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Sak 121 /11  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
17.11.2011- Bydelsutvalget 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 17.11.2011 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Arve Edvardsen (A) viste til følgende tilleggssaker som var lagt til sakskartet, sakene 149 og 
150/11: 
Sak 149 /11  Høring om klagenemnder i henhold til endring i helselovgivningen 
Sak 150 /11  Søknad fra Nordstrand SV om endring av SV's representanter i barn,- ungdom- 
og kulturkomiteen 2011 - 2015 
Imidlertid trakk SVs representant, Pia Bergmann sak 150/11 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med en tilleggssak, 149/11:  
- Høring om klagenemnder i henhold til endring i helselovgivningen 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 17.11.2011 godkjennes med en tilleggsak, 149/11- Høring 
om klagenemnder i henhold til endring i helselovgivningen 
 

 

Sak 122 /11  Godkjenning av protokoll fra møte 27.10.2011- 
Bydelsutvalget 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 27.10.2011 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møte 27.10.2011 godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sak 123 /11  Avviksrapport pr 31. juli 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 eldrerådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til rådet for funksjonshemmede:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til ungdomsrådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til helse- og sosialkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til barn-, ungdom- og kulturkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget: 
Avvikssrapport pr. 31.7.2011 godkjennes 
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
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  
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Økonomirapportene tas til orientering. BMS-komiteen mener at det ikke er nødvendig at 
økonomirapportene kommer til komiteen 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 



BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Arve Edvardsen (H) viste til arbeidsutvalgets vedtak og bemerket at etter dette vedtaket skal 
ikke økonomisakene sendes BMS-komiteen for behandling heretter, noe som likevel ble gjort 
denne gang.  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med Arve Edvardsens (H) 
merknad 
 
Vedtak: 
Avvikssrapport pr. 31.7.2011 godkjennes 
 
 
 
 

 Sak 124 /11  Avviksrapport pr 31. august 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 eldrerådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til rådet for funksjonshemmede:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til ungdomsrådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til helse- og sosialkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til barn-, ungdom- og kulturkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
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Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalgets: 
Avvikssrapport pr. 31.8.2011 godkjennes 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
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  



 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Økonomirapportene tas til orientering. BMS-komiteen mener at det ikke er nødvendig at 
økonomirapportene kommer til komiteen 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Arve Edvardsen (H) viste til arbeidsutvalgets vedtak og bemerket at etter dette vedtaket skal 
ikke økonomisakene sendes BMS-komiteen for behandling heretter, noe som likevel ble gjort 
denne gang.  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med Arve Edvardsens (H) 
merknad 
 
Vedtak: 
Avvikssrapport pr. 31.8.2011 godkjennes 
 
 
 

 Sak 125 /11  Avviksrapport pr 30. september 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 eldrerådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til rådet for funksjonshemmede:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til ungdomsrådet:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til helse- og sosialkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
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Til byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til barn-, ungdom- og kulturkomiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget: 
Avviksrapport pr. 30.9.2011 godkjennes 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av avviksrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av avviksrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
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  
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Økonomirapportene tas til orientering. BMS-komiteen mener at det ikke er nødvendig at 
økonomirapportene kommer til komiteen 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Arve Edvardsen (H) viste til arbeidsutvalgets vedtak og bemerket at etter dette vedtaket skal 
ikke økonomisakene sendes BMS-komiteen for behandling heretter, noe som likevel ble gjort 
denne gang.  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med Arve Edvardsens (H) 
merknad 
 
Vedtak: 
Avviksrapport pr. 30.9.2011 godkjennes 
 
 
 

 Sak 126 /11  Tertialrapport - 2. 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 2 tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas 
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av tertialrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av tertialrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av tertialrapporten som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av tertialrapporten som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av tertialrapporten som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget 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 i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Økonomirapportene tas til orientering. BMS-komiteen mener at det ikke er nødvendig at 
økonomirapportene kommer til komiteen 
 
 



Barn-, ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Arve Edvardsen (H) viste til arbeidsutvalgets vedtak og bemerket at etter dette vedtaket skal 
ikke økonomisakene sendes BMS-komiteen for behandling heretter, noe som likevel ble gjort 
denne gang.  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med Arve Edvardsens (H) 
merknad 
 
Vedtak: 
Tertialrapport pr 2 tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas 
 
 
 
 

 Sak 127 /11  Tertialstatistikk - 2. 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 2. tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak som skal gjelde for alle 
økonomisakene heretter: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av tertialstatistikken som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av tertialstatistikken som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av tertialstatistikken som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av tertialstatistikken som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
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Ungdomsrådet for den delen av tertialstatistikken som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen for den delen av tertialstatistikken som faller inn under komiteens 
ansvarsområde. 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen for den delen av tertialstatistikken som faller inn under 
komiteens ansvarsområde. 
Eldrerådet for den delen av tertialstatistikken som faller inn under rådets ansvarsområde 
Rådet for funksjonshemmede for den delen av tertialstatistikken som faller inn under rådets 
ansvarsområde 
Ungdomsrådet for den delen av tertialstatistikken som faller inn under rådets ansvarsområde 
Bydelsutvalget 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget 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 i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Økonomirapportene tas til orientering. BMS-komiteen mener at det ikke er nødvendig at 
økonomirapportene kommer til komiteen 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Arve Edvardsen (H) viste til arbeidsutvalgets vedtak og bemerket at etter dette vedtaket skal 
ikke økonomisakene sendes BMS-komiteen for behandling heretter, noe som likevel ble gjort 
denne gang.  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med Arve Edvardsens (H) 
merknad 
 
Vedtak: 
Tertialstatistikk pr 2. tertial 2011 for Bydel Nordstrand vedtas 



 Sak 128 /11  Bydelens alkoholpolitiske rolle- forslag til 
retningslinjer for behandling av høringsuttalelser 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i helse- og sosialkomiteen og bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget vedtar følgende praksis for uttalelser i  saker om salgs- og skjenkebevilling  
 

1. Det er bydelsutvalgets ansvar å utforme den lokale rusmiddelpolitikken. Rollen som 
sosialtjeneste i arbeidet med bevillingsspørsmål er en viktig del av dette arbeidet. 

 
2. Når bydelen uttaler seg om bevillingssaker, er det kriteriene som er angitt i 

alkohollovens § 1-7a som legges til grunn.  
Dette betyr: 

a) antallet salgs- og skjenkesteder 
b) stedets karakter, beliggenhet og målgruppe, hvor bydelsutvalget velger å legge 

spesiell vekt på barns og unges oppvekstmiljø 
c) trafikk- og ordensmessige forhold 
d) næringspolitiske hensyn 
e) hensyn til lokalmiljøet for øvrig og eventuell kjennskap til søker 

 
3. Saker om salgs- og skjenkebevilling – inklusive saker om fornyelse på grunn av 

ordinær utløpstid - behandles av helse- og sosialkomiteen og bydelsutvalget med de 
unntak som fremkommer i punktene a – e nedenfor. 

a) Alle saker om salgs- og skjenkebevilling som fremkommer på grunn av 
overdragelse i henhold til serveringslovens kap 5, behandles av 
bydelsdirektøren. Der bydelsdirektøren finner at saken inneholder prinsipielle 
sider, legges saken frem for politisk behandling.  

b) Sak om salgsbevilling for ny dagligvareforretning som ønsker å selge de 
alkoholholdige produkter som tillates solgt i dagligvareforretning, behandles 
av bydelsdirektøren. 

c) Søknader om bevilling for avgrensede perioder i forbindelse med arrangement 
behandles av bydelsdirektøren. Der bydelsdirektøren finner at saken 
inneholder prinsipielle sider, legges saken frem for politisk behandling. 

d) I tilfeller hvor det ikke er tid til å behandle en sak i helse- og sosialkomite og 
bydelsutvalg, kan saken behandles i arbeidsutvalget – enten i ordinært AU-
møte eller ved fjernmøte i henhold til reglement for bydelene, §§ 3-3 og 3-4 og 
tilhørende merknader. Fjernmøte utløser ingen godtgjørelse. 

e) I særlige tilfeller, som ikke kommer inn under denne fullmakten, men hvor 
vesentlige forhold tilsier en rask behandling, kan uttalelse gis av 
bydelsdirektør og BU-leder i fellesskap. 
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i:  
-  Helse- og sosialkomiteen 
-  Bydelsutvalget 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen fremmet følgende forslag til alternativt vedtak:  
Helse- og sosialkomiteen ønsker å drøfte saken videre fordi man trenger bedre bakgrunn 
Votering: 
Helse- og sosialkomiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen ønsker å drøfte saken videre fordi man trenger bedre bakgrunn 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Arve Edvardsen (H) viste til helse- og sosialkomiteens vedtak, som følger:  
Helse- og sosialkomiteen ønsker å drøfte saken videre fordi man trenger bedre bakgrunn 
Han fremmet etter dette forslag om å utsette saken 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget utsetter behandling av saken  
 

  

Sak 129 /11  Fremtidig bruk av nedlagte barneparker 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 

- Eldrerådet 
- Råd for funksjonshemmede 
- Ungdomsrådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 
 

Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som leges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
1) Fremtidig bruk av eiendommer og bygg. 
a. Kåres vei barnepark er regulert til friareale og bør fortsatt være det. Bygning og 
inngjerding bør fjernes, slik at man får et sammenhengende friområde. Det bør utplasseres 
noen benker. I den grad det skal være lekeapparater på området, må det være midler i 
systemet til tilsyn og vedlikehold av disse. 



b. Fjellklangveien barnepark bør reguleres til friområde, sammen med ytterligere område 
sydover langs banelinjen. Både bygg, gjerder og installasjoner bør fjernes. Området må 
holdes i hevd som opparbeidet friareale, noe som vil gjøre det mindre naturlig å bruke 
området som dumpeplass for hageavfall. Reguleringsforslaget bør sees i sammenheng med 
forslaget for Solveien barnepark i pkt h. 
c. Rosendalsveien barnepark er regulert til friområde og bør fortsatt være det. Bygninger og 
gjerde rundt barneparken bør fjernes. Området bør ryddes og gjøres tilgjengelig, slik at det 
henger sammen med friarealet nord for barneparken. 
d. Ljan barnepark kan både tillegges skolens uteområde, leies ut til privat barnehage og 
åpnes opp som møteplass. Bydelsutvalget vil primært gå inn for at tomt og bygg leies ut, hvis 
det er interesse for dette. Hvis det ikke er interesse for å leie barneparken, vil bydelsutvalget 
subsidiært gå inn for at bygg, gjerde og installasjoner fjernes og at tomten åpnes opp som 
møteplass.  
e. Munkerudvollen barnepark er regulert til friareale og bør fortsatt være det. Bygg og 
gjerder bør fjernes. I den grad det skal være lekeapparater på området, må det være midler i 
systemet til tilsyn og vedlikehold av disse. Området kan være åpent som friområde, men kan 
også sees i sammenheng med planlagt ny barnehage og skole i området. 
f. Bråten stasjon barnepark er regulert til friareale og bør fortsatt være det. Ett alternativ er å 
fjerne både bygg og gjerder, en annen er å leie ut bygg og grunn til lokal ballklubb eller 
annen interessent. Bydelsutvalget vil primært gå inn for utleie, subsidiært fjerning av bygg, 
gjerder og installasjoner. I den grad det skal være lekeapparater på området, må det være 
midler i systemet til tilsyn og vedlikehold av disse. 
g. Kongsveien barnepark ligger inntil Kongsveien barnehage og leies ut til denne. 
Bydelsutvalget ønsker at dette leieforholdet får fortsette. 
h. Solveien barnepark i Solveien 47 er regulert til friareale. Barneparken er en del av denne 
eiendommen og er i dag leid ut til privat familiebarnehage.  
Tomtens størrelse og beliggenhet gjør at det bør foreslås omregulering til barnehageformål 
og bygging av en ny, stor barnehage. Bydelsutvalget ønsker å se dette forslaget i sammenheng 
med mulig avvikling av Sæter barnehage. 
Omregulering til barnehageformål vil kreve gjennomgang av grøntregnskapet, og bør sees i 
sammenheng med området langs trikkelinjen i Fjellklangveien (pkt 2 ovenfor), som foreslås 
omregulert til friareale. 
Bydelsdirektøren tilskriver byrådsavdelingen og anmoder om oppstart av et 
omreguleringarbeid. 
 
2) De byggene som foreslås fjernet, bør gis bort til barnehager eller frivillige organisasjoner 
mot demontering og fjerning. 
 
3) Bydel Nordstrand kan påta seg forvalteransvar for disse nærmiljøanleggene, inkludert 
ansvar for utleieforhold, men det forutsettes i så fall at anleggene overtas i ryddet og 
klargjort stand, og at det følger med midler for skjøtsel og stell av områdene og eventuelle 
lekeapparater eller annet. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Arve Edvardsen (H) fremmet forslag om at saken sendes til kun èn av komiteene, BMS-
komiteen, som innstiller til bydelsutvalget 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med Arve Edvardsens (H) 
endringsforslag 
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Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 

- Eldrerådet 
- Råd for funksjonshemmede 
- Ungdomsrådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 

 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
Rådet hadde følgende merknader: 
Rådet ber om at det gjøres generelle vurderinger i forhold til hvilke tomter som kan være 
egnet for bygging av omsorgsboliger. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstillingen som leges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Rådet ber om at det gjøres generelle vurderinger i forhold til hvilke tomter som kan være 
egnet for bygging av omsorgsboliger. 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Den innstillingen som leges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 

Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens behandling/vedtak: 
På bakgrunn av nye opplysninger i saken, fremmet Anne Marie Donati (A) følgende 
alternativt forslag til nytt pkt e),som erstatter bydelsdirektørens forslag til pkt e): 
e) Munkerudvollen barnepark: Området bør sees i sammenheng med planlagt ny barnehage 
og skole.  
Votering: 
Anne Marie Donatis (A) alternative forslag til punkt e) ble enstemmig vedtatt sammen med de 
øvrige punktene i bydelsdirektørens innstilling. 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
BMS-komiteens innstilling til bydelsutvalget med endret punkt e) som følger: 
1) Fremtidig bruk av eiendommer og bygg. 
a. Kåres vei barnepark er regulert til friareale og bør fortsatt være det. Bygning og 
inngjerding bør fjernes, slik at man får et sammenhengende friområde. Det bør utplasseres 
noen benker. I den grad det skal være lekeapparater på området, må det være midler i 
systemet til tilsyn og vedlikehold av disse. 
b. Fjellklangveien barnepark bør reguleres til friområde, sammen med ytterligere område 
sydover langs banelinjen. Både bygg, gjerder og installasjoner bør fjernes. Området må 
holdes i hevd som opparbeidet friareale, noe som vil gjøre det mindre naturlig å bruke 
området som dumpeplass for hageavfall. Reguleringsforslaget bør sees i sammenheng med 
forslaget for Solveien barnepark i pkt h. 
c. Rosendalsveien barnepark er regulert til friområde og bør fortsatt være det. Bygninger og 
gjerde rundt barneparken bør fjernes. Området bør ryddes og gjøres tilgjengelig, slik at det 
henger sammen med friarealet nord for barneparken. 
d. Ljan barnepark kan både tillegges skolens uteområde, leies ut til privat barnehage og 
åpnes opp som møteplass. Bydelsutvalget vil primært gå inn for at tomt og bygg leies ut, hvis 
det er interesse for dette. Hvis det ikke er interesse for å leie barneparken, vil bydelsutvalget 



subsidiært gå inn for at bygg, gjerde og installasjoner fjernes og at tomten åpnes opp som 
møteplass.  
e) Munkerudvollen barnepark: Området bør sees i sammenheng med planlagt ny barnehage 
og skole. 
f. Bråten stasjon barnepark er regulert til friareale og bør fortsatt være det. Ett alternativ er å 
fjerne både bygg og gjerder, en annen er å leie ut bygg og grunn til lokal ballklubb eller 
annen interessent. Bydelsutvalget vil primært gå inn for utleie, subsidiært fjerning av bygg, 
gjerder og installasjoner. I den grad det skal være lekeapparater på området, må det være 
midler i systemet til tilsyn og vedlikehold av disse. 
g. Kongsveien barnepark ligger inntil Kongsveien barnehage og leies ut til denne. 
Bydelsutvalget ønsker at dette leieforholdet får fortsette. 
h. Solveien barnepark i Solveien 47 er regulert til friareale. Barneparken er en del av denne 
eiendommen og er i dag leid ut til privat familiebarnehage.  
Tomtens størrelse og beliggenhet gjør at det bør foreslås omregulering til barnehageformål 
og bygging av en ny, stor barnehage. Bydelsutvalget ønsker å se dette forslaget i sammenheng 
med mulig avvikling av Sæter barnehage. 
Omregulering til barnehageformål vil kreve gjennomgang av grøntregnskapet, og bør sees i 
sammenheng med området langs trikkelinjen i Fjellklangveien (pkt 2 ovenfor), som foreslås 
omregulert til friareale. 
Bydelsdirektøren tilskriver byrådsavdelingen og anmoder om oppstart av et 
omreguleringarbeid. 
 
2) De byggene som foreslås fjernet, bør gis bort til barnehager eller frivillige organisasjoner 
mot demontering og fjerning. 
 
3) Bydel Nordstrand kan påta seg forvalteransvar for disse nærmiljøanleggene, inkludert 
ansvar for utleieforhold, men det forutsettes i så fall at anleggene overtas i ryddet og 
klargjort stand, og at det følger med midler for skjøtsel og stell av områdene og eventuelle 
lekeapparater eller annet. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Arve Edvardsen (H) viste til BMS-komiteens vedtak/innstilling til bydelsutvalget og fremmet 
dette som et forslag til vedtak 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) forslag til vedtak, BMS-komiteens vedtak/innstilling til bydelsutvalget, 
ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1) Fremtidig bruk av eiendommer og bygg. 
a. Kåres vei barnepark er regulert til friareale og bør fortsatt være det. Bygning og 
inngjerding bør fjernes, slik at man får et sammenhengende friområde. Det bør utplasseres 
noen benker. I den grad det skal være lekeapparater på området, må det være midler i 
systemet til tilsyn og vedlikehold av disse. 
b. Fjellklangveien barnepark bør reguleres til friområde, sammen med ytterligere område 
sydover langs banelinjen. Både bygg, gjerder og installasjoner bør fjernes. Området må 
holdes i hevd som opparbeidet friareale, noe som vil gjøre det mindre naturlig å bruke 
området som dumpeplass for hageavfall. Reguleringsforslaget bør sees i sammenheng med 
forslaget for Solveien barnepark i pkt h. 
c. Rosendalsveien barnepark er regulert til friområde og bør fortsatt være det. Bygninger 
og gjerde rundt barneparken bør fjernes. Området bør ryddes og gjøres tilgjengelig, slik at 
det henger sammen med friarealet nord for barneparken. 
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d. Ljan barnepark kan både tillegges skolens uteområde, leies ut til privat barnehage og 
åpnes opp som møteplass. Bydelsutvalget vil primært gå inn for at tomt og bygg leies ut, 
hvis det er interesse for dette. Hvis det ikke er interesse for å leie barneparken, vil 
bydelsutvalget subsidiært gå inn for at bygg, gjerde og installasjoner fjernes og at tomten 
åpnes opp som møteplass.  
e) Munkerudvollen barnepark: Området bør sees i sammenheng med planlagt ny 
barnehage og skole. 
f. Bråten stasjon barnepark er regulert til friareale og bør fortsatt være det. Ett alternativ er 
å fjerne både bygg og gjerder, en annen er å leie ut bygg og grunn til lokal ballklubb eller 
annen interessent. Bydelsutvalget vil primært gå inn for utleie, subsidiært fjerning av bygg, 
gjerder og installasjoner. I den grad det skal være lekeapparater på området, må det være 
midler i systemet til tilsyn og vedlikehold av disse. 
g. Kongsveien barnepark ligger inntil Kongsveien barnehage og leies ut til denne. 
Bydelsutvalget ønsker at dette leieforholdet får fortsette. 
h. Solveien barnepark i Solveien 47 er regulert til friareale. Barneparken er en del av 
denne eiendommen og er i dag leid ut til privat familiebarnehage.  
Tomtens størrelse og beliggenhet gjør at det bør foreslås omregulering til barnehageformål 
og bygging av en ny, stor barnehage. Bydelsutvalget ønsker å se dette forslaget i 
sammenheng med mulig avvikling av Sæter barnehage. 
Omregulering til barnehageformål vil kreve gjennomgang av grøntregnskapet, og bør sees i 
sammenheng med området langs trikkelinjen i Fjellklangveien (pkt 2 ovenfor), som 
foreslås omregulert til friareale. 
Bydelsdirektøren tilskriver byrådsavdelingen og anmoder om oppstart av et 
omreguleringarbeid. 
 
2) De byggene som foreslås fjernet, bør gis bort til barnehager eller frivillige 
organisasjoner mot demontering og fjerning. 
 
3) Bydel Nordstrand kan påta seg forvalteransvar for disse nærmiljøanleggene, inkludert 
ansvar for utleieforhold, men det forutsettes i så fall at anleggene overtas i ryddet og 
klargjort stand, og at det følger med midler for skjøtsel og stell av områdene og eventuelle 
lekeapparater eller annet. 
 
 
 

 Sak 130 /11  Offentlig ettersyn av planstrategi og  planprogram for 
kommuneplan 2013 - 2030 med juridisk bindende 
arealdel for Oslo 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  

1. Bydel Nordstrand mener at planstrategi og planprogram er et godt grunnlag for 
kommuneplanarbeidet og at viktige utviklingstrekk synliggjøres på en god måte. 

2. Bydel Nordstrand nærmer seg 50.000 innbyggere og merker allerede at 
befolkningsøkningen gir økt press på bydelens tjenester og arealer. Parallelt med 
befolkningsøkningen gir den alminnelige samfunns- og velstandsutviklingen økte 
forventninger til kvalitet i bydelens tjenester og de lokalene tjenestene ytes i. 

3. Det blir avgjørende for de kommende årene å sikre finansiering av kvalitetsmessig 
gode og riktig dimensjonerte tjenester i bydelens regi. 



4. Det må sikres midler til å arbeide med levekårs- og folkehelsestrategier. 
5. Det må tas dristige og fremtidsrettede grep for å sikre miljøvennlige og effektive 

transportløsninger – både i regionen, i byen og i bydelen. Bydelen har i sin trafikkplan 
(behandlet av bystyret 15.06.2011) konkretisert noen tiltak og satsingsområder. 

6. Det må sikres både areal og tidsmessige bygninger til bydelens behov for barnehager, 
skoler og sosiale tilbud. 

7. Det må sikres både areal og god tilgjengelighet til rekreasjonsområder, idrettsanlegg 
og kystlinje. 

 
Til komiteer og råd:  
Det vedtak som er fattet i arbeidsutvalget, tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Det vedtak som er fattet i arbeidsutvalget, tas til orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 

Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag: 
Saken sendes til behandling i byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteen som innstiller til 
bydelsutvalget 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) forslag til endringsvedtak ble enstemmig vedtatt 
Arbeidsutvalgets vedtak 
Saken sendes til behandling i byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteen som innstiller til 
bydelsutvalget 
 

Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens behandling: 
Kristen Meltvedt (V) fremmet følgende tilleggsforslag om et nytt punkt 3 etter 
bydelsdirektørens punkt 2 (bydelsdirektørens punkter nedenfor endrer nummer tilsvarende): 
”3. Bydel Nordstrand mener at fremtidig fortetting må skje på en strøkstilpasset måte, med 
respekt for bydelens særpreg og nåværende beboere.” 
 
Frank Hagen (KrF) fremmet følgende endringsforslag i bydelsdirektørens punkt 7 (som nå er 
blitt 8).: 
”Ordet gravplasser settes inn etter ordet kystlinje i bydelsdirektørens forslag. Pkt 8 får dermed 
følgende ordlyd”: 
”8. Det må sikres både areal og god tilgjengelighet til rekreasjonsområder, idrettsanlegg, 
kystlinje og gravplasser.” 

Votering: 
Kristen Meltvedts (V) tilleggsforslag, nytt punkt 3, ble enstemmig vedtatt  
og bydelsdirektørens forslag til vedtak nedenfor endrer nummer tilsvarende 
 
Frank Hagens (KrF) endringsforslag, punkt 8, ble vedtatt med 6 stemmer. 1 (FrP) stemte i 
mot. 
Bydelsdirektørens øvrige forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
BMS-komiteens innstilling til vedtak i bydelsutvalget med tilleggspunkt 3, som følger: 

1. Bydel Nordstrand mener at planstrategi og planprogram er et godt grunnlag for 
kommuneplanarbeidet og at viktige utviklingstrekk synliggjøres på en god måte. 

2. Bydel Nordstrand nærmer seg 50.000 innbyggere og merker allerede at 
befolkningsøkningen gir økt press på bydelens tjenester og arealer. Parallelt med 
befolkningsøkningen gir den alminnelige samfunns- og velstandsutviklingen økte 
forventninger til kvalitet i bydelens tjenester og de lokalene tjenestene ytes i. 

3. Bydel Nordstrand mener at fremtidig fortetting må skje på en strøkstilpasset måte, 
med respekt for bydelens særpreg og nåværende beboere. 

4. Det blir avgjørende for de kommende årene å sikre finansiering av kvalitetsmessig 
gode og riktig dimensjonerte tjenester i bydelens regi. 

5. Det må sikres midler til å arbeide med levekårs- og folkehelsestrategier. 
6. Det må tas dristige og fremtidsrettede grep for å sikre miljøvennlige og effektive 

transportløsninger – både i regionen, i byen og i bydelen. Bydelen har i sin trafikkplan 
(behandlet av bystyret 15.06.2011) konkretisert noen tiltak og satsingsområder. 

7. Det må sikres både areal og tidsmessige bygninger til bydelens behov for barnehager, 
skoler og sosiale tilbud. 

      8.   Det må sikres både areal og god tilgjengelighet til rekreasjonsområder, idrettsanlegg, 
kystlinje og gravplasser. 

 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Arve Edvardsen (H) viste til BMS-komiteens vedtak/innstilling til bydelsutvalget og fremmet 
dette som et forslag til vedtak 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) forslag til vedtak, BMS-komiteens vedtak/innstilling til bydelsutvalget, 
ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 

1. Bydel Nordstrand mener at planstrategi og planprogram er et godt grunnlag for 
kommuneplanarbeidet og at viktige utviklingstrekk synliggjøres på en god måte. 

2. Bydel Nordstrand nærmer seg 50.000 innbyggere og merker allerede at 
befolkningsøkningen gir økt press på bydelens tjenester og arealer. Parallelt med 
befolkningsøkningen gir den alminnelige samfunns- og velstandsutviklingen økte 
forventninger til kvalitet i bydelens tjenester og de lokalene tjenestene ytes i. 

3. Bydel Nordstrand mener at fremtidig fortetting må skje på en strøkstilpasset måte, 
med respekt for bydelens særpreg og nåværende beboere. 

4.   Det blir avgjørende for de kommende årene å sikre finansiering av kvalitetsmessig 
gode og riktig dimensjonerte tjenester i bydelens regi. 

5.  Det må sikres midler til å arbeide med levekårs- og folkehelsestrategier. 
6.  Det må tas dristige og fremtidsrettede grep for å sikre miljøvennlige og effektive 

transportløsninger – både i regionen, i byen og i bydelen. Bydelen har i sin 
trafikkplan (behandlet av bystyret 15.06.2011) konkretisert noen tiltak og 
satsingsområder. 

7.   Det må sikres både areal og tidsmessige bygninger til bydelens behov for 
barnehager, skoler og sosiale tilbud. 

      8.   Det må sikres både areal og god tilgjengelighet til rekreasjonsområder, 
idrettsanlegg, kystlinje og gravplasser. 

 
 
 



 Sak 131 /11  Underretning av politisk vedtak - Kongsveien 17 med 
fler - Ekeberg skulptur - og kulturminnepark - 
detaljregulering med konsekvensutredning 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Bydel Nordstrand viser til vedtak i bydelsutvalget i møte den 18.11.2010, sak 124/10, og 
understreker bydelens bekymring for forhold knyttet til trafikk og parkering, jfr pkt 4 og 5  i 
nevnte BU-vedtak.  
 
Til komiteer og råd:  
Vedtak i AU fra 20.10.2011 tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Vedtak i AU fra 20.10.2011 tas til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Ulf Stigen (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag som nytt punkt 1 og bydelsdirektørens 
forslag blir punkt 2: 
1. Bydelsutvalget ser planene om skulptur- og kulturminnepark på Ekeberg som positivt for 

bydelen og for byen 
Votering: 
Ulf Stigens (FrP) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt som punkt 1 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som punkt 2 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1. Bydelsutvalget ser planene om skulptur- og kulturminnepark på Ekeberg som positivt for 

bydelen og for byen 
2.    Bydel Nordstrand viser til vedtak i bydelsutvalget i møte den 18.11.2010, sak 124/10, og  

understreker bydelens bekymring for forhold knyttet til trafikk og parkering, jfr pkt 4 og 5  
i nevnte BU-vedtak.  

 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Vedtak i AU fra 20.10.2011 tas til orientering. 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Vedtak i AU fra 20.10.2011 tas til orientering 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Vedtak i AU fra 20.10.2011 tas til orientering 
 
 
 

 20 



 

 21

Sak 132 /11  Varsel om forslag til midlertidig forbud mot tiltak - 
Nordstrandskråningen 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  

1) Bydel Nordstrand har ingen spesielle bemerkninger til forslaget om midlertidig forbud 
mot tiltak for eiendommene Breidablikkveien 16, Skogbakken 2A og Solveien 39. 

2) Saken legges frem for BMS-komiteen og BU til orientering 
 
Til komiteer og råd:  
Vedtak i arbeidsutvalget tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Vedtak i arbeidsutvalget tas til orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 

1. Bydel Nordstrand har ingen spesielle bemerkninger til forslaget om midlertidig forbud 
mot tiltak for eiendommene Breidablikkveien 16, Skogbakken 2A og Solveien 39. 

2. Saken legges frem for BMS-komiteen og BU til orientering 
 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Vedtak i arbeidsutvalget tas til orientering. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Vedtak i arbeidsutvalget tas til orientering 
 
 
 

Sak 133 /11  Kulturhus i Oslo - Nedre Bekkelaget samfunnshus - 
Villa Lilleborg - kontrollfunksjon - anmodning om valg 
på BU-møte 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i  

- Bydelsutvalget 
 
 
 



Til bydelsutvalget:  
1. Bydelsutvalget velger  …………………………(navn)… som representant for Oslo 

kommune, Bydel Nordstrand, til styret for Nedre Bekkelaget Samfunnshus AL for 
inneværende valgperiode.  

2. Nytt bydelsutvalg foretar ny oppnevning i første møte etter konstituering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak: 
Saken sendes til behandling i bydelsutvalget med følgende innstilling: 
 
Bydelsutvalget velger en representant for Oslo kommune, Bydel Nordstrand, til styret for Nedre 
Bekkelaget Samfunnshus AL, foreløpig til 1. januar 2013. Administrasjonen bes gjennomgå 
bydelens representasjon i samfunnshus og lignende med sikte på å etablere en felles ordning. 
 Votering: 
Arve Edvardsens (H) forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i bydelsutvalget med følgende innstilling: 
 
Bydelsutvalget velger en representant for Oslo kommune, Bydel Nordstrand, til styret for Nedre 
Bekkelaget Samfunnshus AL, foreløpig til 1. januar 2013. Administrasjonen bes gjennomgå 
bydelens representasjon i samfunnshus og lignende med sikte på å etablere en felles ordning. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Hege Astrup Sannum (H) fremmet følgende forslag til representant: John Tore Norenberg (H) 
Arve Edvardsen (H) viste til arbeidsutvalgets vedtak og fremmet dette som forslag til vedtak 
 
Votering: 
Hege Astrup Sannums (H) forslag til representant ble enstemmig vedtatt 
Arve Edvardsens (H) forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget velger følgende representant for Oslo kommune, Bydel Nordstrand, til styret 
for Nedre Bekkelaget Samfunnshus AL, foreløpig til 1. januar 2013: John Tore Norenberg 
(H) 
Administrasjonen bes gjennomgå bydelens representasjon i samfunnshus og lignende med 
sikte på å etablere en felles ordning. 
 
 
 
 

 Sak 134 /11  Demensplan for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Helse og sosialkomitè 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
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Til komiteer og råd:  
Demensplan for Bydel Nordstrand 2011 – 2015 tas til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  

1. Kompetent organ etter medbestemmelsesavtalens § 4.2 f, er i denne sammenheng 
bydelsdirektøren. 

2. Bydelsdirektøren framlagte plan for demente tas til orientering.  
 

Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar demensplanen for Bydel Nordstrand 2011 – 2015 til orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Helse og sosialkomitè 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Det ble bemerket at ”Pårørendeskolen”  bør skrives med stor P – nederst på første side i 
saksutredingen under punktet ytterligere vurdering 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Demensplan for Bydel Nordstrand 2011 – 2015 tas til orientering med merknad 
 
Eldrerådets behandling/vedtak: 
Eldrerådet hadde følgende merknader:  
Brosjyre vedrørende tidlig demens ønskes utdelt i eldrerådet 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Eldrerådets vedtak: 
Demensplan for Bydel Nordstrand 2011 – 2015 tas til orientering med følgende merknader: 
Brosjyre vedrørende tidlig demens ønskes utdelt i eldrerådet 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 

1. Kompetent organ etter medbestemmelsesavtalens § 4.2 f er i denne sammenheng 
bydelsdirektøren. 

2. Bydelsdirektørens framlagte plan for demente tas til orientering. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Demensplan for Bydel Nordstrand 2011 – 2015 tas til orientering 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Arve Edvardsen (H) viste til helse- og sosialkomiteens vedtak til bydelsutvalget. 
Bemerkningen i dette vedtaket ivaretas av administrasjonen. For øvrig fremmes denne 
komiteens forslag til vedtak. 
 
 



Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med helse- og sosialkomiteens  
merknad om ”Pårørendeskolen”  bør skrives med stor P – nederst på første side i 
saksutredingen under punktet ytterligere vurdering 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar demensplanen for Bydel Nordstrand 2011 – 2015 til orientering med 
helse- og sosialkomiteens merknad 
 

 

 Sak 135 /11  Lokalt brukerutvalg ved NAV Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Saken vedrørende lokalt brukerutvalg ved NAV Nordstrand tas til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets behandling/vedtak: 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 
Forslag på kandidat for lokalt brukervalg ved NAV-kontor i Oslo: 
Rolf Asbjørnsen 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt med følgende merknader: 
Forslag på kandidat for lokalt brukervalg ved NAV-kontor i Oslo: 
Rolf Asbjørnsen 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
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BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Arve Edvardsen (H) fremmet forslag om å utsette behandling av saken 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget utsetter behandling av saken 
 
 

 Sak 136 /11  Reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo 
kommune 

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

 Bydelsutvalget 
 
Til Bydelsutvalget: 
Ingen innstilling fra bydelsdirektøren 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende forslag som innstilling til bydelsutvalget: 
Saken sendes til behandling i bydelsutvalget med følgende innstilling: 
Følgende kategorier velges: 
Bydelsutvalgets leder og nestleder: alternativ 2  
Leder og medlemmer av bydelsutvalgets fagkomiteer: kategori 1  
Leder og medlemmer av bydelsutvalgets tilsynsutvalg: kategori 2 
Leder og medlemmer av ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede:   
kategori 3  
Votering: 
Arve Edvardsen (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i bydelsutvalget med følgende innstilling: 
Følgende kategorier velges: 
Bydelsutvalgets leder og nestleder: alternativ 2  
Leder og medlemmer av bydelsutvalgets fagkomiteer: kategori 1  
Leder og medlemmer av bydelsutvalgets tilsynsutvalg: kategori 2 
Leder og medlemmer av ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede:  
 kategori 3  
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Arve Edvardsen (H) viste til arbeidsutvalgets vedtak og fremmet dette som forslag til vedtak 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) forslag, som er arbeidsutvalgets vedtak, ble enstemmig vedtatt 
 
 



Vedtak: 
Følgende kategorier velges: 
Bydelsutvalgets leder og nestleder: alternativ 2  
Leder og medlemmer av bydelsutvalgets fagkomiteer: kategori 1  
Leder og medlemmer av bydelsutvalgets tilsynsutvalg: kategori 2 
Leder og medlemmer av ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede:  
kategori 3  
 
 
 

 Sak 137 /11  PC-godtgjørelse for politikere - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til behandling til: 
Bydelsutvalget 
  
Til bydelsutvalget: 
1. Det etableres en ordning med PC- godtgjørelse på kr. 400,- pr. mnd for folkevalgte i 

Bydel Nordstrand for kommunevalgsperioden 2011-2015 - gjeldende fra 01.11.2012. 
      Beløpet dekker kompensasjon for PC, printer, papir, abonnement og andre 
driftskostnader 
2. Godtgjørelsen gjelder følgende folkevalgte: 

- faste medlemmer i bydelsutvalget samt første varamedlem for hvert parti 
- faste medlemmer i komiteene 

3. PC- regelverk for folkevalgte i Bydel Nordstrand for perioden 2008-2011 utgår 27.10.2011 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget ba administrasjonen undersøke skattereglene før saken kommer til 
behandling i bydelsutvalget 17.11.2011 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med arbeidsutvalgets anmodning 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling til: 
Bydelsutvalget 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Arve Edvardsen fremmet forslag om å utsette behandling av saken 
 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget utsetter behandling av saken 
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Sak 138 /11  Møteplan 2012 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget: 
Sak om møteplan for 2012  sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget:      
Bydelsutvalget godkjenner møteplan for 2012 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Sak om møteplan for 2012 sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget godkjenner møteplan for 2012  (vedlegg 1 til protokollen) 
 
 
 

 Sak 139 /11  Reglement for komiteer, råd og utvalg og forholdet 
mellom politisk og administrativt nivå 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget vedtar vedlagte reglement for komiteer, råd og utvalg og forholdet mellom 
politisk og administrativt nivå 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Arve Edvardsen (H) fremmet forslag om at saken sendes kun til behandling i bydelsutvalget 
med følgende innstilling til vedtak: 
Bydelsutvalget vedtar vedlagte reglement for komiteer, råd og utvalg og forholdet mellom 
politisk og administrativt nivå med følgende endring: 
 



Pkt 9 Delegasjon til arbeidsutvalget. 1. setning endres til: ”Arbeidsutvalget kan kun når det er 
helt nødvendig, fatte vedtak i hastesaker. I saker fra kommunal virksomhet hvor svarfrist ikke 
tillater ordinær politisk behandling skal administrasjonen først be om fristforlengelse.”  
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt  
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i bydelsutvalget med følgende innstilling: 
Bydelsutvalget vedtar vedlagte reglement for komiteer, råd og utvalg og forholdet mellom 
politisk og administrativt nivå med følgende endring: 
 
Pkt 9 Delegasjon til arbeidsutvalget. 1. setning endres til: ”Arbeidsutvalget kan kun når det er 
helt nødvendig fatte vedtak i hastesaker. I saker fra kommunal virksomhet hvor svarfrist ikke 
tillater ordinær politisk behandling, skal administrasjonen først be om fristforlengelse.”  
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Arve Edvardsen (H) viste til arbeidsutvalgets vedtak om endring i punkt 9 i reglementet og 
fremmet dette som forslag til vedtak i bydelsutvalget 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt med Arve Edvardsens (H) forslag til endring 
i punkt 9  
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget vedtar vedlagte reglement for komiteer, råd og utvalg og forholdet mellom 
politisk og administrativt nivå med følgende endring: 
 
Pkt 9 Delegasjon til arbeidsutvalget. 1. setning endres til: ”Arbeidsutvalget kan kun når 
det er helt nødvendig fatte vedtak i hastesaker. I saker fra kommunal virksomhet hvor 
svarfrist ikke tillater ordinær politisk behandling, skal administrasjonen først be om 
fristforlengelse. 
 
 
 

 Sak 140 /11  Supplement driftsstyrer kommunalt drevne sykehjem - 
innstilling av ekstern representant ved 
Nordseterhjemmet 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til helse- og sosialkomiteen :  
Bydelsutvalgets innstilling til ekstern representant ved driftsstyret ved Nordseterhjemmet tas 
til orientering 
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Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget innstiller overfor byråden for eldre følgende representant til driftstyret ved 
Nordseterhjemmet, som erstatter Hege Astrup Sannum (H): 
 
Nordseterhjemmet: 
Fast representant:………………………………………… 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Representant fra Høyre vil bli fremmet i bydelsutvalgets møte  
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsutvalgets innstilling til ekstern representant ved driftsstyret ved Nordseterhjemmet tas 
til orientering 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Bjørn Fjellheim (H) fremmet følgende forslag til representant ved driftsstyret ved 
Nordseterhjemmet: Ingeborg Midttun (H) 
 
Votering: 
Bjørn Fjellheims (H) forslag til representant ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget innstiller overfor byråden for eldre følgende representant til driftstyret ved 
Nordseterhjemmet, som erstatter Hege Astrup Sannum (H): 
 
Nordseterhjemmet: 
Fast representant: Ingeborg Midttun (H) 
 
 

Sak 141 /11  Oppnevning av råd for funksjonshemmede, 
suppleringsvalg av eldrerådet og medlemsantall i 
ungdomsrådet 

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget: 
1. Suppleringsvalg medlem/ varamedlemmer til Eldrerådet velges for perioden 2011-2015: 
      Fast medlem:  ……………………………………..   
      
      Varamedlem 1: …………………………………. 
      Varamedlem 2: …………………………………. 
     Varamedlem 3: …………………………………. 



     Varamedlem 4: …………………………………. 
     Varamedlem 5:  …………………………………. 
    Varamedlem 6: …………………………………. 
    Varamedlem 7:  …………………………………. 
   Varamedlem 8:  …………………………………. 
   Varamedlem 9:  …………………………………. 
 
2. Valg av medlemmer i Rådet for funksjonshemmede velges for perioden 2011-2015: 
      Antall medlemmer: … Antall varamedlemmer:…… 
      Fast medlem:  ………………………………….   
      Fast medlem:  ………………………………….   
      Fast medlem:  ………………………………….   
      Fast medlem:  ………………………………….   
      Fast medlem:  ………………………………….   

 
      Varamedlem 1:…………………………………. 
      Varamedlem 2:…………………………………. 
      Varamedlem 3:…………………………………. 
      Varamedlem 4:…………………………………. 
      Varamedlem 5:…………………………………. 

 
3.   Ungdomsrådet: Antall medlemmer: …… 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Det var innkommet forslag til medlemmer og varamedlemmer fra organisasjoner/foreninger 
 
Votering: 
De foreslåtte medlemmer og varamedlemmer fra organisasjonene/forenenigene ble 
enstemmig vedtatt, som følger: 
 
Vedtak: 
1. Suppleringsvalg medlem / varamedlemmer til Eldrerådet velges for perioden  

2011 - 2015: 
      Fast medlem:    Rolf Asbjørnsen, Nordseter pensjonistforening 
      
     Varamedlem 1: Åshild Haraldsen, Nordstrand pensjonistforening 
      Varamedlem 2: Sissel Oda Mantor, Bekkelaget seniorsenter 
     Varamedlem 3: Jørun Kristoffersen, Krystallen seniorsenter 
     Varamedlem 4: Jan Schau, Krystallen seniorsenter: 
     Varamedlem 5:  Gunn Kostov, Krystallen seniorsenter 
    Varamedlem 6: Else Martol Hansen, Bekkelaget seniorsenter 
    Varamedlem 7:  Karin Skoglund, Nordseter pensjonistforening 
   Varamedlem 8:  Karl Johan Walderhaug, Nordstrand pensjonistforening 
 
2. Valg av medlemmer i Rådet for funksjonshemmede velges for perioden 2011-2015: 
       Antall medlemmer: 5  Antall varamedlemmer: 5 
       
      Bydelsutvalget oppnevnte de representantene som var foreslått av organisasjonene 

   
3.   Ungdomsrådet: Antall medlemmer:  12 
 
 

 30 



 

 31

 Sak 142 /11  Oppnevning av medlemmer i tilsynsutvalgene - Bydel 
Nordstrand- 2012-2015 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Eldrerådet 
Bydelsutvalget 
 
Til eldrerådet: 
Eldrerådet fremmer følgende forslag overfor bydelsutvalget til representanter i 
tilsynsutvalgene: 
 
Faste representanter: 
Tilsynsutvalg 1-:…………………………………….. 
Tilsynsutvalg 2:………………………………………….. 
Tilsynsutvalg 3: ………………………………………… 
 
Vararepresentanter: 
Tilsynsutvalg 1:…………………………………….. 
Tilsynsutvalg 2:………………………………………….. 
Tilsynsutvalg 3: ………………………………………… 
 
Til bydelsutvalget:  
1.   Det opprettes følgende obligatoriske tilsynsutvalg: 
 

Tilsynsutvalg 1: 
Tilsynsutvalg Nordseterhjemmet  (sykehjem) 
Tilsynsutvalg Bekkelagshjemmet (sykehjem) 
 
Tilsynsutvalg 2: 
Tilsynsutvalg Midtåsen sykehjem 
Tilsynsutvalg Lambertseter alders- og sykehjem 

• Avdeling Østerliveien 42-44 
• Avdeling Marmorveien 2 

Tilsynsutvalg Marmorberget dag- og aktivitetssenter 

             Tilsynsutvalg 3: 
 Tilsynsutvalg Ryenhjemmet (sykehjem) 
 
Tilsynsutvalg for hjemmetjenester (ikke obligatorisk)  
 

Tilsynsutvalgene velges med 3 medlemmer og varamedlemmer: 
 
 
 
 
 
 



2. Obligatoriske tilsynsutvalg for perioden …………………: 
 
Tilsynsutvalg 1: 
Medlemmer: 
1 
2 
3 
 
Varamedlemmer: 
1 
2 
3 
Leder:……………………………………… 
Nestleder:………………………………….. 
 
Tilsynsutvalg 2: 
 Medlemmer: 
 1 
 2 
 3 
 
Varamedlemmer: 
1 
2 
3 
Leder:……………………………………….. 
Nestleder:……………………………………. 
 
 
Tilsynsutvalg 3: 
Medlemmer: 
1 
2 
3 
 
Varamedlemmer: 
1 
2 
3 
Leder:…………………………………………………….  
 Nestleder:……………………………………………….. 

 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak 
Arve Edvardsen (H) fremmet forslag om at saken også sendes til behandling i eldrerådet. 
Rådet har anledning til å innstille overfor bydelsutvalget til representanter i tilsynsutvalgene 
 – 1 medlem og 1 varamedlem i hvert av de 3 tilsynsutvalgene 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) forslag ble enstemmig vedtatt 
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Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
-    Eldrerådet – som har mulighet til å innstille til representanter i tilsynsutvalgene, 1 medlem 

og 1 varamedlem i  hvert av de 3 tilsynsutvalgene 
-   Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets behandling/vedtak 
Det ble enighet i Eldrerådet om de forslag som ble fremmet til representanter i 
tilsynsutvalgene, jfr. Eldrerådets vedtak 
Votering: 
Eldrerådets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Eldrerådet fremmer følgende forslag overfor bydelsutvalget til representanter i 
tilsynsutvalgene: 
 
Faste representanter: 
Tilsynsutvalg 1: Per Fagerli 
Tilsynsutvalg 2: Else Martol Hansen 
Tilsynsutvalg 3: Elinor Østen 
 
Vararepresentanter: 
Tilsynsutvalg 1: Rolf Asbjørnsen 
Tilsynsutvalg 2: Mary Rita Johnsen 
Tilsynsutvalg 3: Renè Wicklund 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Partilederne fremmet forslag til representanter på møtet 
 
Votering: 
De forslag som ble fremmet av partilederne ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1.   Det opprettes følgende obligatoriske tilsynsutvalg: 
 

Tilsynsutvalg 1: 
Tilsynsutvalg Nordseterhjemmet  (sykehjem) 
Tilsynsutvalg Bekkelagshjemmet (sykehjem) 

  
Tilsynsutvalg 2: 
Tilsynsutvalg Midtåsen sykehjem 
Tilsynsutvalg Lambertseter alders- og sykehjem 

• Avdeling Østerliveien 42-44 
• Avdeling Marmorveien 2 

Tilsynsutvalg Marmorberget dag- og aktivitetssenter 

             Tilsynsutvalg 3: 
 Tilsynsutvalg Ryenhjemmet (sykehjem) 
Tilsynsutvalg for hjemmetjenester (ikke obligatorisk)  
 



Tilsynsutvalgene velges med 3 medlemmer og varamedlemmer: 
 
2. Tilsynsutvalg for perioden 2012-2015 (fra 01.01.2012): 

 
Tilsynsutvalg 1: 
Medlemmer: 
  Ulf Stigen (FrP) 
  Øystein Strømme (KrF) 
  Per Fagerli (eldrerådet) 
 
Varamedlemmer: 
1  Liv Lønnum (FrP) 
2 Mette Ann Hübert (KrF) 
3 Rolf Asbjørnsen (eldrerådet) 

 
Leder: Ulf Stigen (FrP) 
Nestleder:   Øystein Strømme (KrF) 
 
Tilsynsutvalg 2: 
 Medlemmer: 
 Ingvald Bore (H) 
 Asbjørn Rueslåtten (SV) 
 Else Martol Hansen (eldrerådet) 
 
Varamedlemmer: 
1  Ingeborg Midttun (H) 
2  Anne Grethe Oliversen (SV) 
3  Mary Rita Johnsen (eldrerådet) 

 
Leder:  Ingvald Bore (H) 
Nestleder: Asbjørn Rueslåtten (SV) 

 
Tilsynsutvalg 3: 
Medlemmer: 
 Harald Trulsrud (A) 
 Gunnhild Seierstad (KrF) 
 Elinor Østen (eldrerådet) 
 
Varamedlemmer: 
1 Une Heggen (A) 
2  Mette Ann Hübert (KrF) 
3  Renè Wicklund (eldrerådet) 

 
Leder:  Harald Trulsrud (A) 
 Nestleder:  Gunnhild Seierstad (KrF) 
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 Sak 143 /11  Driftsstyret i skolene 2012-2013- innstilling overfor 
byråden for barn og utdanning 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Barn, ungdom og kultur komiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til barn, ungdom og kultur komiteen: 
Barn, ungdom og kultur komiteen innstiller ovenfor bydelsutvalget medlemmer og 
varamedlemmer til driftsstyrene i grunnskolene i Bydel Nordstrand for 2012-2013 slik:  
 
Brannfjell skole: 
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
 
Ekeberg skole: 
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
 
Karlsrud skole: 
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
 
Lambertseter skole: 
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
 
Ljan skole: 
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
 
Munkerud skole: 
Fast rep:……………………………………. 
 



Nedre Bekkelaget skole: 
Fast rep:……………………………………. 
Fast rep:……………………………………. 
Vara rep:………………………………… 
 
Nordseter skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Vara rep:…………………………………… 
 
Nordstrand skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Fast rep:…………………………………….. 
Vara rep:……………………………………. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak: 
AU sender saken til BUK som innstiller med navn til BU. Nåværende fordelingsnøkkel mellom 
partiene opprettsholdes 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
AU sender saken til BUK som innstiller med navn til BU. Nåværende fordelingsnøkkel mellom 
partiene opprettsholdes 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteens behandling/vedtak 
Pia Bergmann (SV) meldte følgende SVs representanter til driftsstyre i Karlsrud skole:  
Fast representant: Theodor Koritzinsky (SV) 
Vararepresentant: Anne Wasstøl (SV 
Øvrige medlemmer i komiteen melder sine representanter til skolenes driftsstyrer under 
behandling av saken i bydelsutvalget 17.11.2011 
Votering: 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Følgende representanter innstilles til driftsstyre i Karlsrud skole:  
Fast representant: Theodor Koritzinsky (SV) 
Vararepresentant: Anne Wasstøl (SV) 
Øvrige medlemmer i komiteen melder sine representanter til skolenes driftsstyrer under 
behandling av saken i bydelsutvalget 17.11.2011 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Partilederne fremmet forslag til representanter til driftsstyrene ved skolene på møtet 
 
Votering: 
De forslag som ble fremmet av partilederne ble enstemmig vedtatt, som følger: 
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Vedtak: 
Brannfjell skole: 
Fast rep: Anne Nyeggen (A) 
Fast rep:  Svein Erik Aldal ( FrP) 
Vara rep: Eivin Sundal  (A) 
Vara rep:  Bjørg Rolland (FrP) 
 
Ekeberg skole: 
Fast rep: Thor Granlund (A) 
Fast rep: Ulf Stigen (FrP) 
Fast rep:  Øystein A. Larsen (H) 
Vara rep: Mads Nilsen (H) 
 
Karlsrud skole: 
Fast rep: Theodor Koritzinsky (SV) 
Fast rep: Arve Edvardsen (H) 
Fast rep: Amy Webber (A) 
Vara rep: Mads Nilsen (H) 
Vara rep: Anne Wasstøl (SV) 
Vara rep: Knut Hedemann (A) 
 
Lambertseter skole: 
Fast rep: Jørgen K. Hauge (V) 
Fast rep: Knut Hedemann (A) 
Fast rep: Bjørg Rolland (FrP) 
Vara rep: Karsten Gjefle (V) 
Vara rep: Terje Michael Hordnes (A) 
Vara rep: Eivind Knudsen (FrP) 
 
Ljan skole: 
Fast rep: Johanne Wulfsberg-Gamre (H) 
Fast rep: Eivind Knudsen  (FrP) 
Vara rep: Arve Edvardsen (H) 
Vara rep: Mette Ann Hübert (KrF) 
 
Munkerud skole: 
Fast rep: Trond Sandmo (A) 
 
Nedre Bekkelaget skole: 
Fast rep: Eivind Sundal (A) 
Fast rep: Hilde Hansen (H) 
Vara rep: Nina Ekjord Øyen (H) 
 
Nordseter skole: 
Fast rep: Torunn Aanesland Strømme(KrF) 
Vara rep: Kristine Espegren (KrF) 
 
Nordstrand skole: 
Fast rep: Jørgen Huse(V) 
Fast rep: Liv Lønnum (FrP) 
Vara rep: Karsten Gjefle (V) 
 



 Sak 144 /11  Tilsynsrapport Lambertseter alders- og sykehjem - 
anmeldt tilsyn 04.04.2011 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Lambertseter alders og sykehjem 
04.04.2011 til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknad: 
Helse- og sosialkomiteen ber om en mer konkret plan for nedtrapping av dobbeltrom 
 
Eldrerådets behandling/vedtak 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 
Dobbeltrom bør omgjøres til enkeltrom 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Dobbeltrom bør omgjøres til enkeltrom 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader:  
Rådet etterlyser gjennomføring av planlagte norskkurs for ansatte som trenger det 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Rådet etterlyser gjennomføring av planlagte norskkurs for ansatte som trenger det 
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BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Arve Edvardsen (H) viste til helse- og sosialkomiteens vedtak og merknad og fremmet forslag 
om dette som vedtak i bydelsutvalget 
 
Steinar Andersen (A) fremmet videre forslag om at administrasjonen bes skrive brev til 
Sykehjemsetaten og byråden for eldre hvor det bes om en mer konkret plan for nedtrapping av 
dobbeltrom 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
Steinar Andersens (A) forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt som punkt 1  
 
Vedtak: 
1. Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Lambertseter alders og sykehjem  

04.04.2011 til orientering med tilleggspunkt 2: 
2. Bydelsutvalget ber administrasjonen om å tilskrive Sykehjemsetaten og byråden for eldre 

hvor det bes om en mer konkret plan for nedtrapping av dobbeltrom 
 
 

 Sak 145 /11  Tilsynsrapport Nordseterhjemmet - uanmeldt tilsyn 
30.05.2011 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
  
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 30.05.2011 til 
orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 



Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader:  
Rådet etterlyser fortgang i både saksbehandling og utredning før eventuelle økning/endring 
av medisinering. Rådet støtter tilsynsutvalgets bekymring. Rådet etterlyser den faktiske 
saksbehandlingstid på alle vedtak ved bestillerenheten. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Rådet etterlyser fortgang i både saksbehandling og utredning før eventuelle økning/endring 
av medisinering. Rådet støtter tilsynsutvalgets bekymring. Rådet etterlyser den faktiske 
saksbehandlingstid på alle vedtak ved bestillerenheten.  
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 30.05.2011 til 
orientering 
 
 
 

 Sak 146 /11  Tilsynsrapporter Bekkelagshjemmet - anmeldt tilsyn 
30.05.2011 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 30.05.2011 til 
orientering 
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Eldrerådets behandling/vedtak: 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 
Eldrerådet støtter økt bemanning for demente på Bekkelagshjemmet 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Eldrerådet støtter økt bemanning for demente på Bekkelagshjemmet 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak 
Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader: 
Rådet støtter tilsynsutvalgets bekymring i henhold til å gi et forsvarlig tilbud til beboere med 
behov for skjermet plasser 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Rådet støtter tilsynsutvalgets bekymring i henhold til å gi et forsvarlig tilbud til beboere med 
behov for skjermet plasser 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 30.05.2011 til 
orientering 
 

  
 
 
 
 



 

Sak 147 /11  Tilsynsrapport Midtåsenhjemmet - anmeldt tilsyn 
15.06.2011 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 15.06.2011 til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Eldrerådets behandling/vedtak 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 
Anbefaler varig kontrakt. Viser til punkt 5 i saken: For å skape nødvendig forutsigbarhet for 
ansatte og beboere bør fremtidig driftsform endelig besluttes. 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Anbefaler varig kontrakt. Viser til punkt 5 i saken: For å skape nødvendig forutsigbarhet for 
ansatte og beboere bør fremtidig driftsform endelig besluttes 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 15.06.2011 til 
orientering 
 
 
 

 Sak 148 /11  Protokoller til orientering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 

Protokoller tas til orientering 
 

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

 Sak 149 /11  Høring om klagenemnder i henhold til endring i 
helselovgivningen. 

 

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand anbefaler at klagenemndene avvikles fra 
01.01.2012. 

2. Bydelsutvalgets innstilling 27.10.11 til representanter og vararepresentanter til lokal 
klagenemnd bortfaller 

 

BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende alternative forslag til vedtak, 4 punkter: 

1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand anbefaler siste alternativ (nedleggelse av lokale 
klagenemnder) 

2. Funksjonstid for klagenemnden for forrige valgperiode prolongeres til den nye loven 
trer i kraft 

3. Vedtak i BU 27.10.2011 om forslag til medlemmer til lokal klagenemnd for perioden 
2011-2015 oppheves 

4. Bydelsutvalget skal regelmessig holdes informert om avgjørelser i klageinstansen  
(i anonymisert form) som går i mot bydelens opprinnelige vedtak 

 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) alternative forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 
 



Vedtak: 
1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand anbefaler siste alternativ (nedleggelse av lokale 

klagenemnder) 
2. Funksjonstid for klagenemnden for forrige valgperiode prolongeres til den nye 

loven trer i kraft 
3. Vedtak i BU 27.10.2011 om forslag til medlemmer til lokal klagenemnd for perioden 

2011-2015 oppheves 
4. Bydelsutvalget skal regelmessig holdes informert om avgjørelser i klageinstansen  
     (i anonymisert form) som går i mot bydelens opprinnelige vedtak 

 

Sak 150 /11  Søknad fra Nordstrand SV om endring av SV's 
representanter i barn,- ungdom- og kulturkomiteen 2011 
- 2015 

 
Pia Bergmann (SV) trakk saken på møtet, jfr sak 121/11 
 
 
 
 
 

Referatsaker 
 
Periode: 27. oktober 2011 - 17. november 

2011 
  

   
Sak nr. Arkivsak Tittel 
   
24/11 201100358-8 Beplantning i forbindelse med Radarveien barnehage 
   
25/11 201101016-1 Brev fra de ansatte ved Midtåsenhjemmet vedrørende anbud 
   
 
 
Møtet hevet kl 20.03 
 
 
 
 
Oslo, 17.11.2011 
 
 
 
 
 
Arve Edvardsen (H) 
leder av bydelsutvalget 
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 MØTEPLAN FOR 1. HALVÅR 2012      


25.11.2011 


(vedtatt i BU  17.11.2011 – SAK 138/11) 
ORGAN  1. møterunde 


(jan./febr.) 
2. møterunde 


(mars) 
3. møterunde 


(april/mai) 
4. møterunde 


(mai/juni) 


 
BU 


 


 
 9. februar 22. mars 3. mai 21. juni 


      
 


AU 
 
 23. januar 


 
5. mars 


 


 
16. april 


 
4. juni 


Rådet  for 
funksj.hemmede 


  
30. januar 12. mars 23. april 


 11. juni 


 
Ungdomsrådet 


  
30. januar 12. mars 23. april 


 11. juni 


 
Eldrerådet 


  
30. januar 12. mars 23. april 


 11. juni 


Helse- og sosial 
komite 


  
30. januar 12. mars 23. april 


 11. juni 


Byutvikling,miljø 
og samferdsel 


  
31. januar 13. mars 24. april 12. juni 


Barn, ungdom og  
kultur komite 


  
31. januar 13. mars 24. april 12. juni 


  Resultatkonferanse :    19.04.2012                                          Strategikonferanse : 24.05.2012 
       Møtene starter :   Bydelsutvalget  kl   19.00 
                             Arbeidsutvalget kl. 19.00 
                 Komiteene kl. 19.00 
                          Eldrerådet kl. 10.00 
                                       Ungdomsrådet kl 18.00 
                 Råd for funksjonshemmede kl 17.00 







 


MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2012  
(vedtatt i BU  17.11.2011 sak 138/11 ) 


ORGAN 1. møterunde 
(august/sept.) 


2. møterunde 
(sept/okt.) 


3. møterunde 
(okt./nov.) 


4. møterunde 
(des.) 


 
BU 


 
6. september 


 


 
 


18. oktober 
   
     


15. november 20. desember 


      
 


AU 
 


 
20. august 


 


27. september 
(torsd pga høstferie) 


29. oktober  3. desember 


Rådet  for funksj.hemmede  
27. august 


 
8.oktober 


 
5. november 10. desember 


Ungdomsrådet 27. august 
 


8.oktober 
 5. november 10. desember 


Eldrerådet 27. august 
 


8.oktober 
 5. november 10. desember 


Helse- og sosial komite 27. august 
 


8. oktober 
 5. november 10. desember 


Byutvikling, miljø 
og samferdselskomite 28. august 9. oktober 


 
6. november 11. desember 


Barn, ungdom og  
kultur komite 28. august 9. oktober 


 
6. november 11. desember 


Møtene starter:   Bydelsutvalget  kl. 19.00 
    Arbeidsutvalget kl. 19.00 
    Komiteene kl. 19.00 
    Eldrerådet kl. 10.00 
                                Ungdomsrådet kl. 18.00 
     Råd for funksjonshemmede kl. 17.00 


25.11.2011  







