilbake til søknad om økonomiske midler til inventar og 
utstyr knyttet til Oslo kommunes investeringsbudsjett for 2013.  







6. Bydel Nordstrand har få omsorgsboliger, og som tidligere uttrykt er det viktig for 
et tilfredsstillende tilbud innen eldreomsorgen å få realisert planene ved 
Ljabrubrubakken Omsorg+. Dette er også en adekvat utvikling sett inn mot den 
forestående samhandlingsreformen.  


7. Bydelsdirektøren gis nødvendige fullmakter i den videre utvikling av 
prosjektet/gjennomføring av prosjektet innenfor de hovedbetingelser bydelsutvalget 
har lagt til grunn. 


 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosial komiteen hadde følgende merknader: 
Komiteen ønsker grundigere opplysninger som kan belyse saken ytterligere og beskrive 
bydelens rolle. Det er behov for mer inngående informasjon for å kunne fatte en beslutning. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt med følgende merknader: 
Komiteen ønsker grundigere opplysninger som kan belyse saken ytterligere og beskrive 
bydelens rolle. Det er behov for mer inngående informasjon for å kunne fatte en beslutning. 
 
 
 


 Sak 74 /11  Søknad om bevilling - Sushihuset Sæter 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Sushi Huset Sæter bør gis serverings- og skjenkebevilling for servering ute i tråd med søknad. 
 
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: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 
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 Sak 75 /11  Årsberetning 2010 for Lambertseter frivilligsentral 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 


Arbeidsutvalget 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsberetning for 2010 fra Lambertseter Frivilligsentral 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 76 /11  Nordstrand eldresenter - Seniorsenter - regnskap og 
årsrapport 2010 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i : 
Eldrerådet 
Helse-sosialkomite 
Rådet for funkjsonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Regnskap og årsrapport 2010 fra Nordstrand seniorsenter 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 tas til orientering 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 30.08.2011 
 
 
 
 
 
 
Mona Verdich (H) 
leder av helse- og sosialkomiteen 
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 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 6/11 
 
 
Møte: Rådet for funksjonshemmede  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Mandag 29. august 2011 kl. 17.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Jon Olaf Pihl Halvorsen  
   
Tilstede: Jon Olaf Pihl Halvorsen 


Irene Sehested Grønaas 
Hans Lund 
Anne Kristin Hegdal 


 


 Mona Verdich (observatør)  
 
Forfall: 


 
Hilde Marie Hansen 
Grete Ann Wadsworth 
 


 


   
Som vara møtte: Anne Kristin Hegdal  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Ann Kristin Jøntvedt     
 
Åpen halvtime 
Informasjon  
Eventuelt 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 74 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 29.8.2011- Rådet for 


funksjonshemmede................................................................................................. 1 
Sak 75 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 6.6.2011- Rådet for funksjonshemmede......... 1 
Sak 76 /11  Avviksrapport pr 31. mai 2011 - Bydel Nordstrand ............................................... 1 
Sak 77 /11  Avviksrapport pr 30. juni 2011 - Bydel Nordstrand ............................................... 2 
Sak 78 /11  Kunngjøring om offentlig ettersyn - Kaptein Oppegaardsvei 8 - detaljregulering . 3 
Sak 79 /11  Nordstrand eldresenter - Seniorsenter - regnskap og årsrapport 2010.................... 4 
Sak 80 /11  Årsberetning 2010 for Lambertseter frivilligsentral ............................................... 5 
Sak 81 /11  Ljabrubakken omsorg +  - foreløpig forprosjekt 15.08.2011.................................. 5 











 


 1


Sak 74 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
29.8.2011- Rådet for funksjonshemmede 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 29.8.2011 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 29.8.2011 godkjennes 
 


 


 Sak 75 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 6.6.2011- Rådet for 
funksjonshemmede 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møtet 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: 
Protokoll fra møtet 6.6.2011 godkjennes 
 
 


 Sak 76 /11  Avviksrapport pr 31. mai 2011 - Bydel Nordstrand 
 
 
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 pr 31. mai 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 77 /11  Avviksrapport pr 30. juni 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 
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Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport pr 30. juni 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 78 /11  Kunngjøring om offentlig ettersyn - Kaptein 
Oppegaardsvei 8 - detaljregulering 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Komite for barn, ungdom og kultur  
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget støtter det fremlagte reguleringsforslaget for Postdammen og 
omkringliggende område i Kaptein Oppegaards vei 8. 


2. Det må plasseres et tydelig ansvar for fremtidig skjøtsel av planområdet. 
3. Barns og unges interesser må ivaretas ved at det ikke er fri ferdsel til dammen på 


grunn av drukningsfare. Samtidig kan barn lære mye av å utforske området, noe som 
kan ivaretas ved kontrollert adgang til området, slik at skoleklasser og barnehager 
kan være i planområdet under tilsyn av voksne. 


 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
 







Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
 Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 


 


Sak 79 /11  Nordstrand eldresenter - Seniorsenter - regnskap og 
årsrapport 2010 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i : 
Eldrerådet 
Helse-sosialkomite 
Rådet for funkjsonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Regnskap og årsrapport 2010 fra Nordstrand seniorsenter tas til orientering. 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Rådet hadde følgende merknader: 
Rådet for funksjonshemmede beklager fortsatt at en del av arrangementene ikke er 
tilgjengelig for funksjonshemmede i og med at de finner sted i underetasjen. Rådet er ellers 
imponert over arrangementenes omfang. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering med følgende merknader: 
Rådet for funksjonshemmede beklager fortsatt at en del av arrangementene ikke er 
tilgjengelig for funksjonshemmede i og med at de finner sted i underetasjen. Rådet er ellers 
imponert over arrangementenes omfang. 
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 Sak 80 /11  Årsberetning 2010 for Lambertseter frivilligsentral 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 


Arbeidsutvalget 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsberetning for 2010 fra Lambertseter Frivilligsentral 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 81 /11  Ljabrubakken omsorg +  - foreløpig forprosjekt 
15.08.2011 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Bydelsutvalget  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
 
 







Til bydelsutvalget:  
1. Med den foreliggende informasjon er det grunnlag for å reise spørsmål om 


bydelsutvalgenes rolle er tilstrekkelig avklart i Oslo kommunes nye 
investeringsregime. Dette punktet bes vurdert og fulgt opp av sentrale myndigheter i 
Oslo kommune.  


2. Bydelsutvalget behandler nå saken på bakgrunn av foreløpig prosjekt per 15.08.2011, 
ut fra å bidra til at dette prosjektet får sin nødvendige finansiering gjennom budsjettet 
for Oslo kommune i 2012. Dette anses viktig for å kunne gjennomføre prosjektet iht. 
den foreløpige framdriftsplan med ferdigstillelse i løpet av 3.kvartal 2013.  


3. Et overordnet forhold for realisering av prosjektet er at husleienivå blir slik at den 
enkelte beboer har egen betalingsevne til denne via egne midler og bostøtteordninger. 
Bydelsutvalget har tidligere uttalt et øvre nivå på kr. 7500,- pr. måned, og som fortsatt 
har sin gyldighet. En eventuell økning i gjengs leienivå vil bli ivaretatt av den 
kommunale bostøtteordningen. 


4. For blant annet å sikre husleienivået jf. pkt. 3 ber bydelsutvalget om at kostnadene til 
Smarthus teknologi og passivhus standard holdes utenfor det grunnlag som danner 
husleie for beboer og  bydel for servicearealet.  


5. Bydel Nordstrand vil komme tilbake til søknad om økonomiske midler til inventar og 
utstyr knyttet til Oslo kommunes investeringsbudsjett for 2013.  


6. Bydel Nordstrand har få omsorgsboliger, og som tidligere uttrykt er det viktig for 
et tilfredsstillende tilbud innen eldreomsorgen å få realisert planene ved 
Ljabrubrubakken Omsorg+. Dette er også en adekvat utvikling sett inn mot den 
forestående samhandlingsreformen.  


7. Bydelsdirektøren gis nødvendige fullmakter i den videre utvikling av 
prosjektet/gjennomføring av prosjektet innenfor de hovedbetingelser bydelsutvalget 
har lagt til grunn. 


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  
 
 
 
  
 
Oslo, 30.08.2011 
 
 
Jon Olaf Pihl Halvorsen 
leder av rådet for funksjonshemmede 
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MIDGARDORMEN - DELSTREKNING BEKKELAGSBASSENGET 
 - VARSEL OM SMÅ REGULERINGSENDRINGER 
 
 
Vi viser til varsel om reguleringsendringer. 
 
Bydel Nordstrand har behandlet sak om Midgardsormen i BU-sak 74/09, møtedato 10.09.2009 
og AU-sak 09/11, møtedato 17.01.2011. AU’s vedtak i sak 09/11 er omtalt i forslagsstillers 
planbeskrivelse. For ordens skyld vedlegger vi vedtaket. 
 
Vi ser av beskrivelsen av endringer og konsekvenser av disse at vedlagte vedtak har like stor 
aktualitet i dag. Vi viser dermed til til AU-vedtak i sak 09/11 og understreker viktigheten av de 
hensyn som er påpekt. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Tove Heggen Larsen 
fung. bydelsdirektør 


Jan Nordahl 
spesialkonsulent 
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Protokoll 5/11 
 
 
Møte: Bydelsutvalget  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, 


Ekebergveien 243 
 


Møtetid: Torsdag 16. juni 2011 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Sigbjørn Odden (H)  
   
Tilstede: Sigbjørn Odden (H) 


Mona Verdich (H) 
Nina Ekjord Øyen (H) 
Øystein A. Larsen (H) 
Ulf Stigen (FrP) 
Liv Lønnum (FrP) 
Svein Erik Aldal (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.) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 stemmeberettigede  
til stede 


   
Forfall: Ingen  
   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte fra 
administrasjonen: 


Per Johannessen, bydelsdirektør 
Inge Olav Solli, økonomisjef 
Jan Nordahl, spesialkonsulent 
 


 


Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  
   
 
 







Åpen halvtime: 
• Steinar Hellstrøm, beboer i Langbølgen, klaget på mye trafikkstøy, særlig om vinteren 


og i rushtiden, på grunn av stor trafikk, tungtransport og fartsovertredelser. Han mener 
dette er en lokal boligvei gjennom borettslaget, ikke en gjennomfartsvei, og ber om 
politikernes støtte til å få gjort noe med denne belastningen for bomiljøet i 
Langbølgen. 


 
 
Informasjon:  


• Besvarelse på Steinar Andersens (A) spørsmål i AU-møtet 30.05.2011 under 
eventuelt-punktet, status for Cafè Utsikten, er sendt pr. e-post til 
bydelsutvalget15.06.2011. 


 
Eventuelt:  Ingen saker  
 
 
 
Saker behandlet under møte: 
Sak 85 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 16.6.2011- Bydelsutvalget .......... 1 
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Sak 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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 16.6.2011 godkjennes 
 
 
 


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


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 19.5.2011 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møte 19.5.2011 godkjennes 
 
 
 


 Sak 87 /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 
 
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  
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Avviksrapport mars 2011 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
 
 


 Sak 88 /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 
 
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. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Tertialrapport pr 1 tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas 
 
 
 


 Sak 89 /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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Tertialstatistikk pr 1 tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas 
 
 
 
 
 


 Sak 90 /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 
 
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 
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Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Budsjettjustering 2011 - Bydel Nordstrand tas til orientering. 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
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 
 
 
 


Sak 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 
 
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. 
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Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Budsjettjustering 2011 - Bydel Nordstrand tas til orientering. 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2010 og bydelens svar tas 
til orientering 


 


Sak 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). 
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. 


 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende to tilleggsforslag, punktene 6 og 7: 


6. Til tross for gode løsninger på kapasitetsutfordringene er bydelsutvalget bekymret for 
at dette ikke gir tilstrekkelig kapasitet. Hvis det blir behov for å øke kapasiteten 
ytterligere på grunnskole/ungdomskole nivået vil bydelsutvalget peke på muligheten 
for å gjøre om Holtet videregående skole til grunnskole/ ungdomskole. 
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7.  Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak vedrørende Nordstrand tennisklubb sitt ønske   


om å utvide tennishallen på Nordseter skoles tomt og ber om at tennisklubbens behov 
ivaretas i forbindelse med utvidelse av Nordseter skole. Etter bydelsutvalgets syn er 
dette også i skolens interesse som da får tilgang til tilleggsareal.” 


 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punktene 1-5, ble enstemmig vedtatt 
Sigbjørn Oddens (H) tilleggsforslag, punktene 6 og 7, ble enstemmig vedtatt 
 
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.  
6. Til tross for gode løsninger på kapasitetsutfordringene er bydelsutvalget bekymret for at  


dette ikke gir tilstrekkelig kapasitet. Hvis det blir behov for å øke kapasiteten ytterligere 
på grunnskole/ungdomskole nivået vil bydelsutvalget peke på muligheten for å gjøre om 
Holtet videregående skole til grunnskole/ ungdomskole.  


7. Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak vedrørende Nordstrand tennisklubb sitt ønske om  
å utvide tennishallen på Nordseter skoles tomt og ber om at tennisklubbens behov 
ivaretas i forbindelse med utvidelse av Nordseter skole. Etter bydelsutvalgets syn er dette 
også i skolens interesse som da får tilgang til tilleggsareal. 


 
 
 


 Sak 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 å 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.  


 
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: 


 12 







 


 13


”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.  
 
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.  
 
 







 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Det ble enighet i bydelsutvalget om å endre punkt 1 a til følgende (tillegget understreket): 


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


 
Svein Erik Aldal (FrP) viste til BMS-komiteens vedtak og fremmet dette som et 
endringsforslag i bydelsutvalget, som følger: 
Endre 2. setning i pkt. 2 i bydelsdirektørens innstilling som følger: 
”Med dette tenktes på etablering av fortau…” endres til  ”Dette innebærer etablering av 
fortau…” 
 
Karsten Gjefle (V) ønsket følgende protokolltilførsel vedrørende Bekkelaget skole: 
”Gangfelt i Ekebergveien, ved siden av Bekkelaget skole, ble fjernet ved asfaltering i 2010. 
Bydelsutvalget forventer at gangfeltet gjenetableres for å trygge skoleveien ved trappen ned 
til Bernhusveien fra Ekebergveien.” 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, med endring i punktene 1 a og  
2. setning i punkt 2  
Karsten Gjefles (V) forslag til protokolltilførsel ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
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 umiddelbar nærhet 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. 
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.  
 


Protokolltilførsel: 
”Gangfelt i Ekebergveien, ved siden av Bekkelaget skole, ble fjernet ved asfaltering i 2010. 
Bydelsutvalget forventer at gangfeltet gjenetableres for å trygge skoleveien ved trappen ned 
til Bernhusveien fra Ekebergveien.” 
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 Sak 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. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Steinar Andersen (A) fremmet følgende alternative forslag til vedtak, 3 punkter: 


1. Bydelsutvalget ber om at hele den tidligere parkeringsplass på østsiden av 
Langbølgen ved gamle Lambertseter senter, opprettholdes som parkeringsplass 


2. Det konstanteres 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 hele parkeringsplassen. 


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. 


 
Votering: 
Steinar Andersens (A) alternative forslag til vedtak ble vedtatt med 14 stemmer ( 4 A, 4 H,  
3 FrP, 1 KrF, 1 Uavh., 1 SV). 1 stemte i mot (V). 
 
 
 







Vedtak: 
1. Bydelsutvalget ber om at hele den tidligere parkeringsplass på østsiden av 


Langbølgen ved gamle Lambertseter senter, opprettholdes som parkeringsplass 
2. Det konstanteres 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 hele parkeringsplassen. 


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. 


 
 
 


 Sak 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 
- bydelsutvalget  


 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 
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. 
 
 
 


 Sak 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 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens 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 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.  


 
 
 


 Sak 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 
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Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar rapport med evaluering av barneverntjenestens familieteam og 
hybeltiltak til orientering 
 
 
 


 Sak 98 /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 
 
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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 


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. 


 
 
 


 Sak 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. 
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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 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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Haakon Brænden (KrF) viste til BMS-komiteens vedtak/tillegg, og fremmet dette som et 
tilleggsvedtak i bydelsutvalget, som følger: 
 Administrasjonen bes vurdere hensiktmessigheten av bruken av punktet økonomiske forhold 
når det gjelder skjenkesaker 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Haakon Brændens (KrF) tilleggsforslag fikk 1 stemme (KrF) og falt 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 
 
 
 


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


 Sak 101 /11  Fritak fra verv og suppleringsvalg for resten av 
kommunevalgperioden 2007 - 2011 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget: 
       1.  Sigbjørn Odden (H), leder av bydelsutvalget, flytter 01.08.2011 ut av bydelen og 


innvilges fritak fra sitt verv i bydelsutvalget for resten av inneværende 
kommunevalgperiode 


 
2. Raymond Giltun (H), 1. varamedlem i bydelsutvalget, går inn som medlem i 


bydelsutvalget for resten av perioden  i hht valgresultatets godkjente liste for 
kommunevalgperioden 2007 - 2011 


 
   3.   Som leder av bydelsutvalget velges for resten av inneværende kommunevalgperiode    


følgende:…………….. 
 
     4.   Som varamedlem i helse- og sosialkomiteen erstattes Sigbjørn Odden (H)  med 


følgende:                    ………………….. 
 
     5.    Som varamedlem i Lokal klagenemnd erstattes Sigbjørn Odden (H) med følgende: 


………………………… 
 
6. Som varamedlem i driftsstyret ved Kastellet skole etter Sigbjørn Odden (H), innstilles 


følgende overfor byråden i perioden 01.08.2011- 31.12.2012:…………………. 
 
7. Som varamedlem i driftsstyret ved Nordseter skole etter Sigbjørn Oddens (H), 


innstilles følgende overfor byråden i perioden 01.08.2011- 
31.12.2012:…………………. 
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BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende endrings/tilleggsforslag til vedtak: 
Presisering angående tidspunkt for tiltredelse i de forskjellige verv, fra og med 01.08.2011 
Punkt 3: Som leder av bydelsutvalget foreslås Ulf Stigen (FrP) 
Punkt 4: Som varamedlem i helse- og sosialkomiteen foreslås Nina Ekjord Øyen (H) 
Punkt 5: Som varamedlem i lokal klagenemnd foreslås Nina Ekjord Øyen (H) 
Punktene 6 og 7 utgår 
3 tilleggspunkter angående valg av nestleder i bydelsutvalget (nytt punkt 6), valg av fast 
medlem i AU (nytt punkt 7) og varamedlem i AU (nytt punkt 8), som følger: 


6.  Som nestleder av bydelsutvalget velges fra 01.08.2011 og for resten av inneværende  
kommunevalgperiode Mona Verdich (H) 


 7.  Som nytt fast medlem i Arbeidsutvalget oppnevnes Mona Verdich (H) fra 10.08.2011 
og for resten av inneværende kommunevalgperiode 


8. Som varamedlem i Arbeidsutvalget erstattes Mona Verdich(H) fra 01.08.2011 og for 
resten av inneværende kommunevalgperiode med Nina Øyen (H) 


 
Votering: 
Punktene 1 og 2: Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1 og 2, ble enstemmig vedtatt 
Punktene 3 – 8: Sigbjørn Oddens (H) forslag til vedtak, punktene 3 - 8, ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1. Sigbjørn Odden, leder av bydelsutvalget, flytter 01.08.2011 ut av bydelen og innvilges 


fra dette tidspunkt fritak fra sitt verv i bydelsutvalget for resten av inneværende 
kommunevalgperiode  


2. Raymond Giltun (H), 1. varamedlem i bydelsutvalget, går inn som medlem i 
bydelsutvalget fra 01.08.2011 og for resten av perioden i hht valgresultatets liste for 
kommunevalgperioden 2007-2011 


3. Som leder av bydelsutvalget velges fra 01.08.2011 og for resten av inneværende 
kommunevalgperiode: Ulf Stigen (FrP). 


4. Som varamedlem i Helse og sosialkomiteen erstattes Sigbjørn Odden(H) fra 01.08.2011 
og for resten av inneværende kommunevalgperiode med Nina Ekjord Øyen (H). 


5. Som varamedlem i lokal klagenemd erstattes Sigbjørn Odden (H) fra 01.08.2011 og for 
resten av inneværende kommunevalgperiode med Nina Ekjord Øyen (H) 


6. Som nestleder av bydelsutvalget velges fra 01.08.2011 og for resten av inneværende 
kommunevalgperiode: Mona Verdich (H) 


7. Som nytt fast medlem i Arbeidsutvalget oppnevnes Mona Verdich (H) fra 10.08.2011 
og for resten av inneværende kommunevalgperiode 


8. Som varamedlem i Arbeidsutvalget erstattes Mona Verdich(H) fra 01.08.2011 og for 
resten av inneværende kommunevalgperiode med Nina Ekjord Øyen (H) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 Sak 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. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtak 
 
Vedtak: 
Årsmelding med regnskap fra Bekkelaget Seniorsenter – 2010 tas til orientering. 
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 Sak 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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtak 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 25.10.2010 til 
orientering 
 
 







 Sak 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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtak 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn Midtåsenhjemmet 03.03.2011 til orientering 
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 Sak 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 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtak 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Marmorberget dag – og aktivitetssenter 
03.03.11 til orientering 
 
 
 







 Sak 106 /11  Protkoller til orientering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoller tas til orientering 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtak 
 
Vedtak: 
Protokoller tas til orientering 
 
 
 
Møtet hevet kl. 21.45 
 
 
 
Oslo, 17.06.2011 
 
 
 
Sigbjørn Odden (H) 
leder av bydelsutvalget 
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 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 6/11 
 
 
Møte: Barn, ungdom og kultur komite  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Tirsdag 30. august 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) 


 
 


   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Birte Egeland  
 
Åpen halvtime:      Ingen frammøtte 
 
Informasjon 
• Orientering om barnehagesituasjonen: 


- Bydelens høringsuttalelse: Minstestandard Overgang barnehage til skole 
- Felles årsplan for Oslobarnehagene 
-      Bydelens vurderinger og erfaringer om prosessen knyttet til hovedopptaket.  
-     Orientering om mulig etablering av barnehage ved nye Munkerud skole  
 


 
Eventuelt:   Ingen saker 
 
 
 
 







 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 46 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 30.8.2011- BUK-komiteen ......... 1 
Sak 47 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 7.6.2011- BUK-komiteen ............................... 1 
Sak 48 /11  Avviksrapport pr 31. mai 2011 - Bydel Nordstrand ............................................... 2 
Sak 49 /11  Avviksrapport pr 30. juni 2011 - Bydel Nordstrand ............................................... 2 
Sak 50 /11  Kunngjøring om offentlig ettersyn - Kaptein Oppegaardsvei 8 - detaljregulering . 3 
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Sak 46 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
30.8.2011- BUK-komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 30.8.2011 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 30.8.2011 godkjennes 
 
 
 
 


 Sak 47 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 7.6.2011- BUK-
komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra 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: 
Protokoll fra møte 7.6.2011 godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 Sak 48 /11  Avviksrapport pr 31. mai 2011 - Bydel Nordstrand 
 
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 pr 31. mai 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 49 /11  Avviksrapport pr 30. juni 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  


 2 







 


 3


 
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 pr 30. juni 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 50 /11  Kunngjøring om offentlig ettersyn - Kaptein 
Oppegaardsvei 8 - detaljregulering 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Komite for barn, ungdom og kultur  
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget støtter det fremlagte reguleringsforslaget for Postdammen og 
omkringliggende område i Kaptein Oppegaards vei 8. 


2. Det må plasseres et tydelig ansvar for fremtidig skjøtsel av planområdet. 
3. Barns og unges interesser må ivaretas ved at det ikke er fri ferdsel til dammen på 


grunn av drukningsfare. Samtidig kan barn lære mye av å utforske området, noe som 
kan ivaretas ved kontrollert adgang til området, slik at skoleklasser og barnehager 
kan være i planområdet under tilsyn av voksne. 







 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteens behandling: 
Knut Hedemann (A) fremmet følgende endringsforslag til vedtak: 
”Komiteen ser ikke verdien av å omregulere Postdammen og derved en del av eiendommen 
Kaptein Oppegaards vei 8, særlig fordi kommunen gjennom denne omreguleringen ikke vil 
sørge for vedlikehold, tilgjengelighet og sikring av området”. 
 
Votering: 
Knut Hedemanns (A) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen ser ikke verdien av å omregulere Postdammen og derved 
en del av eiendommen Kaptein Oppegaards vei 8, særlig fordi kommunen gjennom denne 
omreguleringen ikke vil sørge for vedlikehold, tilgjengelighet og sikring av området. 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl 20.40 
  
 
 
 
Oslo, 31.08.2011 
 
 
 
 
 
Knut Hedemann (A) 
leder av barn-, ungdom- og kulturkomiteen 
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		Protokoll 6/11





































































































































































Bydel Nordstrand – 2011 Avviksrapport mnd 5 pr 31.05.2011 
 
 
Meldte prognoser 2011 
Bydel Nordstrand prognostiserer med et positiv avvik mellom budsjett og regnskap på 26,0 
mill kroner i 2011. 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 regnskapsresultatet for 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 mai er totalt mindreforbruk på 27,085 mill kr.  Prognosen forutsetter en 
kompensasjon til bydelen for et noe dyrere lønnsoppgjør enn opprinnelig forutsatt i budsjettet 
for 2011.  
 
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 27,085 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.  
 
Budsjettjusteringssak ble enstemmig vedtatt i bydelsutvalgets møte den 16. juni. Ved full 
innarbeidelse av budsjettjusteringen vil det fremkomme enkelte mindre interne justeringer av 
prognosen, men den totale aktive prognosen på 27,085 mill kr er fortsatt gjeldende. 
 
Følgende aktive prognoser bidrar til mindreforbruk i tillegg til avsetning på 26,0 mill kr: 


• kjøp av plasser psykiatri + 1,3 mill kr  
• lavere utgifter til trygghetsalarmer + 0,9 mill kr  
• høyere vederlagsinntekter for sykehjemsplasser +1,6 mill kr 
• redusert kjøp av etterskoletilbud + 0,9 mill kr 
• redusert kjøp av dagsenterplasser (PU) +0,6 mill kr 
• redusert kjøp av praktisk bistand  +0,3 mill kr 
• besparelse som følge av vakanse i lederstillingen i Miljøterapitjenesten + 0,5 mill kr 
• besparelse totalt på enhet for barnehager +0,4 mill kr 
• praktisk bistand mindreforbruk i forhold til salgsinntekter + 0,5 mill kr 
• foreløpig godskriving av merinntekt ressurskrevende tjenester 2010, jfr 


budsjettjusteringssak juni 2011  5,1 mill kroner 
• et forbedret regnskapsresultat 2010 i forhold til forutsetningene på + 0,6 mill  
• redusert forbruk Nordstrand sosialsenter (NAV) 0,3 mill kr 


 
Følgende aktive prognoser bidrar med merforbruk: 


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


 
De største endringene i den aktive prognosen fra forrige måned: 
Aktiv prognose pr april viste et samlet mindreforbruk på 25,560 mill kr, mens prognosen pr 
mai viser et samlet mindreforbruk på 27,085 mill kr. Det vil si en endring på +1,525 mill kr. 
 
De største endringene i prognosen skyldes: 


• redusert forbruk dagsenterplasser (PU) +0,4 mill kr 
• økt forbruk personlig assistanse -0,7 mill kr 
• redusert kjøp av praktisk bistand +0,3 mill kr  
• besparelse totalt på enhet for barnehager +0,4 mill kr 
• besparelse totalt på enhet for bo- og dagtilbud +0,3 mill kr 
• positiv utvikling utfører hjemmesykepleie +0,4 mill kr 
• redusert forbruk Nordstrand sosialsenter (NAV) +0,3 mill kr 
• besparelser både administrasjon og institusjonsplasser innen barnevernet +0,7 mill kr 
• endret disponering av avsetning i samsvar med budsjettjusteringssak -0,8 mill kr (fra 


5,9 til 5,1 mill kr) 
 


Variasjoner i den aktive prognosen 
Avviksrapportering måned for måned bringer noen variasjoner i den aktive prognosen, dvs 
hva man på best mulig grunnlag kan anslå som sluttresultat for 2011. Siste avviksrapport viser 
aktiv prognose forventet mindreforbruk (overskudd) på 27,085 mill kroner i forhold til 
bydelens totale budsjett for 2011. Den økonomiske utviklingen gjennom 2011 kan fremstilles 
ved følgende diagram (i tusen kroner):  
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Bydelen har følgende avvik, aktiv prognose og meldt prognose pr 31.05.2011:  
(- = merforbruk, + = mindreforbruk) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 


Resultat pr mai 2011 


Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korrigert 
regnskap Avvik 


Aktiv 
prognose 


april 


Aktiv 
prognose 


mai 


Meldt 
prognose 


mai 


Bestillerenheten 648 017 647 693 269 384 270 396 -1 012 0 200 0
Kommentarer Enhet for bestiller 
(Består av kjøp innen tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, dagsenterplasser, sykehjemsplasser, kjøp av 
plasser psykiatri, vederlagsinntekter, egenandeler hjemmetjeneste, TT-kjøring, Trygghetsalarm, borgerstyrt personlig 
assistanse, brukervalg, omsorgslønn, støttekontakt, innsatsteam, private barnehager): 
 
Psykisk helse:  
Prognosen viser et forventet mindreforbruk for 2011 på 1,268 mill kr. Dette er en forbedring med 0,055 mill kr siden 
forrige avviksrapportering. Forbedringen skyldes at iverksettingen av flere nye tiltak er utsatt i forhold til opprinnelig 
forventet oppstartdato. 
  
Sykehjemsplasser utgifter:  
Prognosen viser et forventet merforbruk på 3,833 mill kr, mens man forrige måned forventet et merforbruk på 3,900 mill 
kr. Forbedringen på 0,067 mill kr skyldes en vridning mot billigere plasser, samt at behovet for ekstraressurser i forhold 
til enkelte brukere forventes å være noe lavere enn tidligere estimert. En prognostiserer som forrige måned med et 
gjennomsnittlig forbruk på 511,99 plasser i 2011. 
 
Sykehjemsplasser inntekter:  
Prognosen forutsetter et høyere antall sykehjemsplasser enn budsjettert, og dette gir bydelen større vederlagsinntekter 
enn budsjettert. Det dreier seg imidlertid til dels om korttidsplasser der betalingen er langt lavere enn for langtidsplasser. 
Prognosen er viser en merinntekt på 1,600 mill kr, og er uendret siden forrige måned.  
 
Dagsenterplasser netto utgifter:  
Prognosen pr mai viser et forventet mindreforbruk for 2011 på 0,115 mill kr. Årsaken er at brukernes egenbetaling er 
vedtatt økt fra kr 59 til kr 69 pr dag, og dette visste en ikke om da budsjettet ble lagt. 
 
TT-kjøring:  
En prognostiserer ikke med noe avvik for TT-kjøring og flexitransport i forhold til budsjettet for 2011.  
 
Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne:  
Prognosen viser et forventet mindreforbruk for 2011 på 0,390 mill kr. Dette er en forbedring med 0,468 mill kr siden 
forrige avviksrapportering. Hovedårsaken til forbedringen er at en bruker har fått skoletilbud for ytterligere ett år, og 
dermed ikke trenger dagtilbud som antatt. En har dessuten oppnådd bedre pris for et tilbud enn forventet gjennom en 
minikonkurranse, samt fått noen innsparinger ved senere oppstart av varig tilrettelagte arbeidsplasser til to brukere. 
 
Omsorgslønn:  
En prognostiserer ikke med noe avvik for omsorgslønn i forhold til budsjettet for 2011. 
 
Personlig assistanse:  
Prognosen viser et forventet merforbruk for 2011 på 0,660 mill kr. Forverringen på 0,672 mill kr skyldes at en ser ut til å 
måtte etablere et omfattende tilbud i hjemmet til en svært syk bruker.  
 
Brukervalg praktisk bistand:  
Prognosen for kjøp av praktisk bistand fra kommunale og private leverandører viser et forventet mindreforbruk på 0,275 
mill kr. Forbedringen på 0,275 mill kr skyldes at forbruket av timer er noe lavere enn budsjettert.  
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Aktiv Aktiv Meldt Årets Justert Budsjett Korrigert Avvik 
Resultat pr mai 2011 


budsjett budsjett hittil i år regnskap prognose 
april 


prognose prognose 
mai mai 


Enhet for bestiller forts. 
 
Kjøp av hjemmesykepleie:  
En prognostiserer ikke med noe avvik for kjøp av hjemmesykepleie fra kommunale ellet private tilbydere i forhold til 
budsjettet for 2011. 
  
Private barnehager:  
En prognostiserer ikke med noe avvik for kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager i forhold til budsjettet for 
2011. 
 
Annet:  
Prognosen viser som forrige måned et mindreforbruk på 1,045 mill kr. Hovedårsaken til mindreforbruket en at den nye 
kontrakten for trygghetsalarmer er langt gunstigere for bydelene enn tidligere. 
 
 
Service- og 
forvaltningsenheten 31 852 31 922 13 718 13 537 182 17 85 0
Kommentarer Enhet for service- og forvaltning (består av frivillighetsmidler, frivillighetssentral, råd/utvalg/komiteer, 
boligkontor, IKT, sjåførtjeneste, bydelshuset): 
 
Enhetens prognose viser et forventet mindreforbruk på 0,085 mill kr som hovedsakelig skyldes administrative 
innsparinger i bydelshuset. 
 
 
Enhet for forebyggende 
tjenester 86 571 87 680 38 984 39 241 -257 179 234 0
Kommentarer Enhet for forebyggende arbeid (består av senior-/eldresentre, ergo-/fysioterapi, SLT, pedagogisk 
fagsenter, feltarbeiderteam, fritidsklubb, helsestasjon og familiesenter, Herregårdsveien 4, Marmorberget samlokaliserte 
boliger/trygdeboliger, aktivitetshuset Gnisten og psykiatritiltak ): 
 
Prognosen viser et mindreforbruk på 0,234 mill kr. Hovedårsakene til mindreforbruket er forventede leieinntekter fra 
sykehjemsdrift i Marmorberget utover det som er budsjettert, samt en ikke budsjettert kompensasjon for at 
driftstilskuddene til de private fysioterapeutene har økt utover normal lønns- og prisvekst. 
 
 


Enhet for bo- og dagtilbud 73 518 74 806 33 515 31 626 1 888 0 298 0
Kommentarer Enhet for bo- og dagtilbud (består av utførende bo- og dagtilbudtjenester): 
 
Prognosen viser et forventet mindreforbruk på 0,298 mill kr. Peder Holtersvei bolig prognostiserer med et merforbruk på 
0,6 mill kr på grunn av økt bemanning som følge økt behov hos brukerne, men dette forventes inndekket av 
mindreforbruk i de øvrige boligene. Hovedsakelig med 0,5 mill i innsparing på grunn av en vakanse i 
Miljøterapitjenesten. Forbedringen på 0,298 mill kr siden forrige avviksrapportering er summen av en rekke mindre 
tiltak. 
 


Enhet for barnehager  195 810 197 818 88 449 89 237 -787 43 441 0
Kommentarer Enhet for barnehager (består av kommunale barnehager og familiebarnehager): 
 
Prognosen for kommunale barnehager viser som følge av diverse mindre endringer et mindreforbruk på 0,441 mill kr, 
hvilket er en forbedring på 0,398 mill kr siden forrige avviksrapportering. 
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Aktiv Aktiv Meldt Årets Justert Budsjett Korrigert Avvik 
Resultat pr mai 2011 


budsjett budsjett hittil i år regnskap prognose 
april 


prognose prognose 
mai mai 


Enhet for hjemmesykepleie 607 2 328 3 297 3 153 144 -185 200 0
Kommentarer Enhet for hjemmesykepleie (består av utøvende kommunal hjemmesykepleie i distriktene Lambertseter, 
Nordstrand, Bekkelaget og Ekeberg – samt natt-tjeneste, ressurskrevende bruker og prosjekt kompass): (Kostra 254) 
 
Prognosen viser et mindreforbruk på 0,200 mill kr, hvilket er en forbedring på 0,385 mill kr siden forrige 
avviksrapportering. Ny brukervalgsordning startet 01.04.2011 og det knyttes risiko til både riktig bemanning og utslag 
av modellens prising av tjenester. 
 


Enhet for praktisk bistand 802 1 328 1 202 391 811 737 530 0
Kommentarer Enhet for praktisk bistand (består av utøvende kommunal praktisk bistand i distrikter) (Kostra 254) 
 
Prognosen viser som et forventet mindreforbruk på 0,530 mill kr, hvilket er en forverring siden forrige 
avviksrapportering med 0,207 mill kr.  Kommunal tilbyder av praktisk bistand likebehandles fra 01.04.2011 med private 
leverandører gjennom brukervalgordningens prising av tjenester. Det knyttes noe usikkerhet til hvordan dette vil slå ut. 
 
Enhet for NAV Nordstrand 
sosial 63 968 64 412 27 546 26 768 778 0 305 0
Kommentarer Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne (består av økonomisk sosialhjelp, introduksjon 
flyktninger, opplæring fremmedspråklig, prosjekter sosial, rusomsorg) 
 
Prognosen for Enhet for NAV Nordstrand viser et forventet mindreforbruk på 0,305 mill kr, hvilket er en forbedring på 
0,305 mill kr siden forrige avviksrapportering. Forbedringen skyldes vakanse i stillinger som ikke har vært med i 
tidligere prognoser. 
 
Enhet for barnevern 63 515 63 860 27 262 32 544 -5 282 -7 571 -6 869 0
Kommentarer Enhet for barnevern (består av familieteam, tiltak innenfor familien og utenfor familien): 
 
Prognosen viser et merforbruk på 6,869 mill kr, hvilket er en forbedring siden forrige avviksrapportering med 0,702 mill 
kr. Prognosen forutsetter fortsatt en nedtrappingsplan for institusjonsplasser gjennom året. Bydelen har fremdeles et klart 
behov for beredskapshjem, men i mangel av dette må man stadig benytte institusjonsplasser som er vesentlig dyrere, og 
til dels mindre egnede for den kategorien brukere det her er snakk om. Barne- og familieetatens priser for 2011 er nå 
klare, og det viser seg at etaten har økt sine priser langt utover det som bydelene er kompensert for lønns- og prisvekst. 
Dette oppleves som høyst ugreit. 
 
Økonomi - plan og budsjett 43 371 59 667 25 005 6 188 18 817 32 540 31 740 26 000
Kommentarer Økonomi - plan og budsjett (består av økonomi, regnskap og bydel felles): 
 
Meldt prognose på +26,0 mill kr som mindreforbruk er bydelsutvalgets vedtak om en avsetning på 11,0 mill kr samt en 
forutsetning om budsjettøkning for bydelen basert på regnskapsresultat på 15,0 mill kr.   
 
I tillegg bidrar et forbedret regnskapsresultat for 2010 i forhold til forutsetningene på + 0,640 mill – dette er også 
medberegnet i den aktive prognosen. 
 
Bydelsutvalget vedtok juni 2011 avsetninger til risikoområder med et totalt nettobeløp på 5,1 mill kr (dvs kr 5,226 mill 
kr + 0,140 mill kr – 0,300 mill kr = 5,066 mill kr) 
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Aktiv Aktiv Meldt Årets Justert Budsjett Korrigert Avvik 
Resultat pr mai 2011 


budsjett budsjett hittil i år regnskap prognose 
april 


prognose prognose 
mai mai 


Personal og org.utv. 16 462 16 684 7 242 4 709 2 533 -200 -116 0
Kommentarer Personal og organisasjonsutvikling (består av personal, lønn, tillitsvalgte, AFP/uførepensjoner og 
overtallige): 
 
Det tidligere merforbruket på 0,2 mill kr skyldes at fødselspenger for en ansatt ble forskuddsbetalt for 2011 i 2010, og en 
får dermed mindre refusjon enn budsjettert i 2011. Prognosen er denne måneden forbedret med 0,084 mill kr til 0,116 
mill kr på bakgrunn av mindre forbruk av bedriftshelsetjenesten enn budsjettert. 
 
Samfunn og helse 2 535 2 842 1 283 1 512 -229 0 0 0
Kommentarer Samfunn og helse (består av legetjeneste, nærmiljøanlegg, samfunn og helse): 
 
En prognostiserer ikke med noe avvik i forhold til budsjettet for 2011 i Stab samfunn og helse. 
 
Bydelsdirektør 3 769 3 836 1 722 1 602 121 0 37 0
Kommentarer Bydelsdirektør (består av bydelsdirektørens lederteam, omstillingsprosjekter): 
 
Prognosen for Bydelsdirektørteamet viser et forventet mindreforbruk på 0,037 mill kr, hvilket er en forbedring med 
0,037 mill kr siden forrige avviksrapportering.  
 
SUM Bydel Nordstrand 1 230 797 1 254 877 538 609 520 903 17 707 25 560 27 085 26 000
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Aktiv og meldt prognose er pr kostrafunksjon og funksjonsområde: 


Kostrafunksjoner pr funksjonsområde 
Funk-
sjon 


Aktiv 
prognose 
mai 


Meldt 
prognose 
mai 


Politisk styring og kontrollorganer 100 0 0
Administrasjon 120 130 1 000
Administrasjonslokaler 130 68 0
Premieavvik 170 0 0
Diverse fellesutgifter 180 0 0
Interne serviceenheter 190 31 740 0
Forebyggende arbeid, helse og sosial 233 0 0
Diagnose, behandling, rehabilitering 241 200 0
Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 242 516 1 500
Tilbud til personer med rusproblemer 243 -35 0
Kommunalt disponert boliger 265 82 0
Kommunale sysselsettingstiltak 273 0 0
Introduksjonstilbud 275 0 0
Kvalifiseringsprogrammet 276 115 0
Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 283 -53 0
Fysisk tilrettelegging og planlegging 300 0 0
Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 315 0 0
Drift av lokale veier 333 0 0
Rekreasjon i tettsted 335 0 0
Naturforvaltning og friluftsliv 360 0 0
Kulturminnevern 365 0 0
Andre kulturaktiviteter 385 0 0
Sum Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø   32 763 2 500
Førskole 201 198 9 000
Styrket tilbud til førskolebarn 211 20 0
Førskolelokaler og skyss 221 34 0
Sum Funksjonsområde 2A: Barnehager   252 9 000
Skolefritidstilbud 215 0 0
Skolelokaler og skyss 222 0 0
Aktivitetstilbud barn og unge 231 -290 0
Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste 232 40 0
Barneverntjeneste 244 366 0
Barneverntiltak i familien 251 -390 0
Barneverntiltak utenfor familien 252 -7 136 -6 000
Sum Funksjonsområde 2B: Oppvekst   -7 410 -6 000
Aktivisering eldre og funksjonshemmede 234 2 283 5 500
Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 253 -2 025 7 000
Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 254 1 222 8 000
Botilbud i institusjon 261 0 0
Transport for funksjonshemmede 733 0 0
Sum Funksjonsområde 3: Pleie- og omsorg   1 480 20 500
Sum Bydel ekskl. sosialhjelp   27 085 26 000
Økonomisk sosialhjelp 281 0 0
Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp   0 0


Sum Bydel Nordstrand   27 085 26 000
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De viktigste risikoområder: 
 
Institusjonsplasser barnevern: 
Prognosen for institusjonsplasser innen barnevern forutsetter en reduksjon gjennom 2011. 
Den prognostiserte nedtrappingen av institusjonsplasser er merkbar og vurderes som et 
risikoområde.  Grafen viser gjennomsnittlig antall institusjonsdøgn pr mnd i 2011.  Det er 
budsjettert med 7 plasser med døgnspris kr 4 384, mens det reelle antallet døgn er nesten det 
dobbelte første halvdel av året.  I prognosen er det forutsatt en gjennomsnittskostnad pr døgn 
på kr 5 815.  
 


Institusjonsplasser barnevern
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Sykehjemsplasser:  
Det er opprinnelig budsjettert med 505 plasser og prognosen pr mai viser et gjennomsnittlig 
forbruk i 2011 på 511,99 plasser. I budsjettjusteringssak i juni 2011 er det økt fra 505 til 510 
plasser.  Det gjennomsnittlige forbruket var i 2010 på 512,5 plasser. 
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Hjemmesykepleie – utfører 
Fra og med 1. april 2011 er det fritt brukervalg også innen hjemmesykepleien. Det er 
budsjettert med at bestillerenheten skal kjøpe tjenester fra både private og kommunale 
utførere. Kommunal utfører vil ha en risiko ut fra to forhold: 


• Bemanningstilpasning. Det er uavklart hvor mange utførte timer og besøk av 
hjemmesykepleie som skal utføres av kommunal utfører i tiden etter 01.04.2011.  Å 
dimensjonere bemanningen ved endrede behov kan bli en utfordring. 


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


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


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


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


 
 
 
Vedlegg: 
Rapportering for BU  
Kjøp av institusjonsplasser SYE 
Rapportering barnehager 
Tiltak – status  
 
 
 
 
 
 


 9







OVERSIKT OVER KJØP AV INSTITUSJONSPLASSER FRA SYKEHJEMSETATEN I 2011
Aktivitet
Antall dager 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
Liggedøgn Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum
Langtidsplasser (LTP) 10 673 9 661 10 904 10 640 11 119 52 997
Skjermede plasser (LTP) 2 379 2 210 2 433 2 292 2 248 11 562
Aldershjemsplasser (LTP) 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8 760
Forsterket (LTP) 93 102 120 90 93 90 588
Forsterket annet (LTP) 62 56 62 60 62 60 362
Spesialplass yngre demente (LTP) 31 28 39 38 38 33 207
Korttidsplasser - En bloc 1 457 1 316 1 457 1 410 1 550 1 500 1 550 1 550 1 500 1 550 1 500 1 550 17 890
Rehabiliteringsplasser - En bloc 43 84 93 90 93 90 93 93 90 93 90 93 1 045
Rehabiliteringsplasser 0 0 0 0 0 0 0
Korttids skjermet (KTO) 3 0 14 0 14 23 54
B-skjema - Ferdigbehandl sykehus 73 50 135 231 62 2 553
Vurderingsplasser (Furuset) 82 15 70 120 70 0 357
Korttidsplasser utover en bloc 300 151 79 44 4 578
Spania-plasser 28 28 29 0 0 0 85
Sum liggedøgn 15 968 14 373 16 179 15 735 16 097 2 518 2 387 2 387 2 310 2 387 2 310 2 387 95 038
Snitt pr mnd 515,10 513,32 521,90 524,50 519,26 83,93 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 261,67


Kostnad
Beregnet pris: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum
Langtidsplasser (LTP) 18 710 617 16 936 501 19 115 578 18 652 765 19 492 490 0 0 0 0 0 0 0 92 907 952
Skjermede plasser (LTP) 4 921 278 4 571 679 5 032 984 4 741 307 4 650 287 0 0 0 0 0 0 0 23 917 533
Aldershjemsplasser (LTP) 978 219 883 553 978 219 946 664 978 219 946 664 978 219 978 219 946 664 978 219 946 664 978 219 11 517 744
Forsterket (LTP) 220 099 241 399 283 999 212 999 220 099 212 999 0 0 0 0 0 0 1 391 595
Forsterket annet (LTP) 184 775 166 893 184 775 178 814 184 775 178 814 0 0 0 0 0 0 1 078 845
Spesialplass yngre demente (LTP) 115 568 104 384 145 392 141 664 141 664 123 024 0 0 0 0 0 0 771 696
Korttidsplasser - En bloc 2 554 237 2 307 053 2 554 237 2 471 842 2 717 273 2 629 619 2 717 273 2 717 273 2 629 619 2 717 273 2 629 619 2 717 273 31 362 591
Rehabiliteringsplasser - En bloc 79 152 154 622 171 188 165 666 171 188 165 666 171 188 171 188 165 666 171 188 165 666 171 188 1 923 567
Rehabiliteringsplasser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korttids skjermet (KTO) 6 206 0 28 961 0 28 961 47 579 0 0 0 0 0 0 111 706
B-skjema - Ferdigbehandl sykehus 146 000 100 000 270 000 462 000 124 000 4 000 0 0 0 0 0 0 1 106 000
Venteplasser (Furuset) 143 753 26 296 122 716 210 370 122 716 0 0 0 0 0 0 0 625 849
Korttidsplasser utover en bloc 525 924 264 715 138 493 77 135 7 012 0 0 0 0 0 0 0 1 013 280
Spania-plasser 50 400 50 400 52 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 000
Sum 28 636 226 25 807 494 29 078 742 28 261 226 28 838 684 4 308 365 3 866 681 3 866 681 3 741 949 3 866 681 3 741 949 3 866 681 167 881 359
Snittpris pr døgn 1 793 1 796 1 797 1 796 1 792 1 711 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 766
Snitt pris pr år 644 760


Prognose - Plasser
Beregnede plasser: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Snitt
Langtidsplasser (LTP) 344,29 345,04 351,74 354,67 358,68 354,50 348,50 346,50 345,00 345,00 344,00 344,00 348,49
Skjermede plasser (LTP) 76,74 78,93 78,48 76,40 72,52 73,00 73,00 72,00 72,00 71,00 71,00 71,00 73,84
Aldershjemsplasser (LTP) 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
Forsterket (LTP) 3,00 3,64 3,87 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,13
Forsterket annet (LTP) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Spesialplass yngre demente (LTP) 1,00 1,00 1,26 1,27 1,23 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73
Korttidsplasser - En bloc 47,00 47,00 47,00 47,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 49,00
Rehabiliteringsplasser - En bloc 1,39 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,87
Rehabiliteringsplasser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Korttids skjermet (KTO) 0,10 0,00 0,45 0,00 0,45 0,00 0,45 0,00 0,45 0,00 0,45 0,00 0,20
B-skjema - Ferdigbehandl sykehus 2,35 1,79 4,35 7,70 2,00 2,00 3,00 4,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,68
Venteplasser (Furuset) 2,65 0,54 2,26 4,00 2,26 2,00 4,00 4,00 3,00 2,00 1,00 1,00 2,39
Korttidsplasser utover en bloc 9,68 5,39 2,55 1,47 0,13 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,18
Spania-plasser 0,90 1,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,49
Reelle/prognostiserte plasser 515,10 513,32 521,90 524,50 519,26 515,50 512,95 510,50 506,45 503,00 501,45 500,00 511,99
Bud.nedtrapping plasser 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505,00
Bud. gj.snitt plasser 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0
Budsjettert gj.snittspris 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820 655 820


Prognose - Økonomisk konsekvens
Beregnet pris: Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum
Langtidsplasser (LTP) 18 710 617 16 936 501 19 115 578 18 652 765 19 492 490 18 644 000 18 939 394 18 830 703 18 144 372 18 749 185 18 091 780 18 694 839 223 002 225
Skjermede plasser (LTP) 4 921 278 4 571 679 5 032 984 4 741 307 4 650 287 4 530 306 4 681 316 4 617 189 4 468 247 4 553 061 4 406 188 4 553 061 55 726 901
Aldershjemsplasser (LTP) 978 219 883 553 978 219 946 664 978 219 946 664 978 219 978 219 946 664 978 219 946 664 978 219 11 517 744
Forsterket (LTP) 220 099 241 399 283 999 212 999 220 099 212 999 220 099 220 099 212 999 220 099 212 999 220 099 2 697 990
Forsterket annet (LTP) 184 775 166 893 184 775 178 814 184 775 178 814 184 775 184 775 178 814 184 775 178 814 184 775 2 175 572
Spesialplass yngre demente (LTP) 115 568 104 384 145 392 141 664 141 664 111 840 115 568 115 568 0 0 0 0 991 648
Korttidsplasser - En bloc 2 554 237 2 307 053 2 554 237 2 471 842 2 717 273 2 629 619 2 717 273 2 717 273 2 629 619 2 717 273 2 629 619 2 717 273 31 362 591
Rehabiliteringsplasser - En bloc 79 152 154 622 171 188 165 666 171 188 165 666 171 188 171 188 165 666 171 188 165 666 171 188 1 923 567
Rehabiliteringsplasser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Korttids skjermet (KTO) 6 206 0 28 961 0 28 961 0 28 857 0 27 927 0 27 927 0 148 838
B-skjema - Ferdigbehandl sykehus 146 000 100 000 270 000 462 000 124 000 120 000 186 000 248 000 120 000 62 000 60 000 62 000 1 960 000
Venteplasser (Furuset) 143 753 26 296 122 716 210 370 122 716 105 185 217 382 217 382 157 777 108 691 52 592 54 345 1 539 204
Korttidsplasser utover en bloc 525 924 264 715 138 493 77 135 7 012 52 592 54 345 54 345 52 592 54 345 52 592 54 345 1 388 439
Spania-plasser 50 400 50 400 52 200 0 0 0 0 0 54 000 55 800 54 000 0 316 800
Sum 28 636 226 25 807 494 29 078 742 28 261 226 28 838 684 27 697 686 28 494 417 28 354 741 27 158 678 27 854 637 26 878 842 27 690 146 334 751 519
Ekstrakostnader utover døgnpris 140 000 130 000 270 000
Sum 28 636 226 25 807 494 29 078 742 28 261 226 28 978 684 27 697 686 28 494 417 28 354 741 27 158 678 27 854 637 26 878 842 27 820 146 335 021 519
Budsjettert nedtrapping 28 128 381 25 406 279 28 128 381 27 221 014 28 128 381 27 221 014 28 128 381 28 128 381 27 221 014 28 128 381 27 221 014 28 128 381 331 189 000
Avvik pr mnd -507 845 -401 214 -950 361 -1 040 213 -850 304 -476 672 -366 037 -226 361 62 336 273 744 342 172 308 235 -3 832 519
Akkumulert avvik -507 845 -909 060 -1 859 421 -2 899 633 -3 749 937 -4 226 609 -4 592 645 -4 819 006 -4 756 670 -4 482 926 -4 140 754 -3 832 519 -3 832 519







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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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







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


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


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


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


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


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


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


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


73319 Radiobølgen barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 29 29 29 29 29 29,0
3-6 år reelt 32 32 32 32 32 32,0
0-2 år budsjettert 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 35 27,7
3-6 år budsjettert 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 34 35,8


73319 Totalt avvik 0-2 år 2 2 2 2 2 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -35 1,3
73319 Totalt avvik 3-6 år -4 -4 -4 -4 -4 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -34 -3,8


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







0-2 år budsjettert 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0
3-6 år budsjettert 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54,0


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


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


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


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


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


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


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


72789 Radarveien barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 0 0 0 0 43 8,6
3-6 år reelt 0 0 0 0 3 0,6
0-2 år budsjettert 27 27 27 27 27 27 27 27 27,0
3-6 år budsjettert 36 36 36 36 36 36 36 36 36,0


72789 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 16 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -18,4
72789 Totalt avvik 3-6 år 0 0 0 0 -33 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -36 -35,4


73317 Glimmern barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 43 43 43 43 0 34,4
3-6 år reelt 4 4 3 3 0 2,8
0-2 år budsjettert 43 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 14,3
3-6 år budsjettert 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3


73317 Totalt avvik 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,1
73317 Totalt avvik 3-6 år 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5







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


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


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


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


72974 Åssida barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 15 15 15 15 15 15,0
3-6 år reelt 42 42 42 42 42 42,0
0-2 år budsjettert 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15,0
3-6 år budsjettert 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42,0


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


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


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


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


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


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







0-2 år budsjettert 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,0
3-6 år budsjettert 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25,0


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


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


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


73307 Blåfjell barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 32 33 33 34 35 33,4
3-6 år reelt 45 44 45 44 44 44,4
0-2 år budsjettert 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31,0
3-6 år budsjettert 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46,0


73307 Totalt avvik 0-2 år 1 2 2 3 4 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 2,4
73307 Totalt avvik 3-6 år -1 -2 -1 -2 -2 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -1,6


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


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


73313 Pynten barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 24 25 25 25 25 24,8
3-6 år reelt 60 59 59 59 59 59,2
0-2 år budsjettert 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24,0
3-6 år budsjettert 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60,0


73313 Totalt avvik 0-2 år 0 1 1 1 1 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 0,8
73313 Totalt avvik 3-6 år 0 -1 -1 -1 -1 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -0,8


73314 Rabben barnehage Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 5 5 5 5 5 5,0
3-6 år reelt 4 4 4 4 3 3,8
0-2 år budsjettert 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9,0
3-6 år budsjettert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0


73314 Totalt avvik 0-2 år -4 -4 -4 -4 -4 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -4,0
73314 Totalt avvik 3-6 år 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 3,8







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


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


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


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


SUM Alle barnehager Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt
0-2 år reelt 643 645 645 646 647 0 0 0 0 0 0 0 268,8
3-6 år reelt 1113 1111 1111 1110 1109 0 0 0 0 0 0 0 462,8
0-2 år budsjettert 663 663 663 663 647 647 647 647 647 647 647 640 651,8
3-6 år budsjettert 1102 1102 1102 1102 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1090 1 119,7


SUM Totalt avvik 0-2 år -20 -18 -18 -17 0 -647 -647 -647 -647 -647 -647 -640 -382,9
SUM Totalt avvik 3-6 år 11 9 9 8 -25 -1134 -1134 -1134 -1134 -1134 -1134 -1090 -656,8







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


Sykehjemsplasser: 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
Antall plasser jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert gj.snitt 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0
Faktisk forbruk/prognose 515,1 513,3 521,9 524,5 519,3 515,5 513,0 510,5 506,5 503,0 501,5 500,0 511,99
Avvik Budsjett-prognose -10,1 -8,3 -16,9 -19,5 -14,3 -10,5 -8,0 -5,5 -1,4 2,0 3,6 5,0 -7,0


Brutto forbruk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert kostnad 27 599 27 599 27 599 27 599 27 599 27 599 27 599 27 599 27 599 27 599 27 599 27 599 331 189
Forbruk gj.snitt pr plass 55,594 50,276 55,717 53,882 55,538 53,730 55,550 55,543 53,626 55,377 53,602 55,380 54,485
Forbruk pr mnd/prognose 28 636 25 807 29 079 28 261 28 839 27 698 28 494 28 355 27 159 27 855 26 879 27 690 334 752
Avvik Budsjett-prognose -1 037 1 792 -1 480 -662 -1 240 -99 -895 -756 440 -256 720 -91 -3 563
Det er utover kjøp av antall plasser prognostisert med ekstrakostnader tilknyttet enkeltbrukere på 0,270 mill kr (større ressursinnsats i perioder pga f.eks urolige beboerer eller terminalpleie)


Tilgang/avgang LTO jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt
Faktisk vedtak LTO 2011 23 17 24 14 10 88
Faktisk avgang LTO 2011 12 11 13 20 12 68
Reell endring LTO 11 6 11 -6 -2 0 0 0 0 0 0 0 20


Kjøp andre plasser - Bestillerenheten
Kjøp av botilbud psykiatri jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall plasser 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30,00
Forbruk antall  plasser 28 27 27 27 29 29 29 29 27 27 27 27 27,75
Avvik antall plasser 2 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 2,25


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


Forbruk antall plasser (belegg) 67 65 67 68 71 67,8
Beleggsprosent 79 % 77 % 79 % 80 % 84 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 80 %


Kjøp av personlig assistanse jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall brukere 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20,00
Forbruk antall  brukere 19 19 19 19 18 19 19 19 20 20 20 20 19,25
Avvik antall brukere 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0,75


Omsorgslønn jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall brukere med gyldig vedtak 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38,0
Reelt antall brukere med gyldig vedtak 38 37 37 37 39 38 38 38 38 38 38 38 37,8
Avvik antall brukere 0 1 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0,2


Kjøp av spesialplasser SFO jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall plasser 15 15 16 16 16 16 16 21 21 21 21 21 19,5
Forbruk antall  plasser 15 15 16 16 15 15 15 19 19 19 19 19 18,4
Avvik antall plasser 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1,1


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


Budsjetterte plasser - Varig tilrettelagt arbeid 46 46 48 48 48 48 48 51 51 51 51 51 48,9
Forbruk plasser  - Varig tilrettelagt arbeid 46 46 45 44 45 47 47 50 50 50 50 50 47,5
Avvik antall plasser - Varig tilrettelagt arbeid 0 0 3 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1,4


Kjøp av botilbud jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall plasser 15 15 15 15 15 15 15 17 17 17 17 17 16
Forbruk antall  plasser 16 16 17 17 17 17 16 16 17 17 17 17 17
Avvik antall plasser -1 -1 -2 -2 -2 -2 -1 1 0 0 0 0 -0,8


Barnevern 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
Barnevern institusjonsplasser jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall plasser 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7,0
Forbruk antall  plasser 15 16 12 14 15 14,4
Avvik korr. regnskap-budsjett -8 -9 -5 -7 -8 7 7 7 7 7 7 7 -7,4


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


32
Barnevern fosterhjem jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Budsjettert antall plasser 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37,0
Forbruk antall  plasser 32 30 27 32 32 30,6
Avvik korr. regnskap-budsjett 5 7 10 5 5 37 37 37 37 37 37 37 6,4


Økonomisk sosialhjelp
Økonomisk sosialhjelp jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Antall klienter - budsjettert 305 305 305 305 305 305
Antall klienter - reelt 280 309 316 299 319 305
Antall klienter - avvik budsjett - realitet 25 -4 -11 6 -14 0 0 0 0 0 0 0 0


Utgifter pr klient - budsjettert 9 908 9 908 9 908 9 908 9 908 9 908
Utgifter pr klient - reelt 8 667 8 671 9 686 9 586 10 186 9 359
Utgifter pr klientbudsjett budjett - realitet 1 241 1 237 222 322 -278 0 0 0 0 0 0 0 229


jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2011
Introduksjonsprogrammet, antall deltakere 30 31 30 32 33 31
Kvalifiseringsprogrammet, antall deltakere 46 45 47 40 40 44
Antall kjøpte rusplasser 35 35 31 31 35 33
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Vedlegg Tiltak  1


Nr Tiltak mai 2011


R
isk


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser


Oppnådd effekt i 
gang-satte tiltak


Sum effekt 
planlagte 


tiltak


SUM TILTAK SAMTLIGE ENHETER 4 076 14 090
ENHET FOR BESTILLERFUNKSJON 380 3 166


72981 Botilbud PU
1-72981 Utsettelse av anskaffelse av barnebolig til AJ (8-12) L Ingen 0 199
2-72981 Utsettelse av anskaffelse av bolig til MW (8-12) L Ingen 0 58
Sum ordinære tiltak 0 257


72988 Dagtilbud PU
1-72988 Utsatt oppstart av VTA for bruker LHL (6) M Ingen 0 20
2-72988 Utsatt oppstart av VTA for bruker DH (6-7) M Ingen 0 40
Sum ordinære tiltak 0 60


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


72961 Kjøp av plasser psykiatri
1 Jobber for å få ut bruker YW fra 01.09.2011 M Ingen 0 40
2 JI - Dikemark - Utsettes til 2012 - Kr 2000,- pr døgn fra 1/7-31/12 L Ingen 0 368
3 NL - Skjelfos (Helse Sørøst) - Utsettes til 2013 - 2.500,- pr døgn fra 1/3 L Ingen 230 688
4 SA - Hindrer reetablering CSS - (5-12) (Mot ønske fra bruker, pårørende og andrelL Ingen 150 1 200


Sum ordinære tiltak 380 2 296


72998 Personlig assistanse
1-72998 Arbeide for oppstart av barnehage fra 1/8 M Ingen 0 27
2-72998 Arbeide for at leverandør holder eget obl.kurs for arb.leder (8-10) M Ingen 0 30
3-72998 Arbeide for at leverandør kan omdisponere midler - forhindre bet  (5-8) M Ingen 0 110
4-72998 Søkt stimuleringstilskudd (6-12) M Ingen 0 70
Sum ordinære tiltak 0 237


ENHET FOR SERVICE OG FORVALTNING 228 258
73031 Husleier og tilskudd - Boligkontoret


1 Nedprioritere budsjetterte vedlikehold i innleide boliger 50 50
Sum ordinære tiltak M Ingen 50 50


72883 IKT-drift
Redusere oppgradering av utstyr 140 140


Sum ordinære tiltak L Datautstyr skiftes ikke ut 140 140


72953 Bydelshuset
Innsparing bydelshuset -drift 38 68


Sum ordinære tiltak L redusert trivsel 38 68
ENHET FOR FOREBYGGENDE TJENESTER 137 873


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


Sum ordinære tiltak 0 200


73301 Pedagogisk fagsenter
1 Vedtakene etter Opplæringsloven og Lov om barnehager spisses ytterligere M Ingen 0 42


restriktiv vikarbruk
2 Holde en pedagogstilling vakant i 2 måneder M 0 70
3 Tiltak - spare(felles) 0 20


Sum ordinære tiltak 0 132


73327 Lambertseter fritidsklubb
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Bydel Nordstrand
Avviksrapportering 2010


Vedlegg Tiltak  1


Nr Tiltak mai 2011


R
isk


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser


Oppnådd effekt i 
gang-satte tiltak


Sum effekt 
planlagte 


tiltak


Unngår vikar for leder i permisjon L 0 60
Sum ordinære tiltak 0 60


72962 Karlsrud helsestasjon
1 Økt inntjening reisevaksiner L 60 60


Sum ordinære tiltak 60 60


73267 Barnefysio og ergoterapi
1. Mindre kjøp av tjenester annen bydel første halvår. L Større arbeidsbel og mye reisin 15 15


Sum ordinære tiltak 15 15


73192 Herregårdsveien 4
73192-1 Innsparing jfr. Møte 23.05.11 L Merbelastning ansatte 50 50


Sum ordinære tiltak 50 50


73253 Marmorberget samlokaliserte boliger
1 Oppsagt salgsplass skal selges andre ( 8 mnd.til mnd. 12) H Ingen 0 256
2 Middler som skal settes av i forbindelse med innsparing L Mer arbeid for de ansatte 12 100


Sum ordinære tiltak 12 356
ENHET FOR BO - OG DAGTILBUD 108 379


72709 Seksjon for PU
1 Spare på drift l ingen 18 18
2 Spare kursmidler fra NAV M 40 40
3 Kurs midler fra Uke L 50 50
4 Spare på lønnsmidler 0 11


Sum ordinære tiltak 108 119


72741 Botjenester Solfjellshøgda
1 Korte vakter M Mer belasting på andre ansatte 0 15
2 Flytter på ansatte ,når påørende er hos brukeren L 0 5


Sum ordinære tiltak 0 20


72742 Botj. Sandstuvn./Gislesv.
1. Innsparing i forbindelse med vakanser M Vanskelig med gjennomføring 0 20


Sum ordinære tiltak 0 20


72743 Botjenester Røhrtsvei
1. Innsparing i forbimdelse med vakanser i Gislesvei. Dette skyledes felles M Vanskelig med å gjennomføre 0 10


bruk av personale/ressurser daglig aktiviteter ifh. Til brukere.
Sum ordinære tiltak 0 10


72892 Dagtilbud for PU
1 innsparing ift vankanser M STØY,UROLIGE BRUKERE 0 20


Sum ordinære tiltak 0 20


72990 Servicegruppe
1 innsparing m støy, urolige brukere 0 10


Sum ordinære tiltak 0 10


72999 Storåsveien bokollektiv
1 Holde vernepleierstilling vakant, sette inn ufaglært arb. kraft m oppfyller ikke BOB 0 30


Sum ordinære tiltak 0 30


73000 Peder Holtersvei bosenter
1 Holde vakanser/korte vakter for vikarer M Mer belasting på andre ansatte 0 20


Sum ordinære tiltak 0 20


73002 Seterhøyveien bosenter
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Bydel Nordstrand
Avviksrapportering 2010


Vedlegg Tiltak  1


Nr Tiltak mai 2011


R
isk


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser


Oppnådd effekt i 
gang-satte tiltak


Sum effekt 
planlagte 


tiltak


1 innsparing iforhold til kutt varslet 06.06.11 m Mer belastning på andre ansat 0 50
Sum ordinære tiltak 0 50


73003 Birger Oliversvei bosenter
1 innsparing varslet 06.06.11 L lav bemanning/uro 0 20


Sum ordinære tiltak 0 20


73234 Glimmerveien boliger
1 Holde vakanser /korte ned på vaktlengder for vikarer M Mer belasting på andre ansatte 0 30


Sum ordinære tiltak 0 30


73235 Miljøterapeuttjenesten
1 innsparing på vakanser m brukere får ikke opptimal tilbud 0 10


Sum ordinære tiltak 0 10


73236 Krystallen bofellesskap
73236-1 Spare 20.000,- ikke dekke inn på vakanser. M høyt arb.press på ansatte, 0 20


Redusere bebanning i sommer redusert tilbud til tjenestemottaker
Sum ordinære tiltak 0 20


ENHET FOR BARNEHAGER 608 769
72726 Bauneveien barnehage


1 Ikke sette inn vikar etter arbeidsgiverperioden M Merarbeid for personalet 12
2 Ikke sette inn vikar v. Perm u lønn M Merarbeid for personalet 2 2


Sum ordinære tiltak 2 14


72727 Lille Ekeberg barnehage
1 Nav-midler; skulder ved skulder effekt juli L ingen 115 132


Sum ordinære tiltak 115 132


72728 Rygin barnehage
1 Holde 1,5 stilling vakant i juli L 41


Sum ordinære tiltak 0 41


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


Sum ordinære tiltak 20 20


72785 Tyrihans barnehage
1 utleie bhg 1 3
2 oppfordre ansatte til ferie uten lønn 9


Sum ordinære tiltak 1 12


72788 Frierveien barnehage
1 Holder en 100% stilling vakant i mars L Ingen 20 20


Sum ordinære tiltak 20 20


73310 Marmorberget barnehage
1 vikar i lavere lønnstrinn M 0 33


Sum ordinære tiltak 0 33


73315 Knausen barnehage
1 Tar inn 2 barn ekstra i juni - 0 4


Summen på inntekt ble da kun 2288, som blir ført på juni. 
Sum ordinære tiltak 0 4


73319 Radiobølgen barnehage
1 Redusere innkjøp leker L 10 10
2 Omfordele ansatte i ferien i samarbeid med andre enheter L 0 10
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Vedlegg Tiltak  1


Nr Tiltak mai 2011


R
isk


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser


Oppnådd effekt i 
gang-satte tiltak


Sum effekt 
planlagte 


tiltak


Sum ordinære tiltak 10 20


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


Sum ordinære tiltak 7 9


73027 Kompensasjon for nye barnehageplasser
1 Merinntekt jfr. svar fra KOU - oppretta 2010-plasser L Ingen 34 34


Sum ordinære tiltak 34 34


72789 Radarveien barnehage
1 Merinntekt jfr. merinntak høsten 2011 - 9 plasser L Ingen 160 160


Sum ordinære tiltak 160 160


72974 Åssida barnehage
1 Spare på innkjøp av leker / matr. L Ingen 15 15


Sum ordinære tiltak 15 15


72975 Nordseter barnehage
Sum ordinære tiltak 0 0


73023 Rødstua barnehage
1 Minimal vikarbruk H stress 15 15


Sum ordinære tiltak 15 15


73024 Skredderstua kulturbarnehage
1 Ta inn 5 ekstra barn i juni M Noe merbelastning 0 11
2 skru av strøm/ventilasjon 1/5-1/9-2011 L Ingen-kun lufterutiner 0 10
3 Ikke vikar ved langtidssykdom H Økt belastning 0 10


Sum ordinære tiltak 0 31


72722 Enhet for barnehager 2
1 Innsparing på vikarmidler L Økt arbeidsbelastning 192 192
2 Unnlate å benytte midler til vedlikehold av utearealer L Ingen arb miljøkonsekvenser 17 17


Sum ordinære tiltak 209 209
ENHET FOR HJEMMESYKEPLEIE 172 1 558


73007 Hjemmesykepleie - administrasjon
1 Reserve tiltak: Stillingsannonse 4`kr+ andre varer og tjenester 600 kr


(06-12) L 0 46
Sum ordinære tiltak 0 46


73008 Hjemmesykepleie - distrikt Ekeberg
1 Øke hver arbeidsliste med 15 min (55%) (06-12) M Økt tidspress 0 104


Sum ordinære tiltak 0 104


73009 Hjemmesykepleie - distrikt Nordstrand
1 Reserve:Øke hver arbeidsliste med 15 min (55%) (06-12)Ringetilsyn M Økt tidspress 0 139


Sum ordinære tiltak 0 139


73221 Hjemmesykepleie - distrikt Bekkelaget
1 Avslutte kontrakter med ekstravakter m/mye korttidsfravær


(01.03. -31.12) Mål 4 % M Bedre arbeidsmiljø 50 100
2 Økt effektivitet på arbeidslistene til 55% 


brukerrettet tid, gjennomsnitt 15 min mer pr arbeidsliste(06 - 12) M Opplevelse av tidspress 0 96
Sum ordinære tiltak 50 196


73223 Hjemmesykepleie - distrikt Lambertseter
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Vedlegg Tiltak  1


Nr Tiltak mai 2011


R
isk


Arbeidsmiljømessige 
konsekvenser


Oppnådd effekt i 
gang-satte tiltak


Sum effekt 
planlagte 


tiltak


1 Ikke leie inn på 1 årsverk (01.06-31.12) Vedkommende tilbake i sin stilling 1.6.11 L 108 108
2 Ikke leie inn på 0,18 årsverk (01.06 - 31.12.) L 14 63
3 Avslutte kontrakter med ekstravakter som har høyt korttidsfravær


(01.05 -31.12)Mål er 4 % korttidsfravær H 0 400
4 Søknad fritak fra arbeidsgiverperioden.(2 ansatte) (01.05.-31.12) L 0 120
5 Øke hver arbeidsliste med 15 min (55%) (06-12) M 0 365
6 Ringetilsyn, omgjørning av ringetilsyn til tilsyn etter faglig vurdering. L 0 17


Sum ordinære tiltak 122 1 073
ENHET FOR PRAKTISK BISTAND 0 98


72737 Praktisk bistand Ekeberg/Bekkelaget
1 Redusere bomturer (06-12) L 0 59


Sum ordinære tiltak 0 59


72738 Praktisk bistand Nordstrand/Lambertseter
1 Redusere bomturer: 06-12 0 39


Sum ordinære tiltak 0 39
ENHET FOR NAV NORDSTRAND SOSIAL 2 105 4 205


33224 Økonomisk sosialhjelp, vanlige 
1 Prosjekt trygd M Ingen 1 600 3 700


Sum ordinære tiltak 1 600 3 700


72966 Nordstrand sosialsenter
1 Holder en tiltakskonsulentstilling vakant andre halvår (7-12) L Ingen 245 245
2 Innsparing frankering L 30 30
3 Unnlater å bruke planlagte kursmidler L 30 30
4 Holder en ruskonsulentstilling helt eller delvis vakant mars-august (3-8) L 200 200


Sum ordinære tiltak 505 505
ENHET FOR BARNEVERN 0 2 446


72965 Barnevern
Tiltak vakanser 0 346


Sum ordinære tiltak 0 346


72968 Barneverntiltak innenfor familien
1 Ferietiltak dekkes ikke06-12 m ingen 0 20


Sum ordinære tiltak 0 20


72969 Barneverntiltak utenfor familien
1 Øke aktiv innkreving av foreldrebetaling M ingen 0 50
2 Engasjere person til tilsyn samvær M ingen 0 25
3 Internkontroll oppfølging av kontrakter for rask oppsigelse M ingen 0 210
4 kreve inn barnepensjon/ barnebidrag til betaling av opphold M ingen 0 55
5 Opprette fosterhjemsrekrutteringsstilling H 0 0
6 Familieråd (5-12) M Nei 0 300
7 Tilbakeføring fra fosterhjem (5-12) H Nei 0 600
8 Identifisere 16-åringer med tanke på planlegging av ettervern (5-12) H Nei 0 500
9 Tett oppfølging av saksbehandlere for avslutning av tiltak M Nei 0 500


10 Avslutte ettervernstiltak(5-12) 0 180
Sum ordinære tiltak 0 2 080


ENHET FOR ØKONOMI-PLAN-BUDSJETT 217 217
72958 Bydel Nordstrand Felles


1 Tiltak - Ledermøte 31.05.2011 L Ingen 217 217
Sum ordinære tiltak 217 217


ENHET FOR PERSONAL OG ORG.UTVIKLING 84 84
72885 Personal og organisasjonsutvikling


1 Begrenser bruken av bedritshelsetjenesten L Små - Alvorlige saker prioritere 84 84
Sum ordinære tiltak 84 84


ENHET FOR SAMFUNN OG HELSE 0 0
ENHET FOR BYDELSDIREKTØR 37 37
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72951 Bydelens ledergruppe
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 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 7/11 
 
 
Møte: Arbeidsutvalget  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Mandag 22. august 2011 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Ulf Stigen (FrP)  
   
Tilstede: Ulf Stigen (FrP) 


Mona Verdich (H) 
Karsten Gjefle (V) 
Haakon Brænden (KrF) 
Steinar Andersen (A) 
Erik A. Telnes (SV) - observatør 


 


   
Forfall: Ingen  
   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte fra 
administrasjonen: 


 
Tove Heggen Larsen, fungerende bydelsdirektør 


 


   
Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  
 
 
 
 
Åpen halvtime: 
• Arild Skramstad, grunneier av Kaptein Oppegaardsvei 8 og advokat Arne Bennin 


møtte i åpen halvtime og viste til AU-sak 105/11 – Kunngjøring om offentlig ettersyn 
– Kaptein Oppegaardsvei 8, detaljregulering. De la fram sine synspunkter som 
kommer fram i høringsuttalelse de har gitt og som følger med som vedlegg i saken. 


 
 
 
 
 
 







Informasjon:   
 
Eventuelt: 


• Steinar Andersen (A) etterspurte status i følgende saker som er tatt opp tidligere: 
-  Parkeringsplass ved gamle Lambertseter senter 
-  Cafe Utsikten 
Administrasjonen sjekker status og svar pr. e-post, eventuelt i bydelsutvalget 
 


• Mona Verdich (H) anmodet om at det framlegges sak snarest om oppnevning av ny 
kommunal representant for Villa Lilleborg da hun har trukket seg som representant. 


     Ulf Stigen (FrP) fremmet i den forbindelse forslag om at administrasjonen ser på alle 
oppnevnte representanter for kommunale villaer/gårder og eventuelt legger fram sak 
hvis det er behov for nye oppnevnelser. 


 
• Steinar Andersen (A) minnet om at det etter valget må legges fram sak om ny 


oppnevnelse av representant i ISU (Idrettens samarbeidsutvalg) etter Sigbjørn  
      Odden (H) flyttet fra bydelen. 


       
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 101 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 22.08.2011- Arbeidsutvalget..... 1 
Sak 102 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 30.5.2011- Arbeidsutvalget .......................... 1 
Sak 103 /11  Avviksrapport pr 31. mai 2011 - Bydel Nordstrand ............................................. 2 
Sak 104 /11  Avviksrapport pr 30. juni 2011 - Bydel Nordstrand ............................................. 3 
Sak 105 /11  Kunngjøring om offentlig ettersyn - Kaptein Oppegaardsvei 8 - detaljregulering4 
Sak 106 /11  Søknad om bevilling - Sushihuset Sæter............................................................... 4 
Sak 107 /11  Nordstrand eldresenter - Seniorsenter - regnskap og årsrapport 2010.................. 5 
Sak 108 /11  Årsberetning 2010 for Lambertseter frivilligsentral ............................................. 6 
Sak 109 /11  Møteplan 2. halvår 2011 - endring........................................................................ 6 
Sak 110 /11  Ljabrubakken omsorg +  - foreløpig forprosjekt 15.08.2011................................ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 ii







 


 1


Sak 101 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
22.08.2011- Arbeidsutvalget 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 22.8.2011- Arbeidsutvalget 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 22.8.2011- Arbeidsutvalget 
 
 
 
 


 Sak 102 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 30.5.2011- 
Arbeidsutvalget 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra 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: 
Protokoll fra møte 30.5.2011 godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







  


Sak 103 /11  Avviksrapport pr 31. mai 2011 - Bydel Nordstrand 
 
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 pr 31. mai 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  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
 
 
 
 
 
 


 2 







 


 3


 Sak 104 /11  Avviksrapport pr 30. juni 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 pr 30. juni 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  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget 
 
 
 
 
 
 







 Sak 105 /11  Kunngjøring om offentlig ettersyn - Kaptein 
Oppegaardsvei 8 - detaljregulering 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Komite for barn, ungdom og kultur  
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget støtter det fremlagte reguleringsforslaget for Postdammen og 
omkringliggende område i Kaptein Oppegaards vei 8. 


2. Det må plasseres et tydelig ansvar for fremtidig skjøtsel av planområdet. 
3. Barns og unges interesser må ivaretas ved at det ikke er fri ferdsel til dammen på 


grunn av drukningsfare. Samtidig kan barn lære mye av å utforske området, noe som 
kan ivaretas ved kontrollert adgang til området, slik at skoleklasser og barnehager 
kan være i planområdet under tilsyn av voksne. 


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


 Sak 106 /11  Søknad om bevilling - Sushihuset Sæter 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Sushi Huset Sæter bør gis serverings- og skjenkebevilling for servering ute i tråd med søknad. 
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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: 
I hht Reglement for bydelene, § 4-2, ble saken behandlet i fjernmøte, d.v.s. saksframlegget ble 
sendt til arbeidsutvalgets medlemmer pr e-post 24.06.2011 med svarfrist 06.07.2011. 
Innen fristen besvarte alle AU-medlemmene e-posten. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens innstilling til vedtak ble vedtatt med 4 stemmer (1 H, 1 FrP, 1 V, 1 A). 
1 stemte i mot (KrF). 
 
Arbeidsutvalgets vedtak 07.07.2011: 


1. Sushi Huset Sæter bør gis serverings- og skjenkebevilling for servering ute i tråd med   
søknad. 


2. Saken sendes helse- og sosialkomiteen og bydelsutvalget til orientering 
 
 


 Sak 107 /11  Nordstrand eldresenter - Seniorsenter - regnskap og 
årsrapport 2010 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i : 
Eldrerådet 
Helse-sosialkomite 
Rådet for funkjsonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Regnskap og årsrapport 2010 fra Nordstrand seniorsenter tas til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 







Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i : 
Eldrerådet 
Helse-sosialkomite 
Rådet for funkjsonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
 


 Sak 108 /11  Årsberetning 2010 for Lambertseter frivilligsentral 
 
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:  
Årsberetning for 2010 fra Lambertseter Frivilligsentral tas til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 


 Eldrerådet 
 Rådet for funksjonshemmede 
 Helse- og sosialkomite 
 Bydelsutvalget 
 


Sak 109 /11  Møteplan 2. halvår 2011 - endring 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget: 
Sak om møteplan for 2. halvår 2011- endring - sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
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Til bydelsutvalget:      
Bydelsutvalget godkjenner endret møteplan for 2. halvår 2011 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ulf Stigen (FrP) fremmet forslag om å se på mulig møtetidspunkt mellom 08.09. og 
27.10.2011 i tilfelle det er saker som må behandles i dette tidsrommet. Bydelsdirektøren ble 
bedt om å se på dette. 
  
Votering: 
Ulf Stigens (FrP) forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1. Sak om møteplan for 2. halvår 2011- endring - sendes til behandling i: 
    Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 110 /11  Ljabrubakken omsorg  - foreløpig forprosjekt 
15.08.2011 


 
Saken var ikke ferdigstilt til møtet 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Det ble enighet i AU om at saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet, rådet for funksjonshemmede, helse- og sosialkomiteen og i bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 


Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
  
 
Oslo, 22.08.2011 
 
 
 
 
Ulf Stigen (FrP) 
leder av bydelsutvalget 
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		Bydelsutvalget godkjenner endret møteplan for 2. halvår 2011








Bydel Nordstrand – 2011 Avviksrapport mnd 6 pr 30.06.2011 
 
Meldte prognoser 2011 
Bydel Nordstrand prognostiserer med et positiv avvik mellom budsjett og regnskap på 26,0 
mill kroner i 2011. 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 regnskapsresultatet for 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 mai er totalt mindreforbruk på 27,085 mill kr.  Prognosen forutsetter en 
kompensasjon til bydelen for et noe dyrere lønnsoppgjør enn opprinnelig forutsatt i budsjettet 
for 2011.  
 
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.  Budsjettjusteringssak vedtatt av bydelsutvalget i juni er medberegnet i den totale 
prognosen – men fremkommer inntil videre i prognosen på bydel felles (økonomi, plan og 
budsjett). 
 
Den aktive prognosen på 27,085 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.  
 
Budsjettjusteringssak ble enstemmig vedtatt i bydelsutvalgets møte den 16. juni. Ved full 
innarbeidelse av budsjettjusteringen vil det fremkomme enkelte mindre interne justeringer av 
prognosen, men den totale aktive prognosen på 27,085 mill kr er fortsatt gjeldende. 
 
Følgende aktive prognoser bidrar til mindreforbruk i tillegg til avsetning på 26,0 mill kr: 


• kjøp av plasser psykiatri + 1,3 mill kr  
• lavere utgifter til trygghetsalarmer + 0,9 mill kr  
• høyere vederlagsinntekter for sykehjemsplasser +1,6 mill kr 
• redusert kjøp av etterskoletilbud + 0,9 mill kr 
• redusert kjøp av dagsenterplasser (PU) +0,6 mill kr 
• redusert kjøp av praktisk bistand  +0,3 mill kr 
• besparelse som følge av vakanse i lederstillingen i Miljøterapitjenesten + 0,5 mill kr 
• besparelse totalt på enhet for barnehager +0,4 mill kr 
• praktisk bistand mindreforbruk i forhold til salgsinntekter + 0,5 mill kr 
• foreløpig godskriving av merinntekt ressurskrevende tjenester 2010, jfr 


budsjettjusteringssak juni 2011  5,1 mill kroner 
• et forbedret regnskapsresultat 2010 i forhold til forutsetningene på + 0,6 mill  
• redusert forbruk Nordstrand sosialsenter (NAV) 0,3 mill kr 


 
Følgende aktive prognoser bidrar med merforbruk: 
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• høyere forbruk av sykehjemsplasser -3,9 mill kr 
• merforbruk bolig- og gruppeavlastning -1,2 mill kr 
• økt forbruk personlig assistanse -0,7 mill kr 
• merforbruk Peder Holters vei -0,6 mill kr 
• høyere forbruk (hovedsakelig av institusjonsplasser) i barnevernet -6,9 mill kr 


 
De største endringene i den aktive prognosen fra april måned: 
Aktiv prognose pr april viste et samlet mindreforbruk på 25,560 mill kr, mens prognosen pr 
mai og juni viser et samlet mindreforbruk på 27,085 mill kr. Det vil si en endring på +1,525 
mill kr. 
 
De største endringene i prognosen skyldes: 


• redusert forbruk dagsenterplasser (PU) +0,4 mill kr 
• økt forbruk personlig assistanse -0,7 mill kr 
• redusert kjøp av praktisk bistand +0,3 mill kr  
• besparelse totalt på enhet for barnehager +0,4 mill kr 
• besparelse totalt på enhet for bo- og dagtilbud +0,3 mill kr 
• positiv utvikling utfører hjemmesykepleie +0,4 mill kr 
• redusert forbruk Nordstrand sosialsenter (NAV) +0,3 mill kr 
• besparelser både administrasjon og institusjonsplasser innen barnevernet +0,7 mill kr 
• endret disponering av avsetning i samsvar med budsjettjusteringssak -0,8 mill kr (fra 


5,9 til 5,1 mill kr) 
 


Variasjoner i den aktive prognosen 
Avviksrapportering måned for måned bringer noen variasjoner i den aktive prognosen, dvs 
hva man på best mulig grunnlag kan anslå som sluttresultat for 2011. Siste avviksrapport viser 
aktiv prognose forventet mindreforbruk (overskudd) på 27,085 mill kroner i forhold til 
bydelens totale budsjett for 2011. Den økonomiske utviklingen gjennom 2011 kan fremstilles 
ved følgende diagram (i tusen kroner):  


‐
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Bydelen har følgende avvik, aktiv prognose og meldt prognose pr 30.06.2011:  
(- = merforbruk, + = mindreforbruk) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 


Resultat pr juni 2011 


Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korrigert 
regnskap Avvik 


Aktiv 
prognose 


mai 


Aktiv 
prognose 


juni 


Meldt 
prognose 


juni 


Bestillerenheten 648 017 644 967 319 817 319 899 -82 200 200
Kommentarer Enhet for bestiller 
(Består av kjøp innen tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, dagsenterplasser, sykehjemsplasser, kjøp av 
plasser psykiatri, vederlagsinntekter, egenandeler hjemmetjeneste, TT-kjøring, Trygghetsalarm, borgerstyrt personlig 
assistanse, brukervalg, omsorgslønn, støttekontakt, innsatsteam, private barnehager): 
 
Psykisk helse:  
Prognosen viser et forventet mindreforbruk for 2011 på 1,268 mill kr. Dette er en forbedring med 0,055 mill kr siden 
forrige avviksrapportering (dvs sammenlignet med april måned). Forbedringen skyldes at iverksettingen av flere nye 
tiltak er utsatt i forhold til opprinnelig forventet oppstartdato. 
  
Sykehjemsplasser utgifter:  
Prognosen viser et forventet merforbruk på 3,833 mill kr, mens man forrige måned forventet et merforbruk på 3,900 mill 
kr. Forbedringen (dvs sammenlignet med april måned) på 0,067 mill kr skyldes en vridning mot billigere plasser, samt at 
behovet for ekstraressurser i forhold til enkelte brukere forventes å være noe lavere enn tidligere estimert. En 
prognostiserer som forrige måned med et gjennomsnittlig forbruk på 511,99 plasser i 2011. 
 
Sykehjemsplasser inntekter:  
Prognosen forutsetter et høyere antall sykehjemsplasser enn budsjettert, og dette gir bydelen større vederlagsinntekter 
enn budsjettert. Det dreier seg imidlertid til dels om korttidsplasser der betalingen er langt lavere enn for langtidsplasser. 
Prognosen er viser en merinntekt på 1,600 mill kr, og er uendret siden forrige måned.  
 
Dagsenterplasser netto utgifter:  
Prognosen pr mai viser et forventet mindreforbruk for 2011 på 0,115 mill kr. Årsaken er at brukernes egenbetaling er 
vedtatt økt fra kr 59 til kr 69 pr dag, og dette visste en ikke om da budsjettet ble lagt. 
 
TT-kjøring:  
En prognostiserer ikke med noe avvik for TT-kjøring og flexitransport i forhold til budsjettet for 2011.  
 
Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne:  
Prognosen viser et forventet mindreforbruk for 2011 på 0,390 mill kr. Dette er en forbedring (dvs sammenlignet med 
april måned) med 0,468 mill kr siden forrige avviksrapportering. Hovedårsaken til forbedringen er at en bruker har fått 
skoletilbud for ytterligere ett år, og dermed ikke trenger dagtilbud som antatt. En har dessuten oppnådd bedre pris for et 
tilbud enn forventet gjennom en minikonkurranse, samt fått noen innsparinger ved senere oppstart av varig tilrettelagte 
arbeidsplasser til to brukere. 
 
Omsorgslønn:  
En prognostiserer ikke med noe avvik for omsorgslønn i forhold til budsjettet for 2011. 
 
Personlig assistanse:  
Prognosen viser et forventet merforbruk for 2011 på 0,660 mill kr. Forverringen på 0,672 mill kr skyldes at en ser ut til å 
måtte etablere et omfattende tilbud i hjemmet til en svært syk bruker.  
 
Brukervalg praktisk bistand:  
Prognosen for kjøp av praktisk bistand fra kommunale og private leverandører viser et forventet mindreforbruk på 0,275 
mill kr. Forbedringen på 0,275 mill kr skyldes at forbruket av timer er noe lavere enn budsjettert.  
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Aktiv Aktiv Meldt Årets Justert Budsjett Korrigert Avvik 
Resultat pr juni 2011 


budsjett budsjett hittil i år regnskap prognose 
mai 


prognose prognose 
juni juni 


Enhet for bestiller forts. 
 
Kjøp av hjemmesykepleie:  
En prognostiserer ikke med noe avvik for kjøp av hjemmesykepleie fra kommunale ellet private tilbydere i forhold til 
budsjettet for 2011. 
  
Private barnehager:  
En prognostiserer ikke med noe avvik for kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager i forhold til budsjettet for 
2011. 
 
Annet:  
Prognosen viser som forrige måned et mindreforbruk på 1,045 mill kr. Hovedårsaken til mindreforbruket en at den nye 
kontrakten for trygghetsalarmer er langt gunstigere for bydelene enn tidligere. 
 
 
Service- og 
forvaltningsenheten 31 852 32 022 15 510 15 076 434 85 85
Kommentarer Enhet for service- og forvaltning (består av frivillighetsmidler, frivillighetssentral, råd/utvalg/komiteer, 
boligkontor, IKT, sjåførtjeneste, bydelshuset): 
 
Enhetens prognose viser et forventet mindreforbruk på 0,085 mill kr som hovedsakelig skyldes administrative 
innsparinger i bydelshuset. 
 
 
Enhet for forebyggende 
tjenester 86 571 90 448 42 319 43 053 -734 234 234
Kommentarer Enhet for forebyggende arbeid (består av senior-/eldresentre, ergo-/fysioterapi, SLT, pedagogisk 
fagsenter, feltarbeiderteam, fritidsklubb, helsestasjon og familiesenter, Herregårdsveien 4, Marmorberget samlokaliserte 
boliger/trygdeboliger, aktivitetshuset Gnisten og psykiatritiltak ): 
 
Prognosen viser et mindreforbruk på 0,234 mill kr. Hovedårsakene til mindreforbruket er forventede leieinntekter fra 
sykehjemsdrift i Marmorberget utover det som er budsjettert, samt en ikke budsjettert kompensasjon for at 
driftstilskuddene til de private fysioterapeutene har økt utover normal lønns- og prisvekst. 
 
 


Enhet for bo- og dagtilbud 73 518 74 806 34 760 33 913 847 298 298
Kommentarer Enhet for bo- og dagtilbud (består av utførende bo- og dagtilbudtjenester): 
 
Prognosen viser et forventet mindreforbruk på 0,298 mill kr. Peder Holtersvei bolig prognostiserer med et merforbruk på 
0,6 mill kr på grunn av økt bemanning som følge økt behov hos brukerne, men dette forventes inndekket av 
mindreforbruk i de øvrige boligene. Hovedsakelig med 0,5 mill i innsparing på grunn av en vakanse i 
Miljøterapitjenesten. Forbedringen (dvs sammenlignet med april måned) på 0,298 mill kr siden forrige 
avviksrapportering er summen av en rekke mindre tiltak. 
 


Enhet for barnehager  195 810 198 112 91 826 92 706 -880 441 441
Kommentarer Enhet for barnehager (består av kommunale barnehager og familiebarnehager): 
 
Prognosen for kommunale barnehager viser som følge av diverse mindre endringer et mindreforbruk på 0,441 mill kr, 
hvilket er en forbedring på 0,398 mill kr siden forrige avviksrapportering (dvs sammenlignet med april måned). 
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Aktiv Aktiv Meldt Årets Justert Budsjett Korrigert Avvik 
Resultat pr juni 2011 


budsjett budsjett hittil i år regnskap prognose 
mai 


prognose prognose 
juni juni 


Enhet for hjemmesykepleie 607 2 438 -886 -298 -588 200 200
Kommentarer Enhet for hjemmesykepleie (består av utøvende kommunal hjemmesykepleie i distriktene Lambertseter, 
Nordstrand, Bekkelaget og Ekeberg – samt natt-tjeneste, ressurskrevende bruker og prosjekt kompass): (Kostra 254) 
 
Prognosen viser et mindreforbruk på 0,200 mill kr, hvilket er en forbedring på 0,385 mill kr siden forrige 
avviksrapportering. Ny brukervalgsordning startet 01.04.2011 og det knyttes risiko til både riktig bemanning og utslag 
av modellens prising av tjenester. 
 


Enhet for praktisk bistand 802 1 328 39 -724 763 530 530
Kommentarer Enhet for praktisk bistand (består av utøvende kommunal praktisk bistand i distrikter) (Kostra 254) 
 
Prognosen viser som et forventet mindreforbruk på 0,530 mill kr, hvilket er en forverring siden forrige 
avviksrapportering med 0,207 mill kr (dvs sammenlignet med april måned).  Kommunal tilbyder av praktisk bistand 
likebehandles fra 01.04.2011 med private leverandører gjennom brukervalgordningens prising av tjenester. Det knyttes 
noe usikkerhet til hvordan dette vil slå ut. 
 
Enhet for NAV Nordstrand 
sosial 63 968 66 694 32 498 29 937 2 561 305 305
Kommentarer Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne (består av økonomisk sosialhjelp, introduksjon 
flyktninger, opplæring fremmedspråklig, prosjekter sosial, rusomsorg) 
 
Prognosen for Enhet for NAV Nordstrand viser et forventet mindreforbruk på 0,305 mill kr, hvilket er en forbedring på 
0,305 mill kr siden forrige avviksrapportering (dvs sammenlignet med april måned). Forbedringen skyldes vakanse i 
stillinger som ikke har vært med i tidligere prognoser. 
 
Enhet for barnevern 63 515 64 860 31 549 37 411 -5 861 -6 869 -6 869
Kommentarer Enhet for barnevern (består av familieteam, tiltak innenfor familien og utenfor familien): 
 
Prognosen viser et merforbruk på 6,869 mill kr, hvilket er en forbedring siden forrige avviksrapportering med 0,702 mill 
kr (dvs sammenlignet med april måned). Prognosen forutsetter fortsatt en nedtrappingsplan for institusjonsplasser 
gjennom året. Bydelen har fremdeles et klart behov for beredskapshjem, men i mangel av dette må man stadig benytte 
institusjonsplasser som er vesentlig dyrere, og til dels mindre egnede for den kategorien brukere det her er snakk om. 
Barne- og familieetatens priser for 2011 er nå klare, og det viser seg at etaten har økt sine priser langt utover det som 
bydelene er kompensert for lønns- og prisvekst. Dette oppleves som høyst ugreit. 
 
Økonomi - plan og budsjett 43 371 55 284 27 469 10 936 16 533 31 740 31 740 26 000
Kommentarer Økonomi - plan og budsjett (består av økonomi, regnskap og bydel felles): 
 
Meldt prognose på +26,0 mill kr som mindreforbruk er bydelsutvalgets vedtak om en avsetning på 11,0 mill kr samt en 
forutsetning om budsjettøkning for bydelen basert på regnskapsresultat på 15,0 mill kr.   
 
I tillegg bidrar et forbedret regnskapsresultat for 2010 i forhold til forutsetningene på + 0,640 mill – dette er også 
medberegnet i den aktive prognosen. 
 
Bydelsutvalget vedtok juni 2011 avsetninger til risikoområder med et totalt nettobeløp på 5,1 mill kr (dvs kr 5,226 mill 
kr + 0,140 mill kr – 0,300 mill kr = 5,066 mill kr) 
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Aktiv Aktiv Meldt Årets Justert Budsjett Korrigert Avvik 
Resultat pr juni 2011 


budsjett budsjett hittil i år regnskap prognose 
mai 


prognose prognose 
juni juni 


Personal og org.utv. 16 462 16 807 8 055 8 354 -299 -116 -116
Kommentarer Personal og organisasjonsutvikling (består av personal, lønn, tillitsvalgte, AFP/uførepensjoner og 
overtallige): 
 
Det tidligere merforbruket på 0,2 mill kr skyldes at fødselspenger for en ansatt ble forskuddsbetalt for 2011 i 2010, og en 
får dermed mindre refusjon enn budsjettert i 2011. Prognosen er denne måneden forbedret med 0,084 mill kr til 0,116 
mill kr på bakgrunn av mindre forbruk av bedriftshelsetjenesten enn budsjettert (dvs sammenlignet med april måned). 
 
Samfunn og helse 2 535 3 012 1 387 1 360 27 0 0
Kommentarer Samfunn og helse (består av legetjeneste, nærmiljøanlegg, samfunn og helse): 
 
En prognostiserer ikke med noe avvik i forhold til budsjettet for 2011 i Stab samfunn og helse. 
 
Bydelsdirektør 3 769 4 786 2 244 1 570 675 37 37
Kommentarer Bydelsdirektør (består av bydelsdirektørens lederteam, omstillingsprosjekter): 
 
Prognosen for Bydelsdirektørteamet viser et forventet mindreforbruk på 0,037 mill kr, hvilket er en forbedring med 
0,037 mill kr siden forrige avviksrapportering (dvs sammenlignet med april måned).  
 
SUM Bydel Nordstrand 1 230 797 1 255 565 606 589 593 192 13 397 27 085 27 085 26 000
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Aktiv og meldt prognose er pr kostrafunksjon og funksjonsområde: 


Kostrafunksjoner pr funksjonsområde 
Funk-
sjon 


Aktiv 
prognose 
juni 


Meldt 
prognose 
juni 


Politisk styring og kontrollorganer 100 0 0
Administrasjon 120 130 1 000
Administrasjonslokaler 130 68 0
Premieavvik 170 0 0
Diverse fellesutgifter 180 0 0
Interne serviceenheter 190 31 740 0
Forebyggende arbeid, helse og sosial 233 0 0
Diagnose, behandling, rehabilitering 241 200 0
Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 242 516 1 500
Tilbud til personer med rusproblemer 243 -35 0
Kommunalt disponert boliger 265 82 0
Kommunale sysselsettingstiltak 273 0 0
Introduksjonstilbud 275 0 0
Kvalifiseringsprogrammet 276 115 0
Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 283 -53 0
Fysisk tilrettelegging og planlegging 300 0 0
Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 315 0 0
Drift av lokale veier 333 0 0
Rekreasjon i tettsted 335 0 0
Naturforvaltning og friluftsliv 360 0 0
Kulturminnevern 365 0 0
Andre kulturaktiviteter 385 0 0
Sum Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø   32 763 2 500
Førskole 201 198 9 000
Styrket tilbud til førskolebarn 211 20 0
Førskolelokaler og skyss 221 34 0
Sum Funksjonsområde 2A: Barnehager   252 9 000
Skolefritidstilbud 215 0 0
Skolelokaler og skyss 222 0 0
Aktivitetstilbud barn og unge 231 -290 0
Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste 232 40 0
Barneverntjeneste 244 366 0
Barneverntiltak i familien 251 -390 0
Barneverntiltak utenfor familien 252 -7 136 -6 000
Sum Funksjonsområde 2B: Oppvekst   -7 410 -6 000
Aktivisering eldre og funksjonshemmede 234 2 283 5 500
Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 253 -2 025 7 000
Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 254 1 222 8 000
Botilbud i institusjon 261 0 0
Transport for funksjonshemmede 733 0 0
Sum Funksjonsområde 3: Pleie- og omsorg   1 480 20 500
Sum Bydel ekskl. sosialhjelp   27 085 26 000
Økonomisk sosialhjelp 281 0 0
Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp   0 0


Sum Bydel Nordstrand   27 085 26 000
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De viktigste risikoområder: 
 
Institusjonsplasser barnevern: 
Prognosen for institusjonsplasser innen barnevern forutsetter en reduksjon gjennom 2011. 
Den prognostiserte nedtrappingen av institusjonsplasser er merkbar og vurderes som et 
risikoområde.  Grafen viser gjennomsnittlig antall institusjonsdøgn pr mnd i 2011.  Det er 
budsjettert med 7 plasser med døgnspris kr 4 384, mens det reelle antallet døgn er nesten det 
dobbelte første halvdel av året.  I prognosen er det forutsatt en gjennomsnittskostnad pr døgn 
på kr 5 815.  
 


Institusjonsplasser barnevern
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Sykehjemsplasser:  
Det er opprinnelig budsjettert med 505 plasser og prognosen pr mai viser et gjennomsnittlig 
forbruk i 2011 på 511,99 plasser. I budsjettjusteringssak i juni 2011 er det økt fra 505 til 510 
plasser.  Det gjennomsnittlige forbruket var i 2010 på 512,5 plasser. 


Sykehjemsplasser 2011 
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Hjemmesykepleie – utfører 
Fra og med 1. april 2011 er det fritt brukervalg også innen hjemmesykepleien. Det er 
budsjettert med at bestillerenheten skal kjøpe tjenester fra både private og kommunale 
utførere. Kommunal utfører vil ha en risiko ut fra to forhold: 


• Bemanningstilpasning. Det er uavklart hvor mange utførte timer og besøk av 
hjemmesykepleie som skal utføres av kommunal utfører i tiden etter 01.04.2011.  Å 
dimensjonere bemanningen ved endrede behov kan bli en utfordring. 


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


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


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


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