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15 stemmeberettigede
til stede

I tillegg møtte fra Per Morstad, bydelsdirektør
administrasjonen:
Møtesekretær:

Irene Borge-Hansen

Åpen halvtime:
• Elisabeth Jensen representant fra FAU- Drengstua/ Nordseter barnehage. Kritisk til
forslag om samordnet ledelse av barnehagene når pilotprosjektet ikke er evaluert.
• Bjarne Sanness på vegne av foreldregruppen som står bak opprop mot bom i Solveien
fremmet sin bekymring om bom i Solveien. Trafikale problemer blir flyttet til andre
gater i bydelen. Ønske om utsettelse av bom i Solveien til Sæterkrysset er utbygd og
Munkerudelevene er tilbake i egen skole høsten 2016.
Han overleverte en skriftlig redegjørelse med et antall spørsmål til bydelsutvalgets
leder.
• Obos ved/ Kjell Bjørke orienterte vedrørende plantegninger i Langbølgen 1 - 15,
Lambertseter senter syd.
Informasjon:
• Bydelsdirektør Per Morstad informerte vedrørende omdelte dokumenter:
- Notat: Konsekvensvurdering for avvikling av kommunale hjemmetjenester.
- Notat: Rapport om oppgradering av bydelens grøntanlegg og friområder.
Eventuelt:
• Espen Andreas Hasle (Krf) ba om at henvendelsen fra foreldregruppen mot bom i
Solveien behandles i bydelsutvalget. Bjørn Fjellheim (H) informerte om at BMSkomiteen allerede har bestemt at saken skal opp i AU møte 1.12.2014 for videre
behandling.
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Sak 120 /14 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i
bydelsutvalget 20.11.14
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Innkalling og sakskart til møte 20.11.2014 godkjennes

BYDELSUTVALGETS BEHANDLING
Arve Edvardsen (H) fremmet forslag om å behandle sak 129/14 etter sak 121/14, som første
ordinære sak, av hensyn til de frammøttes interesse i saken
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med Arve Edvardsens (H) forslag
om endring i saksrekkefølgen
Vedtak:
Innkalling og sakskart til møte 20.11.14 godkjennes med en endring i saksrekkefølgen

Sak 121 /14 Godkjenning av protokoll fra møte i bydelsutvalget
16.10.14
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Protokoll fra møte 16.10.14 godkjennes

BYDELSUTVALGETS BEHANDLING
Ingen forslag fremmet
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Protokoll fra møte 16.10.14 godkjennes

3

Sak 122 /14 Bydel Nordstrand sin avviksrapport av 30.09.2014
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Til arbeidsutvalget:
Saken sendes til behandling i:
Helse- og sosialkomiteen
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteen
Eldrerådet
Rådet for funksjonshemmede
Ungdomsrådet
Bydelsutvalget
Til komiteer:
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering
Til råd:
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering
Til medbestemmelsesutvalget:
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering
Til arbeidsmiljøutvalget:
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering
Til bydelsutvalget:
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering

VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
Arbeidsutvalgets vedtak:
Saken sendes til behandling i:
Helse- og sosialkomiteen
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteen
Eldrerådet
Rådet for funksjonshemmede
Ungdomsrådet
Bydelsutvalget
Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering
Ungdomsrådets vedtak:
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering
Eldrerådets behandling/vedtak:
Rådet hadde følgende merknader:
Eldrerådet vil følge saken nøye om at bydelen mangler et trinn i omsorgstrappen. Viser til sak
fra Nordstrand Eldrerådet. Viser til side 20 i sak 68/14.
Rådet har mottatt innspill fra rådets medlemmer og Nordseter pensjonistforening- se vedlegg
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Votering:
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader
Eldrerådets vedtak:
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering med følgende
merknader:
Eldrerådet vil følge saken nøye om at bydelen mangler et trinn i omsorgstrappen. Viser til sak
fra Nordstrand Eldrerådet. Viser til side 20 i sak 68/14.
Rådet har mottatt innspill fra rådets medlemmer og Nordseter pensjonistforening
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak:
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak:
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering
Helse- og sosialkomiteens vedtak:
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering

BYDELSUTVALGETS BEHANDLING
Ingen forslag fremmet
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering

Sak 123 /14 Langbølgen 1 - 15, Lambertseter senter syd, forslag til
detaljregulering
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Til arbeidsutvalget:
Saken behandles i:
- Rådet for funksjonshemmede
- Eldrerådet
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
- Bydelsutvalget
Til komiteer og råd:
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt
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Til bydelsutvalget:
1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand ser positivt på hovedgrepene i planforslaget.
2. Bydelsutvalget støtter Plan- og bygningsetatens vurderinger av planforslaget og
mener at PBE’s alternativ 2 bedre ivaretar hensyn til det tidligere Lambertseter senter
og til de krav og anbefalinger som fremgår av planprogram for Lambertseter, vedtatt
av bystyret den 23.05.2006.
3. Bydelsutvalget mener at parkeringsnorm for ytre by må legges til grunn, slik det også
fremgår av planprogram for Lambertseter.

VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt
Eldrerådets vedtak:
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak:
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt

BYDELSUTVALGETS BEHANDLING
Lars Petter Solås (FrP) fremmet følgende endringsforslag til punkt 1:
1. Bydelsutvalget støtter forslagsstillers planforslag(alternativ 1). PBE's vurdering av
byggehøyden støttes ikke. Bydelsutvalget stiller seg negativ til PBE's krav om at torg og
gangveier reguleres offentlig.
2. Arve Edvardsen (A) fremmet følgende endring i punkt 1 til punkt 2:
Bydelsutvalget støtter forslagsstillers planforslag……….om høyde på boligdel. PBE's
vurdering av byggehøyden støttes ikke. Bydelsutvalget stiller seg negativ til PBE's krav om at
torg og gangveier reguleres offentlig.
Lars Petter Solås (FrP) fremmet følgende endringsforslag til punkt 3:
3. Bydelsutvalget mener at parkeringsnorm for ytre by må legges til grunn, slik det også
fremgår av planprogram for Lambertseter. Planforslaget legger opp til 183 p-plasser i
parkeringsanlegg, dette antallet burde holdes som et minimum.
Kate Nielsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 4:
4. Bydelsutvalget ønsker ikke taxiholdeplass i Lambertseterveien utenfor biblioteket eller
utenfor høyblokken. Taxiholdeplassen må legges i Langbølgen
Kate Nielsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 5:
5. Bydelsutvalget understreker viktigheten av å ta hensyn til de myke trafikantene.
Bydelsutvalget ber om at innsvingen i Langbølgen ved Skiferveien opprettholdes.
Øystein A. Larsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 6:
6. Bydelsutvalget presiserer at dette vedtaket representerer et spesielt unntak fra normen for
høyde på utbygging i området Lambertseter.
Espen Andreas Hasle (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 7:
7. Bydelsutvalget ber om at det søkes alternativ innkjøring til parkering enn gjennom
Skiferveien.
Steinar Andersen (A) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 8:
8. Bydelsutvalget anbefaler ikke forslaget om kontorbygg.
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Votering:
1. Bydelsdirektørens forslag til punkt 1. fikk 3 stemmer(1 H, 1 SV og 1 V). 12 stemte i mot (6
H, 4 A, 1 FrP, 1 KrF). Forslaget falt.
2. Arve Edvardsens (H) forslag til punkt 2.ble vedtatt med 12 stemmer (6 H, 4 A, 1 FrP, 1
KrF). 3 stemte i mot (1 H, 1SV og V).
3. Lars Petter Solås (FrP) forslag til punkt 3. og 3. fikk 3 stemmer(1 H, 1SV og V). 12 stemte
i mot (6 H, 4 A, 1 FrP, 1 KrF). Forslaget falt.
4. Kate Nielsens (H) forslag til punkt 4. ble vedtatt med 14 stemmer
(7 H, 4 AP, 1 SV, 1 KrF og 1 V). 1 stemte i mot (FrP).
5. Kate Nielsen (H) forslag til punkt 5. ble enstemmig vedtatt.
6. Øystein A. Larsens (H) forslag til punkt 6. ble vedtatt med 14 stemmer (7 H, 4 AP, 1 SV, 1
KrF og 1 V). 1 stemte i mot (FrP).
7. Espen Andreas Hasle (KrF) forslag til punkt 7. fikk 6 stemmer
( 4 H, 1 Krf, 1 V ), 9 stemte i mot (3 H, 1 FrP, 4 A og 1 SV). Forslaget falt.
8. Steinar Andersen (A) forslag til punkt 8. ble vedtatt med 8 stemmer. (4 AP, 3 H, og 1 SV)
7 stemte i mot (4 H, 1 V, 1 KrF og 1 FrP).
Vedtak:
1. Bydelsutvalget støtter forslagsstillers planforslag om høyde på boligdel. PBE's vurdering
av byggehøyden støttes ikke. Bydelsutvalget stiller seg negativ til PBE's krav om at torg og
gangveier reguleres offentlig.
2. Bydelsutvalget ønsker ikke taxiholdeplass i Lambertseterveien utenfor biblioteket eller
utenfor høyblokken. Taxiholdeplassen må legges i Langbølgen.
3. Bydelsutvalget understreker viktigheten av å ta hensyn til de myke trafikantene.
Bydelsutvalget ber om at innsvingen i Langbølgen ved Skiferveien opprettholdes.
4. Bydelsutvalget presiserer at dette vedtaket representerer et spesielt unntak fra normen for
høyde på utbygging i området Lambertseter.
5. Bydelsutvalget anbefaler ikke forslaget om kontorbygg.

Sak 124 /14 Dalheimveien 7 - ønske om regulering til bevaring melding om oppstartmøte
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Til arbeidsutvalget:
Saken behandles i BMS-komiteen og BU.
Til komiteer og råd:
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.
Til bydelsutvalget:
Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand har ingen innvendinger mot at eiendom 197/209 i
Dalheimveien 7 reguleres til hensynssone bevaring av kulturmiljø.
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.
Eldrerådets vedtak:
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak:
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt

BYDELSUTVALGETS BEHANDLING
Ingen forslag fremmet
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand har ingen innvendinger mot at eiendom 197/209 i
Dalheimveien 7 reguleres til hensynssone bevaring av kulturmiljø

Sak 125 /14 Sandstuveien 54 - 58 og Libakkveien 9 - varsel om
igangsatt detaljregulering
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING
Saken utsettes til desember 2014

Sak 126 /14 Trafikksituasjonen ved endebussholdeplassen
Simensbråten / Ekeberg skole
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Til komiteer og råd:
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.
Til bydelsutvalget:
1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand mener at de foreslåtte tiltakene fra Bymiljøetaten
(BYM) og Ruter, jf. brev datert 09.10.2014, ikke er tilstrekkelig for å sikre trygg
skolevei for elevene ved Ekeberg skole.
2. Bydelsutvalget mener at det bør gjøres en utredning av de trafikale forholdene ved
Ekeberg skole med fokus på trafikksikkerhet. I tillegg bør trafikksituasjonen i de
tilliggende veiene i området vurderes. Utredningen bør omfatte ulike
løsningsalternativer og hvilke farts- og trafikkregulerende tiltak som evt. kan
gjennomføres på veiene i området rundt skolen.
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens behandling/vedtak:
Erik A. Telnes (SV) fremmet følgende tilleggsforslag som nytt punkt 2, slik at
bydelsdirektørens forslag punkt 1 og 2 blir nummerert som punkt 1 og 3:
2. Bydelsutvalget ber om at det utredes en mulighet for at det etableres en snuplass for begge
ruter på den kommunale tomten i enden av Vårveien ved Ryen. Endeholdeplassen ved
Simensbråten kan således legges ned og bli en ordinær holdeplass
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som punkt 1 og 3
Erik A. Telnes (SV) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt som punkt 2
Byyutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak:
1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand mener at de foreslåtte tiltakene fra Bymiljøetaten
(BYM) og Ruter, jf. brev datert 09.10.2014, ikke er tilstrekkelig for å sikre trygg
skolevei for elevene ved Ekeberg skole.
2. Bydelsutvalget ber om at det utredes en mulighet for at det etableres en snuplass for
begge ruter på den kommunale tomten i enden av Vårveien ved Ryen.
Endeholdeplassen ved Simensbråten kan således legges ned og bli en ordinær
holdeplass
3. Bydelsutvalget mener at det bør gjøres en utredning av de trafikale forholdene ved
Ekeberg skole med fokus på trafikksikkerhet. I tillegg bør trafikksituasjonen i de
tilliggende veiene i området vurderes. Utredningen bør omfatte ulike
løsningsalternativer og hvilke farts- og trafikkregulerende tiltak som evt. kan
gjennomføres på veiene i området rundt skolen.

BYDELSUTVALGETS BEHANDLING
Erik A. Telnes (SV) viste til BMS-komiteens vedtak og fremmet dette som forslag til vedtak i
bydelsutvalget, som følger:
1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand mener at de foreslåtte tiltakene fra Bymiljøetaten
(BYM) og Ruter, jf. brev datert 09.10.2014, ikke er tilstrekkelig for å sikre trygg
skolevei for elevene ved Ekeberg skole.
2. Bydelsutvalget ber om at det utredes en mulighet for at det etableres en snuplass for
begge ruter på den kommunale tomten i enden av Vårveien ved Ryen.
Endeholdeplassen ved Simensbråten kan således legges ned og bli en ordinær
holdeplass
3. Bydelsutvalget mener at det bør gjøres en utredning av de trafikale forholdene ved
Ekeberg skole med fokus på trafikksikkerhet. I tillegg bør trafikksituasjonen i de
tilliggende veiene i området vurderes. Utredningen bør omfatte ulike
løsningsalternativer og hvilke farts- og trafikkregulerende tiltak som evt. kan
gjennomføres på veiene i området rundt skolen.

9

Anne Nyeggen (A) fremmet forslag om tilleggspunkt 4. fra Arbeiderpartiet og SV til
bydelsutvalget:
Nytt punkt 4:
4.For å sikre elevene ved Ekeberg skole en trygg skolevei, ber Bydelsutvalget om at
det iverksettes følgende strakstiltak, som virker inntil utredning og påfølgende
vedtak foreligger:
A
Det settes opp sperringer på fortau på sørsiden av Vårveien, slik at det ikke er mulig å
krysse ved bussenes inn- og utkjøring. Skolens elever henstilles om å bruke fortau på
nordsiden av Vårveien, og deretter fotgjengerfeltet rett utenfor skolen. Alternativ vei
er å følge fortau mot sør, på yttersiden av bussenes snuplass.
B
Fotgjengerfeltet ved Ekeberg skole blir lysregulert.
Votering:
BMS-komiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Anne Nyeggen (A) forslag om nytt punkt 4. fra (A) og (SV) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand mener at de foreslåtte tiltakene fra Bymiljøetaten
(BYM) og Ruter, jf. brev datert 09.10.2014, ikke er tilstrekkelig for å sikre trygg
skolevei for elevene ved Ekeberg skole.
2. Bydelsutvalget ber om at det utredes en mulighet for at det etableres en snuplass for
begge ruter på den kommunale tomten i enden av Vårveien ved Ryen.
Endeholdeplassen ved Simensbråten kan således legges ned og bli en ordinær
holdeplass
3. Bydelsutvalget mener at det bør gjøres en utredning av de trafikale forholdene ved
Ekeberg skole med fokus på trafikksikkerhet. I tillegg bør trafikksituasjonen i de
tilliggende veiene i området vurderes. Utredningen bør omfatte ulike
løsningsalternativer og hvilke farts- og trafikkregulerende tiltak som evt. kan
gjennomføres på veiene i området rundt skolen.
4. For å sikre elevene ved Ekeberg skole en trygg skolevei, ber Bydelsutvalget om at det
iverksettes følgende strakstiltak, som virker inntil utredning og påfølgende
vedtak foreligger:
A:
Det settes opp sperringer på fortau på sørsiden av Vårveien, slik at det ikke er mulig
å krysse ved bussenes inn- og utkjøring. Skolens elever henstilles om å bruke fortau
på nordsiden av Vårveien, og deretter fotgjengerfeltet rett utenfor skolen. Alternativ
vei er å følge fortau mot sør, på yttersiden av bussenes snuplass.
B:
Fotgjengerfeltet ved Ekeberg skole blir lysregulert
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Sak 127 /14 Høring - forslag om opphøyde gangfelt i Ekebergveien
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Til arbeidsutvalget:
Saken behandles i:
- Komité for byutvikling, miljø og samferdsel
- Komité for barn, ungdom og kultur
- Bydelsutvalget
Til komiteer og råd:
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.
Til bydelsutvalget:
1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand er positive til forslaget om opphøyde gangfelt på
strekningen langs Ekebergveien, fra Tallbergveien – Ljabrubakken, som vist på kartet.
2. Bydelsutvalget anmoder Bymiljøetaten om å ha dialog med skolene i området i forkant
av og underveis i bygge- og anleggsperioden for å sikre trygg og oversiktlig skolevei
for skoleelevene som må krysse Ekebergveien.
3. Det bør vurderes midlertidig lysregulering på de krysningspunkt i Ekebergveien som
benyttes av flest skoleelever, eksempelvis ved Breiens vei. Vurderingen bør gjøres i
samråd med skolene.
4. Det bør utføres oppfølgende fartsmålinger på strekningen etter at prosjektet er
ferdigstilt for å undersøke om de fartsdempende tiltakene har ønsket effekt.

VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
Arbeidsutvalgets vedtak:
Saken behandles i:
- Komité for byutvikling, miljø og samferdsel
- Komité for barn, ungdom og kultur
- Bydelsutvalget
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak:
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens behandling/vedtak:
BUK-komiteen kommenterte følgende:
«Trafikksikkerhet for skolebarn må alltid sikres. Det er uheldig at mange utbyggere kommer
samtidig.»
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med BUK-komiteens kommentar
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak:
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende
kommentar:
Trafikksikkerhet for skolebarn må alltid sikres. Det er uheldig at mange utbyggere kommer
samtidig.
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BYDELSUTVALGETS BEHANDLING
BUK-komiteens kommentar og bydelsdirektørens forslag fremmet dette som forslag til vedtak
i bydelsutvalget: Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med
følgende kommentar:
Trafikksikkerhet for skolebarn må alltid sikres. Det er uheldig at mange utbyggere kommer
samtidig.
BMS- komiteen fremmet følgende forslag: Den innstillingen som legges frem for
bydelsutvalget, anbefales vedtatt
Votering:
BUK-komiteens forslag til vedtak fikk 3 stemmer ( 1 FrP, 1 KrF og 1 SV) 12 stemte i mot
( 7 H, 4 A og 1 V) forslaget falt.
BMS- komiteens forslag fikk 12 stemmer ( 7 H, 1 V og 4 AP) og ble vedtatt.
Vedtak:
1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand er positive til forslaget om opphøyde gangfelt på
strekningen langs Ekebergveien, fra Tallbergveien – Ljabrubakken, som vist på
kartet.
2. Bydelsutvalget anmoder Bymiljøetaten om å ha dialog med skolene i området i
forkant av og underveis i bygge- og anleggsperioden for å sikre trygg og oversiktlig
skolevei for skoleelevene som må krysse Ekebergveien.
3. Det bør vurderes midlertidig lysregulering på de krysningspunkt i Ekebergveien som
benyttes av flest skoleelever, eksempelvis ved Breiens vei. Vurderingen bør gjøres i
samråd med skolene.
4. Det bør utføres oppfølgende fartsmålinger på strekningen etter at prosjektet er
ferdigstilt for å undersøke om de fartsdempende tiltakene har ønsket effekt.

Sak 128 /14 Høringssak - forslag til ny sykehjemsfinansering
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Til arbeidsutvalget:
Arbeidsutvalget i Bydel Nordstrand slutter seg til bydelsdirektørens høringsuttalelse om
forslag til ny sykehjemsfinansiering.
Til bydelsutvalget:
Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering

VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak:
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende alternative forslag:
«På bakgrunn av bydelsdirektørens vurderinger og viktigheten av nærhetsprinsippet
anbefaler arbeidsutvalget en videreføring av dagens system der bydelene har
vedtaksmyndighet for alle typer langtidsplasser.»
Votering:
Arve Edvardsens (H) alternative forslag ble enstemmig vedtatt
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Arbeidsutvalgets vedtak:
På bakgrunn av bydelsdirektørens vurderinger og viktigheten av nærhetsprinsippet anbefaler
arbeidsutvalget en videreføring av dagens system der bydelene har vedtaksmyndighet for alle
typer langtidsplasser.

BYDELSUTVALGETS BEHANDLING
Ingen forslag fremmet
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering

Sak 129 /14 Samordnet ledelse i barnehage - evaluering
pilotprosjekt
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Til arbeidsutvalget:
Saken sendes til behandling i:
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen
Bydelsutvalget
Til komiteer:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales
vedtatt
Til medbestemmelsesutvalget:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt
Til arbeidsmiljøutvalget:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtat
Til bydelsutvalget:
1. Pilotprosjekt samordnet ledelse avsluttes og ordningen med samordnet ledelse på
Nordseterbarnehagene gjøres på varig basis.
2. Pynten og Blåfjell barnehage samordnes i budsjett 2015 til en barnehage.

VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
Arbeidsutvalgets vedtak:
Saken sendes til behandling i:
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen
Bydelsutvalget
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Barn,- ungdom- og kulturkomiteens behandling/vedtak:
Lars Petter Solås (FrP) fremmet følgende endringsforslag i bydelsdirektørens forslag, punkt 1:
1. Ordningen med samordnet ledelse på Nordseterbarnehagene gjøres på varig basis.
Imidlertid består Styrings- og arbeidsgruppene for å fullføre sitt evalueringsarbeid, og
legge frem rapport for bydelsutvalget i tråd med vedtaket i BU-sak 49/14.
Votering:
Lars Petter Solås (FrP) endringsforslag, punkt 1, ble enstemmig vedtatt
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 2, ble enstemmig vedtatt
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak
BUK-komiteens innstilling overfor bydelsutvalget:
1. Ordningen med samordnet ledelse på Nordseterbarnehagene gjøres på varig basis.
Imidlertid består Styrings- og arbeidsgruppene for å fullføre sitt evalueringsarbeid, og
legge frem rapport for bydelsutvalget i tråd med vedtaket i BU-sak 49/14.
2. Pynten og Blåfjell barnehage samordnes i budsjett 2015 til en barnehage

BYDELSUTVALGETS BEHANDLING
Knut Hedemann (A) fremmet følgende forslag om nytt vedtak på vegne av AP og SVs
grupper:
1. Pilotprosjektet samordnet ledelse og ordningen med samordnet ledelse på Nordseter
barnehagene videreføres til styrings-og arbeidsgruppene her fullført sitt evalueringsarbeid og
legger fram rapport for bydelsutvalget i tråd med BU-vedtaket i sak 49/14- og som ett
koststed i budsjett for 2015.
2. Pynten og Blåfjellet barnehage samordnes i budsjett 2015 til en barnehage
Votering:
Knut Hedemanns (A) forslag fremmet på vegne av AP og SVs grupper ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Pilotprosjektet samordnet ledelse og ordningen med samordnet ledelse på Nordseter
barnehagene videreføres til styrings-og arbeidsgruppene her fullført sitt evalueringsarbeid
og legger fram rapport for bydelsutvalget i tråd med BU-vedtaket i sak 49/14- og som ett
koststed i budsjett for 2015.
2. Pynten og Blåfjellet barnehage samordnes i budsjett 2015 til en barnehage

Sak 130 /14 Tilsynsrapport- Lambertseter alders- og sykehjem
20.5.2014. Anmeldt tilsyn
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Til arbeidsutvalget:
Saken behandles i:
Helse- og sosialkomite
Eldrerådet
Rådet for funksjonshemmede
Bydelsutvalget
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Til komiteer og råd:
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt
Til bydelsutvalget:
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Lambertseter alders og sykehjem 20.5.2014
til orientering

VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
Arbeidsutvalgets vedtak:
Saken behandles i:
Helse- og sosialkomite
Eldrerådet
Rådet for funksjonshemmede
Bydelsutvalget
Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt
Eldrerådets vedtak:
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt
Helse- og sosialkomiteens vedtak:
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt

BYDELSUTVALGETS BEHANDLING
Ingen forslag fremmet
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Lambertseter alders og sykehjem
20.5.2014 til orientering

Sak 131 /14 Tilsynsrapport for Marmorberget dagsenter 24.6.2014
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Til arbeidsutvalget:
Saken sendes til :
Eldrerådet:
Rådet for funksjonshemmede
Helse- og sosialkomite
Bydelsutvalget
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Til komiteer og råd:
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt.
Til bydelsutvalget:
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Marmorberget dag- og aktivitetssenter
24.6.2014 til orientering.

VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
Arbeidsutvalgets vedtak:
Saken sendes til:
Eldrerådet:
Rådet for funksjonshemmede
Helse- og sosialkomite
Bydelsutvalget
Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt.
Eldrerådets vedtak:
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt.
Helse- og sosialkomiteens vedtak:
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt.

BYDELSUTVALGETS BEHANDLING
Ingen forslag fremmet
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Marmorberget dag- og aktivitetssenter
24.6.2014 til orientering.

Sak 132 /14 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
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Sak 133 /14 Bestilling av oppstartsmøte - Kronveien 1B
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Til bydelsutvalget:
Bydel Nordstrand har følgende bemerkninger til oppstartsmøtet for Kronveien 1B:
1. Det forutsettes at det gjøres registreringer av nærmiljøet og tilgrensende områder for
å sikre at eksisterende gangveier, sykkelforbindelser og evt. turstier i området
ivaretas.
2. Det må gjennomføres analyser av hvordan det økte antallet boliger vil påvirke
trafikken i området og hvilke tiltak som evt. må gjøres for å ivareta trafikksikkerheten.
Kronveien er smal og uten fortau i dag, og evt. tiltak som kan bedre de trafikale
forholdene forutsettes inkludert i det videre planarbeidet.
3. Planinitiativet viser til nærheten til Hauketo, og man bør i det videre planarbeidet se
til det pågående plan- og utviklingsarbeidet for knutepunktet Hauketo i Bydel Søndre
Nordstrand.
4. Det må sikres tilstrekkelig antall parkeringsplasser, og det forutsettes at Oslo
kommunes parkeringsnorm for ytre by legges til grunn i det videre planarbeidet.
5. Det bør utføres analyse av hvordan sol- og skyggeforholdene vil kunne påvirke både
boligene, leke- og rekreasjonsområdene og nærområdet. Både fjern- og
nærvirkningen av planinitiativet bør også utredes nærmere.
6. Planområdet ligger nært til Ljanselva og det bør i det videre planarbeidet utredes
hvordan den blågrønne strukturen skal ivaretas, samt at man i planarbeidet må sikre
det biologiske mangfoldet.
7. På grunn av nærheten til Østfoldbanen bør evt. konsekvenser av støy for nye boliger
utredes.
Bydel Nordstrand vil komme med evt. ytterligere kommentarer ved offentlig ettersyn av
planforslaget.

BYDELSUTVALGETS BEHANDLING
Ingen forslag fremmet
Votering:
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Bydel Nordstrand har følgende bemerkninger til oppstartsmøtet for Kronveien 1B:
1. Det forutsettes at det gjøres registreringer av nærmiljøet og tilgrensende områder
for å sikre at eksisterende gangveier, sykkelforbindelser og evt. turstier i området
ivaretas.
2. Det må gjennomføres analyser av hvordan det økte antallet boliger vil påvirke
trafikken i området og hvilke tiltak som evt. må gjøres for å ivareta
trafikksikkerheten. Kronveien er smal og uten fortau i dag, og evt. tiltak som kan
bedre de trafikale forholdene forutsettes inkludert i det videre planarbeidet.
3. Planinitiativet viser til nærheten til Hauketo, og man bør i det videre planarbeidet se
til det pågående plan- og utviklingsarbeidet for knutepunktet Hauketo i Bydel
Søndre Nordstrand.
4. Det må sikres tilstrekkelig antall parkeringsplasser, og det forutsettes at Oslo
kommunes parkeringsnorm for ytre by legges til grunn i det videre planarbeidet.
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5. Det bør utføres analyse av hvordan sol- og skyggeforholdene vil kunne påvirke både
boligene, leke- og rekreasjonsområdene og nærområdet. Både fjern- og
nærvirkningen av planinitiativet bør også utredes nærmere.
6. Planområdet ligger nært til Ljanselva og det bør i det videre planarbeidet utredes
hvordan den blågrønne strukturen skal ivaretas, samt at man i planarbeidet må
sikre det biologiske mangfoldet.
7. På grunn av nærheten til Østfoldbanen bør evt. konsekvenser av støy for nye boliger
utredes.
Bydel Nordstrand vil komme med evt. ytterligere kommentarer ved offentlig ettersyn av
planforslaget.

Referatsaker
Periode: 17. oktober 2014 - 20. november
2014
Sak nr.

Arkivsak

Tittel

47/14

201400649-5

Vedrørende forslag om ytterligere tiltak i Herregårdsveien

48/14

201301224-3

Underretning av politisk planvedtak - Sykkelrute - Ryenkrysset
langs Enebakkveien Til Konows gate

49/14

201301271-6

Innkreving av tvangsmulkt for bruk uten tillatelse og nytt vedtak
om tvangssmulkt - Vikingveien 10

52/14

201401492-1

Innspill til revisjon av Eierseksjonsloven - NOU 2014:6 fra Bydel
Stovner

Møtet hevet kl. 21.15

Oslo, 20.11.2014

Arve Edvardsen (H)
leder av bydelsutvalget
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