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Sak 33 /12   Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
11.6.2012 - eldrerådet 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkallelse og sakskart til møte 11.6.2012 godkjennes 
 

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 11.6.2012 godkjennes 
 
 

Sak 34 /12  Godkjenning av protokoll fra møte 23.4.2012 -eldrerådet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 23.4.2012 godkjennes 
 

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Protokoll fra møte 23.4.2012 godkjennes 
 

Sak 35 /12  Avviksrapport mars 2012 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  



Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteen ansvarsområde anbefales 
vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport mars 2012 for Bydel Nordstrand godkjennes 
 

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteen ansvarsområde anbefales 
vedtatt 
 
 
 

Sak 36 /12  Avviksrapport april 2012 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 
Til bydelsutvalget:  
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Avviksrapport pr 30. april 2012 for Bydel Nordstrand godkjennes 
 

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
 
 
 

Sak 37 /12  Tertialrapport pr 30.04.2012 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde 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 30.04.2012 for Bydel Nordstrand vedtas. 
 

 

 



BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 
Eldrerådet etterlyser informasjon om hvilken innvirkning kommunens omkostninger til 
eventuell Olympiade vil ha på bydelens totale budsjettramme 
  
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt med følgende merknader: 
Eldrerådet etterlyser informasjon om hvilken innvirkning kommunens omkostninger til en 
eventuell Olympiade vil ha på bydelens totale budsjettramme 
 
 
 

Sak 38 /12  Tertialstatistikk pr 30.04.2012 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget 
 
Til komiteene:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt 
 
Til rådene:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Tertialstatistikk pr 30.04.2012 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Tertialstatistikk pr 30.04.2012 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialstatistikk pr 30.04.2012 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt 
 

Sak 39 /12  Oppsummering av regnskapsrevisjon 2011 - Bydel 
Nordstrand 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til alle komiteer, råd og utvalg og bydelsutvalget til behandling 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2011 og bydelens svar tas til 
orientering 
 

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

Sak 40 /12  Fremdriftsplan for budsjett 2013 og økonomiplan 2013-
2016 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  



Byutvikling, miljø og samferdelskomiteen 
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteen ansvarsområde anbefales 
vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteen ansvarsområde anbefales 
vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Fremdriftsplan for budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 vedtas 
 

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 
Det brukes ca. 500 mill.kroner årlig på bydelens arbeid for eldre.  Eldrerådet finner det 
derfor ønskelig og naturlig at det er representert i møter angående budsjett 2013 fra starten 
av prosessen 
  
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt med følgende merknader: 
Det brukes ca. 500 mill.kroner årlig på bydelens arbeid for eldre. Eldrerådet finner det derfor 
ønskelig og naturlig at det er representert i møter angående budsjett 2013 fra starten av 
prosessen 
  
 

Sak 41 /12  Stilling som folkehelsekoordinator 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Helse- og sosialkomiteen 
- Bydelsutvalget 

Til komiteer og råd:  
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Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Saken tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Det opprettes en stilling som folkehelsekoordinator fra og med 1. januar 2013 i tråd med 
premissene i bydelsdirektørens fremstilling. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsens (H) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak: 
1. Arbeidsutvalgets innstilling til bydelsutvalget: 
Forslag om en stilling knyttet til folkehelse, jfr BU-sak 46/12, vedtas med følgende 
presisering: 
Stillingen besettes så snart som praktisk mulig. I perioden frem til 31.12.2013 skal 
hovedoppgaven til stillingsinnehaveren være å bidra til opprettelse av forpliktende samarbeid 
mellom lokale idrettslag og bydelenes grunnskoler med ungdomstrinn. Tiltaket skal bidra til å 
redusere frafallet av ungdom fra organisert idrett og dermed til økt folkehelse. 
Stillingsinnehaveren skal i perioden ha et nært samarbeid med ISU i bydelen.  
Votering: 
Arve Edvardsens (H) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt (punkt 1) 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (punkt 2) 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1. Arbeidsutvalgets innstilling til bydelsutvalget: 
Forslag om en stilling knyttet til folkehelse, jfr BU-sak 46/12, vedtas med følgende 
presisering: 
Stillingen besettes så snart som praktisk mulig. I perioden frem til 31.12.2013 skal 
hovedoppgaven til stillingsinnehaveren være å bidra til opprettelse av forpliktende samarbeid 
mellom lokale idrettslag og bydelenes grunnskoler med ungdomstrinn. Tiltaket skal bidra til å 
redusere frafallet av ungdom fra organisert idrett og dermed til økt folkehelse. 
Stillingsinnehaveren skal i perioden ha et nært samarbeid med ISU i bydelen.  
2. Saken behandles i: 

- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Helse- og sosialkomiteen 
- Bydelsutvalget 

I etterkant av AU-møtet besluttet BU-leder Arve Edvardsen (H) at saken i tillegg skal legges 
til BUK-komiteen til orientering. 
 

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 
Eldrerådet ser vikigheten av arbeid rettet mot barn og ungdom men ønsker at en 
folkehelsekoordinators arbeid også omfatter eldres fysiske helse f.eks ved å gi oversikt over 
tilbud til eldre om trening o.l. 
Eldrerådet etterlyser eventuell rapport om Seniorveileder arbeid 
  
Votering: 



Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Eldrerådet ser vikigheten av arbeid rettet mot barn og ungdom men ønsker at en 
folkehelsekoordinators arbeid også omfatter eldres fysiske helse f.eks ved å gi  oversikt over 
tilbud til eldre om trening o.l. 
Eldrerådet etterlyser eventuell rapport om Seniorveileder arbeid 
 
 

Sak 42 /12  Vestre Leirskallen - reguleringsforslag til offentlig 
ettersyn 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
 
Til arbeidsutvalget:  
 
Saken behandles i: 

- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 

 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydel Nordstrand er positiv til det foreliggende planforslag D og mener at planforslaget tar 
nødvendig hensyn til de natur- og friluftsinteresser som knytter seg til Ljanselvdalen med 
tilhørende vassdrag og omliggende friområder. 
 

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
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Sak 43 /12  Pynten barnehage - regulering av eiendom 159/379 - 
forslag til planskisse og reguleringsbestemmelser 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Barn, ungdom og kulturkomite 
- Bydelsutvalget 

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

1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand ser positivt på reguleringsforslaget for 
Mellombølgen 133. 

2. Bydelsutvalget vil gå inn for at det snarest mulig settes i gang planlegging av en 
utvidelse av Pynten barnehage med 6 nye avdelinger. Dette kan skje enten ved påbygg 
til eksisterende bygg eller ved riving av eksisterende Pynten barnehage og bygging av 
nytt og vesentlig større bygg.  

3. Bydelsutvalget vil – ikke minst av hensyn til langsiktig driftsøkonomi – anbefale riving 
av eksisterende bygningsmasse i Pynten barnehage og etablering av nytt og vesentlig 
større nybygg. 

 
 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Arbeidsutvalget ber om at det utredes felles administrasjon av Pynten og Blåfjellet 
barnehager 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt (punkt 1) 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (punkt 2) 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1. Arbeidsutvalget ber om at det utredes felles administrasjon av Pynten og Blåfjellet 
barnehager 
2. Saken behandles i: 

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

 

 



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

Sak 44 /12  Opphør av flexitransport som prøveprosjekt 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 

Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydel Nordstrand konstaterer at Bystyrets prøveprosjekt med Flexitransport i 
bydelene Nordstrand og Østensjø avsluttes 31.12.2012 

 
2. Ny sak om alternative transportløsninger  for Bydel Nordstrand forelegges 

bydelsutvalget så snart ”Prøveprosjektet Flexitransport” er evaluert og revidert TT-
forskrift for Oslo kommune er vedtatt. 

 

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 
Felexitransportordningen har virket tilfredsstillende i den senere tid og blitt meget godt 
mottatt av brukerne. Det er beklagelig dersom tilbudet blir lagt ned. Eldrerådet avventer å 
avgi endelig uttalelse i saken til et konkret alternativ foreligger. 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader: 
Felexitransportordningen har virket tilfredsstillende i den senere tid og blitt meget godt 
mottatt av brukerne. Det er beklagelig dersom tilbudet blir lagt ned. Eldrerådet avventer å 
avgi endelig uttalelse i saken til et konkret alternativ foreligger. 
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Sak 45 /12  Årsmelding og regnskap fra Ekeberg-Bekkelaget 
Frivilligsentral 2011. 

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

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

Sak 46 /12  Årsmelding og regnskap med revisorrapport fra 
Bekkelaget seniorsenter for 2011. 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 



 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering. 
 

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

Sak 47 /12  Beretning og årsregnskap fra Lambertseter 
Frivillighetssentral 2011 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i : 
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsdirektørens forsalg til vedtak tas til orientering 
 

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
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Sak 48 /12  Tilsynsrapport- Lambertseter alders- og sykehjem med 
Marmorberget 14.12.2011 

 
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 Lambertseter alders- og sykehjem til 
orientering 
 

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

Sak 49 /12  Tilsynsrapport Midtåsenhjemmet-  anmeldt tilsyn 
19.12.2011 

 
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 19.12.2011 til orientering 
 



BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 
 
Oslo, 12.06.2012 
 
 
 Aasmund Steenstrup/s/ 
 leder av eldrerådet 
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