
 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen

 

 
 

Protokoll 6/11 
 
 
Møte: Bydelsutvalget  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, 

Ekebergveien 243 
 

Møtetid: Torsdag 08. september 2011 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Mona Verdich (H)  
   
Tilstede: Mona Verdich (H) 

Nina Ekjord Øyen (H) 
Øystein A. Larsen (H) 
Svein Erik Aldal (FrP) 
Lars Petter Solås (FrP) 
Steinar Andersen (A) – nestleder  
Anne Marie Donati (A) 
Knut Hedemann (A) 
Thor Granlund (A) 
Erik A. Telnes (SV) 
Haakon Brænden (KrF)                   
Ingeborg Midttun (Uavh.)            12 stemmeberettigede til stede 

 

   
Forfall: Ulf Stigen (FrP) 

Raymond Giltun (H) 
Karsten Gjefle (V) 

 

   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte fra 
administrasjonen: 

 
Tove Heggen Larsen, fung. bydelsdirektør 
Inge Olav Solli, økonomisjef 
Jan Nordahl, spesialkonsulent 

 

 Irene Borge-Hansen, konsulent 
 

 

Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli 
 

 

 



Åpen halvtime: 
• Christian Raak, styreleder i Nordstrand Idrettsforening, møtte i åpen halvtime. Han 

viste til orientering som tilsendt pr. e-post til bydelsutvalgets medlemmer og 
fung.bydelsdirektør angående planer for bygging av ny idrettshall, Nordstrandshallen.  
Han orienterte om planene framover og ba om BU`s støtte og hjelp til å komme 
gjennom de kommunale politiske prosesser på en god og ryddig måte. 

 
• Knut Hedemann (A) orienterte om bydelsdagene som arrangeres over 8 dager i 

tidsrommet 18.09. – 25.09.2011. Han anmodet både politikere og administrasjonen om 
å møte på de ulike arrangementene, som representant for bydelen, for å ønske 
velkommen. Programmet er nå klart og vil bli lagt ut på bydelens nettsider. 

 
Informasjon:  

• Fung. bydelsdirektør Tove Heggen Larsen viste til informasjon som er omdelt på 
møtet/sendt til bydelsutvalgets medlemmer på e-post, om følgende saker som tidligere 
er etterspurt i AU 22.08.2011: 

- Cafe Utsikten 
- Parkeringsplass ved tidligere Lambertseter senter  

 
• Videre informerte fung. bydelsdirektør Tove Heggen Larsen om at det vil bli lagt fram 

en B-sak som er unntatt offentlighet. Saken behandles i lukket møte etter det ordinære 
sakskartet. 

 
 
Eventuelt:     Ingen saker 
 
 
 
 
 
 
Saker behandlet under møte: 
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Sak 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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Mona Verdich (H) fremmet forslag om at Steinar Andersen (A) velges som nestleder på 
møtet.  
  
Mona Verdich (H) fremmet forslag om at sakene 111 og 112/11 flyttes opp og behandles etter 
sakene 107 og 108/11 av hensyn til de frammøttes interesse i sakene - slik at saksrekkefølgen 
blir som følger: 
Sak 107, 108, 112, 111, 109, 110, 113 – 117/11 
 
Votering: 
Mona Verdich (H) forslag om Steinar Andersen (A) velges som nestleder på møtet, ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Mona Verdich`s (H) forslag om endring av rekkefølgen av sakenes behandling ble enstemmig 
vedtatt. For øvrig ble bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 8.9.2011 godkjennes med endring av saksrekkefølgen 
 
 
 

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

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 16.6.2011 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møte 16.6.2011 godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 



 Sak 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 
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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 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Avviksrapport pr 31. mai 2011 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
 
 
 

 Sak 110 /11  Avviksrapport pr 30. juni 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn-, 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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Avviksrapport pr 30. juni 2011 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
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Sak 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 
 
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. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Svein Erik Aldal (FrP) fremmet følgende alternative forslag til vedtak: 

1. Bydelsutvalget mener at de økonomiske konsekvenser ved omreguleringsforslaget er 
mangelfullt utredet. Det bes om at det fremlegges et kostnadsoverslag før behandling i 
bydelsutvalget. 

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

3. For øvrig støtter bydelsutvalget intensjonen i det fremlagte omreguleringsforslaget 
med hensyn til ivaretakelse av biotopen ved Postdammen, Kaptein Oppegaards vei 8. 

 
Votering: 
Ved alternativ votering mellom Svein Erik Aldals (FrP) forslag til innstilling og 
bydelsdirektørens innstilling, ble Svein Erik Aldals (FrP) alternative forslag enstemmig 
vedtatt med 12 stemmer (4 A, 1 SV, 3 H, 2 FrP, 1 KrF, 1 Uavh.) 
 
Vedtak: 

1. Bydelsutvalget mener at de økonomiske konsekvenser ved omreguleringsforslaget er 
mangelfullt utredet. Det bes om at det fremlegges et kostnadsoverslag før 
behandling i bydelsutvalget. 

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

3. For øvrig støtter bydelsutvalget intensjonen i det fremlagte omreguleringsforslaget 
med hensyn til ivaretakelse av biotopen ved Postdammen, Kaptein Oppegaards vei 8. 
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 Sak 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. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Øystein A. Larsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt punkt 8: 
8.       Bydelsdirektøren fremmer en sak vedrørende innstilling til avtale til behandling i et 

ekstraordinært møte i arbeidsutvalget før kontraktssignering - innen 27.10.2011. 
Arbeidsutvalget gis fullmakt til å avslutte behandlingen av sak 112/11 på vegne av 
bydelsutvalget. 

 
Votering: 
Punktene 1 – 7: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Punkt 8: Øystein A. Larsens (H) tilleggsforslag til nytt punkt 8, ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
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 
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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. 

8.    Bydelsdirektøren fremmer en sak vedrørende innstilling til avtale til behandling i et 
ekstraordinært møte i arbeidsutvalget før kontraktssignering - innen 27.10.2011. 
Arbeidsutvalget gis fullmakt til å avslutte behandlingen av sak 112/11 på vegne av 
bydelsutvalget. 

 
 

 Sak 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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Øystein A. Larsen (H) foreslo at møtetidspunktene i den opprinnelig vedtatte møteplanen, 
med en møterunde som starter med AU 29.09. og avsluttes med BU 20.10., opprettholdes i 
tilfelle det er saker som skal behandles i dette tidsrommet. Møtene avlyses etter hvert hvis det 
ikke er saker. Konstituerende BU-møte avholdes 27.10.2011. 
 
Erik A. Telnes (SV) bemerket at et ekstraordinært AU-møte, jfr. vedtak i punkt 8, sak 112/11, 
bør legges til en møtedato som det allerede er berammet møte til i den opprinnelige 
møteplanen. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, med Øystein A. Larsens (H) og Erik A. Telnes (SV) 
bemerkninger/forslag, ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget godkjenner endret møteplan for 2. halvår 2011 (vedlegg 1 til protokollen) 
 
 
 

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

 Sak 115 /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. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 

 Eldrerådet 
 Rådet for funksjonshemmede 
 Helse- og sosialkomite 
 Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 



BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Årsberetning for 2010 fra Lambertseter Frivilligsentral tas til orientering. 
 
 
 

 Sak 116 /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. 
 
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 
 
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 
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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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Regnskap og årsrapport 2010 fra Nordstrand seniorsenter tas til orientering 
 
 

 Sak 117 /11  Protokoll til orientering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 

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



Referatsaker 
 
Periode: 16. juni 2011 - 08. september 2011   
   
Sak nr. Arkivsak Tittel 
   
20/11 200701399-7 Lokale brukerutvalg for NAV - kontorene 
   
21/11 201100380-4 Endring av inntaksområdet på Nordstrandsplatået - beslutning 
   
22/11 200701307-31 Midgardormen - delstrekning Bekkelagsbassenget - varsel om 

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

små reguleringsendringer 
 
 
 
 

  

 
 
Møtet hevet kl 21.10 
 
 
 
 
Oslo, 08.09.2011 
 
 
 
 
 
Mona Verdich (H) 
fung. leder av bydelsutvalget 
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