
 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 

 Bydelsadministrasjonen
    Protokoll 4/13 

 

 
Møte: Arbeidsutvalget  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, 

Ekebergveien 243 

 

Møtetid: Mandag 03. juni 2013 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Arve Edvardsen (H)  
   
Tilstede: Arve Edvardsen (H) 

Bjørn Fjellheim (H) 
Steinar Andersen (A) 
Lars Petter Solås (FrP) 
Ane M. Wigers (KrF) 

 

   
Forfall: Hege Astrup Sannum (H)  
   
Som vara møtte: Bjørn Fjellheim (H)  
   
I tillegg møtte fra 
administrasjonen: 

 
Tove Heggen Larsen, bydelsdirektør 

 

   
Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  
 
 
Åpen halvtime:         Ingen frammøtte 
 
 
Informasjon: 

 Bydelsdirektør Tove Heggen Larsen informerte om følgende: 
- Byrådsavdeling for eldre- og sosiale tjenester vil invitere BU-leder og 

bydelsdirektør til møte i forbindelse med utbygging av Omsorg+,  Ljabrubakken 
7, jfr bydelsutvalgets tidligere vedtak i saken 

- Det er ansatt ny enhetsleder for barnevern som begynner i stillingen 1.9.2013 
 
 
 
 
 
 



 
 
Eventuelt: 

  BU-leder Arve Edvardsen (H) orienterte at Plan- og bygningsetaten har fastsatt ny 
modell for planarbeid. Dagens planinitiativ med område- og prosessavklaring 
erstattes av et enklere oppstartsmøte. Det foreslås at alle meldinger som bestilling av 
oppstartmøte går til leder og nestleder av BU og leder av BMS som vurderer hvorvidt 
det skal gis et innspill i forkant av oppstartsmøte. 
Arve Edvardsen (H) anmodet bydelsdirektøren om å legge fram sak for behandling i 
bydelsutvalget 18.6.2013 

 
 Steinar Andersen (A) etterspurte tilsvar på tidligere henvendelser til bymiljøetaten om 

skilting på parkeringsplassen ved gamle Lambertseter senter. Han anmodet 
administrasjonen om å purre på svar hvis det ikke er mottatt. 
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Sak 52 /13  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 3.6.2013 - 
AU 2013 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 3.6.2013 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 3.6.2013 
 
 

Sak 53 /13   Godkjenning av protokoll fra møte 15.4.2013- AU 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 15.4.2013 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Protokoll fra møte 15.4.2013 godkjennes 
 
 

Sak 54 /13  Avviksrapport pr mars 2013 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 



Til komiteer:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
 
Til råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport pr 28. februar 2013 for Bydel Nordstrand godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
 
 

Sak 55 /13  Tertialrapport pr 30.04.2013 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 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 30.04.2013 for Bydel Nordstrand vedtas.  
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
 
 

Sak 56 /13  Tertialstatistikk pr 30.04.2013 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:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialstatistikk pr 30.04.2013 for Bydel Nordstrand tas til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
 
 

Sak 57 /13  Fremdriftsplan for budsjett 2014 og økonomiplan 2014-
2017 

 
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 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 2014 og økonomiplan 2014-2017 vedtas 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag: 
Saken sendes kun til behandling i bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes kun til behandling i bydelsutvalget 
 
 
 
 

Sak 58 /13  Endring i BUK-komiteens sammensetning 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Sakens sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget velger følgende representant for Høyre som leder av barn, - ungdom- 
og kulturkomiteen for perioden 21.6.2013 – 2015:…………………………………….. 

2. Bydelsutvalget velger følgende representant for Høyre som medlem i barn,- ungdom- 
og kulturkomiteen for perioden 21.6.2013 – 2015:……………………………………..  

 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Bjørn Fjellheim (H) fremmet følgende forslag til leder av BMS-komiteen: 
Stein Halvor Nordbø (H). Forslag til medlem i BMS-komiteen vil bli fremmet i 
bydelsutvalgets møte 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 



Arbeidsutvalgets vedtak: 
1. Arbeidsutvalget innstilling til leder av BMS-komiteen: Stein Halvor Nordbø (H) 
2. Sakens sendes til behandling i: 
   Bydelsutvalget 
 
 

Sak 59 /13  Søknad om permisjon fra folkevalgt verv 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Sakens sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Jan Magnus Rykkvin, 1.varamedlem for V i bydelsutvalget og fast medlem i helse- og 
sosialkomiteen, flytter ut av bydelen. Han innvilges derfor fritak fra sitt verv som 
varamedlem i bydelsutvalget for resten av inneværende kommunevalgperiode, 
19.6.2013- 2015. 2. varamedlem, Kristen Meltvedt rykker etter dette opp som 1. 
varamedlem for V bydelsutvalget. 

     2.    Som medlem i helse- og sosialkomiteen erstattes Jan Magnus Rykkvin (V)  for resten 
av perioden, 19.6.2013 – 2015, med følgende representant: …………………………. 

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

Sak 60 /13  Sommerfullmakter for bydelsutvalgets arbeidsutvalg 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget gir arbeidsutvalget fullmakt til å fatte vedtak i saker i tidsrommet 19.06.2013 
til 12.09.2013 hvor dette er helt nødvendig pga. behandlingsfrist eller andre forhold. 
 



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

Sak 61 /13  Oppfølging av budsjettjusteringssak mai 2013 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens notat til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 62 /13  Utkast til Oslo havneplan 2013 - 2030 - bydelens 
uttalelse 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  

1. Godshåndtering i stadig mer tettbefolkede områder stiller store krav med hensyn til 
støy, forurensning, trafikksikkerhet og ønsket byutvikling. 

2. Bydelsutvalget ser støy og utslipp fra Oslo Havns godshåndtering i Bydel Nordstrand 
som en helsemessig belastning for befolkningen i de områdene som ligger nærmest 
disse anleggene. Det er grunn til å tro at avbrutt søvn som følge av gods- og 
containerhåndtering på nattetid representerer den største helsebelastningen. 

3. Godshåndtering i tettbefolkede områder bør avvikles i sin helhet og flyttes til 
desentraliserte knutepunkter, som for det meste bør ligge syd for Oslo.  

4. En bedre samordning av havnene i Oslofjorden må etableres for å sikre en mer 
rasjonell godsbehandling og for å møte et økt kapasitetsbehov. Etablering av en ny 
hovedhavn som kan håndtere større skip i ytre Oslofjord bør også utredes. 

5. Det er nødvendig at Bryndiagonalen ferdigstilles samtidig som Follobanen, slik at 
Follobanen kan benyttes til store volum godstransport på nattetid, med direkte 
atkomst til Alnabru. 

6. Bydelens uttalelse oversendes til byråd for miljø og samferdsel i eget brev undertegnet 
av bydelsutvalgets leder, i tillegg til å sende uttalelsen til Oslo Havn som 
høringsuttalelse. 

 
Til komiteer og råd:  
BMS-komiteen tar arbeidsutvalgets uttalelse til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets uttalelse til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag: 
Punkt 3 kuttes ut. Etter dette blir punkt 4 punkt 3 og tilsvarende endring i nummerering av de 
resterende punkter.  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punktene 1, 2, 4 - 6 
Arve Edvardsens (H) forslag til å kutte punkt 3 ble enstemmig vedtatt,  punkt 4 blir da punkt 
3 og tilsvarende endring i nummerering av de resterende punkter.  
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 

1. Godshåndtering i stadig mer tettbefolkede områder stiller store krav med hensyn til 
støy, forurensning, trafikksikkerhet og ønsket byutvikling. 

2. Bydelsutvalget ser støy og utslipp fra Oslo Havns godshåndtering i Bydel Nordstrand 
som en helsemessig belastning for befolkningen i de områdene som ligger nærmest 
disse anleggene. Det er grunn til å tro at avbrutt søvn som følge av gods- og 
containerhåndtering på nattetid representerer den største helsebelastningen. 



3. En bedre samordning av havnene i Oslofjorden må etableres for å sikre en mer 
rasjonell godsbehandling og for å møte et økt kapasitetsbehov. Etablering av en ny 
hovedhavn som kan håndtere større skip i ytre Oslofjord bør også utredes. 

4. Det er nødvendig at Bryndiagonalen ferdigstilles samtidig som Follobanen, slik at 
Follobanen kan benyttes til store volum godstransport på nattetid, med direkte 
atkomst til Alnabru. 

5. Bydelens uttalelse oversendes til byråd for miljø og samferdsel i eget brev undertegnet 
av bydelsutvalgets leder, i tillegg til å sende uttalelsen til Oslo Havn som 
høringsuttalelse. 

 
 

Sak 63 /13  Strekning Sjømannsskolen - Konows gate - oppstart av 
detaljregulering med konsekvensutredning og 
planprogram 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles av: 
- 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:  

1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand vil primært gå inn for et tunnelalternativ, der 
nedadgående spor legges i tunnel fra Sjømannsskolen til Konows gate, samtidig som 
oppadgående spor flyttes noe mot øst ved en beskjeden innhugging i fjellet. Dette 
antas å gi minst synlige skadevirkninger. 

2. Dersom tunnelalternativ ikke blir aktuelle i noen form, vil bydelsutvalget gå inn for 
alternativ 6A, da dette alternativet ikke vil bli så ødeleggende for landskapsbildet som 
alternativ 6B.  

 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Lars Petter Solås (FrP) fremmet forslag om at saken også sendes til behandling i 
ungdomsrådet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, med Lars Petter Solås (FrP) tilleggsforslag om å sende 
saken til behandling i ungdomsrådet, ble enstemmig vedtatt 
 
 
 
 
 



Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles av: 
- Ungdomsrådet 
- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 
 
 
 

Sak 64 /13  Trafikkproblemer i forbindelse med ny Munkerud skole 
og barnehage - innstilling fra BMS-komiteen 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

- Barn-, ungdoms- og kulturkomiteen 
- Bydelsutvalget 

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

1. Bydelsutvalget gir følgende anbefaling i forbindelse med planer om ny barnehage på 
Munkerud: 

a) Bydelsutvalget vedtok på møte 20. desember 2012, i sak 161/12 Munkerud skole og 
barnehage – Oberst Rodes vei 92C-detaljregulering følgende: ”Bydelsutvalget stiller 
seg positivt til planene om bygging av Munkerud skole og en 6-avdelings barnehage”.    
Med bakgrunn i nærmere vurderinger av adkomstmuligheter/trafikale forhold har 
bydelsutvalget kommet frem til at det likevel ikke bør bygges barnehage rett øst for 
Munkerud skole ved enden av Brattvollveien, rett nord for P.A Holms vei. 

b) Dersom det likevel skal bygges en ny, større barnehage på tomten, anser 
bydelsutvalget at den enkleste løsningen rent trafikkmessig vil være hovedadkomst fra 
Munkerudtunet hvor det etableres parkering/droppsone supplert med 
adkomstmulighet fra Brattvollveien. Varetransport, et antall p-plasser for de ansatte 
og en liten gangport kan evt. legges til P.A. Holms vei forutsatt at skolebarna fortsatt 
kan ferdes trygt på denne veien. Dette alternativet, som innebærer ekspropriasjon av 
privat eiendom nær fredet grunn i Munkerudtunet anses som så omstridt at det ikke 
anbefales.  
Det mest nærliggende alternativet synes å være adkomst via Eystein Torkildsens vei til 
skoleområdet hvor det etableres parkering/ droppsone. Herfra kan det anlegges 
gangvei til barnehagen. Bydelsutvalget mener at dette alternativet bør utredes, da det 
synes som om dette kan løses ved noe omdisponering av kommunal grunn og således 
avklares og eventuelt iverksettes relativt raskt. I denne forbindelse bør det også 
avklares hvordan vareleveranser og henting av avfall skal løses.  

2. Bydelsutvalget gir følgende anbefalinger i forbindelse med etablering av ny skole på 
Munkerud: 
a) Eystein Torkelsens vei gjøres enveiskjørt ved å sette opp skilt med innkjøring 

forbudt fra Munkerudveien. 
b) Oberst Rodes vei gjøres enveiskjørt mot nord ved Munkerud skole 



c) Oberst Rodes vei som er stengt for innkjøring mot Munkerud skole fra 
Nordstrandsveien forblir stengt.  Bydelsutvalget anser at en gjenåpning av veien 
vil øke utryggheten på skoleveien og således virke mot trafikkplanens mål om 
trygge skoleveier. 

d) Det settes opp en tidsstyrt bom ved innkjørselen fra Ekebergveien til Breiens vei. 
Bommen bør dekke hele veibredden og være stengt i tidsrommet 06-09 og 15-18 
Bommen bør bare slippe gjennom utrykningskjøretøy.    
Dette begrunnes med at det er registrert en viss gjennomgangstrafikk fra 
Ekebergveien via Breiens vei for bilister som vil unngå Sæter-krysset. Dersom et 
slikt kjøremønster får utvikle seg, vil bilistene i stadig økende grad komme inn på 
skoleveiene til Munkerud skole.  Dette vil virke mot trafikkplanens mål om trygge 
skoleveier.    

e) Bydelsutvalget ser behovet for at hele trafikkbildet i denne delen av bydelen 
vurderes. 

f) Bydelsutvalget ber om at det spesielt gjennomføres en trafikkutredning/analyse av 
trafikken i området mellom Ljanselven, Ekebergveien og Nordstrandsveien. Dette 
anses å være en større oppgave og bør foretas i forbindelse med gjennomgang og 
en eventuell revidering av bydelens trafikkplan. 

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

Sak 65 /13  Omregulering av opparbeidet parkeringsplass ved 
tidligere Lambertseter senter 

 
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:  
1. Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i sakens anledning, spesielt sak 28/12, og ber 

om at det nå settes i gang et arbeid med henblikk på en fremtidig og permanent 
omregulering av den asfalterte parkeringsplassen ved tidligere Lambertseter senter 
fra reguleringsformål friareale til parkering. 

2. Eventuell kompensasjon for tapt grøntareale kan løses slik det er angitt i BU-sak 
28/12. 

3. Bydelsdirektøren bes om å kontakte aktuelle etater for å få startet en 
omreguleringsprosess. 

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

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

 
 

Sak 66 /13  Søknad om bevilling. Bocata Tante Sophies Hus 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som fremmes for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget har ingen innvendinger mot at Tante Sophies Hus i Ekebergveien 145 får 
skjenkebevilling i tråd med søknaden 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 



Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 

Sak 67 /13  Varsel om oppstart av planarbeider for Ekebergveien 
237, Sæter 

 
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:  

1. Bydelsutvalget ser forslaget i planbeskrivelsen som en positiv oppgradering av 
eiendommen. 

2. Bydelsutvalget vil understreke at Poppelstien er skolevei for mange barn og atkomst til 
eldresenteret på Sæter. Det er også mange barn både i Ekebergveien og 
Nordstrandveien, og mange syklister passerer Sæter. Det må derfor tas helt spesielle 
hensyn under anleggsfasen, slik at området kan være trygt å ferdes i for alle grupper. 

3. Det må legges opp til gode og oversiktlige løsninger for inn- og utkjøring samt 
vareleveranser, som sikrer trygge forhold for de mange barna og de eldre som ferdes i 
området. 

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

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

 
 
 
 



Sak 68 /13  Avklaring tilknyttet Lambertseter gård 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt.  
 
Til råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget viser til brev datert 24.04.2013 fra Foreningen Lambertseter gård 
vedrørende nytt husleietilbud fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY). 

 
2. Bydelsutvalget uttrykker bekymring for konsekvensene for bydelens frivillige 

organisasjoner og kulturaktiviteter, som bydelen har et ansvar overfor. 
 

3. Den varslede husleieøkningen vil medføre at frivillige organisasjoner og 
kulturaktiviteter ikke har råd til å betale de høye leiekostnadene som er en konsekvens 
av det forhøyede leiekravet fra EBY. 

 
4. Bydelsutvalget vil påpeke at Lambertseter gård er et samfunnshus med stor betydning 

for bydelens frivillige organisasjonsliv og kulturvirksomhet. 
 

5. For å ivareta det frivillige organisasjonslivet og kulturvirksomheten ved Lambertseter 
gård bør husleien tilpasses et nivå som sikrer at intensjonen og formålet med 
bygningen ivaretas. 

 
6. Bydelsutvalget vil sterkt anmode om at det utarbeides ny kontrakt som fremlegges for 

Foreningen for Lambertseter gård. 
 

7. Bydelsutvalget ber også om at det vurderes om forvaltningen av kulturbygg bør samles 
i en og samme etat og som håndterer bygg tilpasset formålet med det frivillige 
organisasjonsliv og kulturvirksomhet. 

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



Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
 

Sak 69 /13  Samordnet ledelse i barnehagene - pilotprosjekt 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Innstilling som legges til behandling i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Innstilling som legges til behandling i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Innstillingen som legges til behandling i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Nordseter/Drengestua og Åssida barnehage slås sammen til en barnehage og 
registreres under navnet,; Nordseterbarnehagene 

2. Pilotprosjekt, samordnet ledelse, med 1 styrer og 1 assisterende styrer iverksettes i 
perioden fra august 2013 til og med juni 2014. 

3. Pilotprosjekt, redusert sykefravær, med innsetting av vikar uavhengig av 
arbeidsgiverperioden, iverksettes i perioden august 2013 til og med juni 2014.  

4. Sluttrapport med evaluering, i samarbeid med ansatte og foresatte, legges frem til 
behandling i bydelsutvalgets møte  juni 2014. Evalueringen danner grunnlaget for 
planlegging av samordnet ledelse i Nye Pynten og Blåfjell barnehage.  

 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 



Sak 70 /13  Samarbeidsavtale mellom Bydel Nordstrand og private 
barnehager 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Barn, ungdom- og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
  
Til komiteer og råd:  
Saken tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Saken tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Barn, ungdom- og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 
 

Sak 71 /13  Foreløpig evaluering Activus prosjektet 2013-2014 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til behandling i: 
BUK-komiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Den innstillingen som legges frem for BU anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  

1)  Bydelsutvalget er av den oppfatning at det er mest realistisk å etablere et 
prøveprosjekt med Lambertseter skole, i skoleåret 2013/2014. Dette for å komme 
raskest mulig i gang, og for å høste erfaring med Activus arbeidet.  

2) Bydelsutvalget ser følgende muligheter for å gjennomføre Activus innenfor realistiske, 
økonomiske og arbeidsmessige rammer høsten 2013: 

 



 Det etableres et prøveprosjekt ved Lambertseter skole høsten 2013. 
 Lambertseter skole åpner for et samarbeid med valgfaget «fysisk aktivitet og 

helse», dermed kan Activus timer ta plass en gang i uken. Tidspunktet for 
Activus aktiviteter avtales med Lambertseter skole.  

 Idrettslagene trekkes aktivt med i samarbeidet med skolen. Det forutsettes at 
idrettslagene kan stille med trenere/lokal/hall i tidsrommet valgfaget tar plass.  

 Bydelsutvalget ser positivt på at Activus blir tilbudt to ganger i uken, og 
dermed ønsker at idrettslagene tilrettelegger for en ytterligere Activus-dag. 

 Prøveprosjektet legger opp til gratis deltakelse i prøveperioden. Kostnadene 
legges inn i budsjettjusteringssaken høsten 2013. 

 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
BUK-komiteen 
Bydelsutvalget 
 
 

Sak 72 /13  Evaluering av fosterhjemsprosjektet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget  
 
Til komiteer:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar evaluering av fosterhjemsprosjektet til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 
 



Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 

Sak 73 /13  Brukerundersøkelse hjemmetjenesten 2012 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomitè 
Eldrerådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Rapporten om brukerundersøkelse for hjemmetjenester 2012 tas til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  

1. Medbestemmelsesutvalget behandler denne saken i hjemmel i avtale om 
medinnflytelse/medbestemmelse i Oslo kommune, § 4.2,n. 

2. Rapporten om brukerundersøkelsen for hjemmetjenester2012 tas til orientering 
 

Til arbeidsmiljøutvalget:  
1. Arbeidsmiljøutvalget behandler denne saken med hjemmel i Arbeidsmiljølovens § 7-

2,d. 
2. Arbeidsmiljøutvalget anser at resultatet fra brukerundersøkelsen for hjemmetjenester i 

Bydel Nordstrand virker positivt for arbeidsmiljøet. Brukerundersøkelsen tas til 
orientering. 
 

Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapporten om brukerundersøkelsen for hjemmetjenester 2012 til 
orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomitè 
Eldrerådet 
Bydelsutvalget 
 
 



Sak 74 /13  Felles uttalelse fra Eldrerådene i bydelene Vestre aker, 
Frogner og Ullern 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådet:  
Bydelsdirektøren anbefaler at fellesuttalelsen tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar fellesuttalelsen fra bydelene Vestre Aker, Frogner og Ullern til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet forslag om at saken også sendes til behandling i helse- og 
sosialkomiteen 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, med Arve Edvardsens (H) tilleggsforslag om å sende 
saken til behandling i helse- og sosialkomiteen, ble enstemmig vedtatt  
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 
 

Sak 75 /13  Årsmelding og regnskap for Simensbråten - Ekeberg 
seniorsenter 

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



Til bydelsutvalget:  
Årsmelding og regnskap 2012 for Simensbråten – Ekeberg seniorsenter tas til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
 

Sak 76 /13  Tilsynsrapport - Lambertseter alders- og sykehjem avd. 
Marmorberget  Uanmeldt tilsyn 14.3.2013 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
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 Lambertseter alders og sykehjem 
14.03.13.til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 
 
 
 
 



Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 

 

Sak 77 /13  Avviksrapport april 2013 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til komiteer:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
 
Til råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport pr 30. april 2013 for Bydel Nordstrand godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Bjørn Fjellheim (H) fremmet forslag om at saken også sendes til behandling i BMS-komiteen 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, med Bjørn Fjellheims (H) tilleggsforslag om å sende 
saken til behandling i BMS-komiteen, ble enstemmig vedtatt 
 
 
 
 
 
 
 



Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 
Byutvikling,- miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
 

Sak 78 /13  Planinitiativ, tidligere Lambertseter senter 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
På prinsipielt grunnlag ser arbeidsutvalget planinitiativet som en positiv oppgradering og 
videreutvikling av Lambertseter som bydelens naturlige senter og tyngdepunkt. 
 
Til komiteer og råd:  
Den uttalelsen som er vedtatt av arbeidsutvalget, tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Den uttalelsen som er vedtatt av arbeidsutvalget, tas til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
På prinsipielt grunnlag ser arbeidsutvalget planinitiativet som en positiv oppgradering og 
videreutvikling av Lambertseter som bydelens naturlige senter og tyngdepunkt. 
 
 
 

Sak 79 /13  Ekebergveien 191B - varsel om igangsetting av 
planarbeid 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i BMS-komiteen og BU. 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som er lagt frem for BU, anbefales vedtatt. 



 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget ser ingen spesielle forhold av betydning for igangsetting av planarbeidet for 
Ekebergveien 191B. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i BMS-komiteen og BU. 
 
 
 
Møtet hevet kl. 20.25 
 

 
Oslo, 03.06.13 
 
 
 
 
 
Arve Edvardsen (H) 
leder av bydelsutvalget 


