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Bydel Nordstrand, 27.1.2015

Stein Halvor Nordbø (H)/s/
leder av barn,- ungdom- og kulturkomiteen

Sak 1/15

Godkjenning av protokoll fra BUK-komiteens møte
9.12.14

Arkivsak: 201500032
Arkivkode: 026.2
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen
Saksgang
Barn, ungdom og kultur komite

Møtedato
03.02.15

Saknr
1/15

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA BUK-KOMITEENS MØTE 9.12.14

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Protokoll fra møte 9.12.14 godkjennes

Oslo, 8.1.15

Per Morstad/s/
bydelsdirektør
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Sak 2/15

Organisering av menigheter i Søndre Aker prosti - høring

Arkivsak: 201300972
Arkivkode: 810.9
Saksbehandler: Jan Nordahl
Saksgang
Arbeidsutvalget
Barn, ungdom og kultur komite
Bydelsutvalget

Møtedato
26.01.15
03.02.15
12.02.15

Saknr
8/15
2/15

ORGANISERING AV MENIGHETER I SØNDRE AKER PROSTI - HØRING

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Til arbeidsutvalget:
Saken behandles i BUK-komiteen og BU.
Til komiteer og råd:
Den innstillingen som legges frem for BU, anbefales vedtatt.
Til bydelsutvalget:
1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand støtter en sammenslåing av Bekkelaget sogn og
Ormøy sogn, spesielt siden dette er ønsket av menighetene selv og de allerede er
organisert med felles stab.
2. For prosessen knyttet til sammenslåingen anbefaler bydelsutvalget at modell 1 legges til
grunn. Denne modellen kan sikre representasjon som står i forhold til menighetenes
størrelse. Det vil også være mulig å gjennomføre prosessen slik at de som velges, får
automatisk plass i det nye menighetsrådet fra 01.01.2016.
3. Bydelsutvalget overlater til menighetene å anbefale navn på det nye sognet.
4. Bydelsutvalget tar til etterretning at Ljan sogn og Nordstrand sogn ikke ønsker
sammenslåing og at bispedømmerådet støtter dette.

SAKSBEHANDLING
VEDLEGG:
1) Høringsbrev
2) Liste over høringsinstanser
3) Høringsdokument
4) Vedtak i Oslo bispedømmeråd

BAKGRUNN FOR SAKEN
Oslo bispedømmeråd sendte den 14.11.2014 ut et høringsnotat om omorganisering av
menighetene i Søndre Aker prosti, med høringsfrist 26.02.105.
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TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER
Bydelsutvalget behandlet sak om nye sogne- og prostigrenser i sak 42/08 den 24.04.2008 og
fattet følgende vedtak:
1. Bydelsutvalget tar høringsuttalelsen til etterretning
2. Bydelsutvalget ser det som hensiktsmessig at bydelsgrenser og soknegrenser er like. Dette
vil kunne fremme samarbeidet mellom bydelen og kirken. Bydelens innbyggere vil kunne
oppleve en større nærhet med kirken og det frivillige samarbeidet vil kunne stimuleres. På
bakgrunn av dette bør antall prostigrenser opprettholdes med 5 og justeres i forhold til
bydelsgrenser.

BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER
Faktaopplysninger
Søndre Aker prosti består i dag av 12 sogn: Ormøy, Bekkelaget, Hauketo-Prinsdal, Holmlia,
Klemetsrud, Mortensrud, Ljan, Nordstrand, Bøler, Lambertseter, Manglerud og Oppsal.
Prostiets grenser sammenfaller i all hovedsak med de tre søndre bydelene Østensjø, Nordstrand
og Søndre Nordstrand og har ca 133.000 innbyggere. Av disse er 55% medlemmer i Den
norske kirke. Prostesetet ligger i Bøler sogn.
Med den nye kirkeloven i 1996 ble Ormøy kapelldistrikt i Bekkelaget prestegjeld og Ljan
kapelldistrikt i Nordstrand prestegjeld omgjort til egne sogn. Prestegjeldene opphørte fra
samme dato. Ormøy og Ljan fikk egen sogneprest fra 2004 og har felles stab og felles kontor.
Bispedømmerådet og fellesrådet avholdt en konsultasjon med de berørte menighetene i Søndre
Aker prosti i august 2014. Av spørsmålsstillingene menighetene ble bedt om å forholde seg til
var hvorvidt det var grunnlag for en sammenslåing av Ormøy og Bekkelaget sogn og en
sammenslåing av Nordstrand og Ljan sogn. På bakgrunn av innspill fra menighetene ble det
utarbeidet saksfremlegg til bispedømmerådets møte den 10.11.2014.
For Nordstrand sogn og Ljan sogn vedtok bispedømmerådet at det ikke anbefales noen
endringer i sognegrensene. Dette ble begrunnet i at menighetene allerede har et utstrakt
stabsfellesskap, felles kontor og samarbeid om utvikling av menighetens arbeid. Det ble også
lagt vekt på at ingen av menighetene ønsker sammenslåing.
For Bekkelaget sogn og Ormøy sogn er situasjonen at begge menighetene er innstilt på en
sammenslåing. Bekkelaget har 9.000 medlemmer, mens Ormøy har 2.008 (i 2013). Ormøy
menighet vil forsikre seg om at menigheten får bevare sitt særpreg ved en sammenslåing.
Ormøy menighetsråd forutsetter at det skal utarbeides et regelverk og et mandat for en
menighetskomitè som kan sikre at det lokale menighetsarbeidet bevares og videreføres.
Sammensetningen av det nye menighetsrådet blir også sentralt. Oslo bispedømmeråd fatter
endelig vedtak om dette den 23.03.2015, og nytt menighetsråd tre sammen fra 01.01.2016.

Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre
Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen.
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Arbeidsmiljømessige konsekvenser
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser.

Vurdering
Etter bydelsdirektørens syn er det all grunn til å slå sammen Bekkelaget og Ormøy til ett sogn,
siden menighetene ønsker dette selv og i tillegg er samorganisert med felles stab allerede.
Det skal avholdes kirkevalg før sammenslåingen trer i kraft. Arbeidet med nominasjon skal
være ferdig innen 01.05.2015. I høringsdokumentet er det skissert to modeller for
sammenslåing. Modell 1 legger til grunn at de to menighetene kan sikre at de som velges i
kirkevalget, også sikres rett til sitte i det sammenslåtte menighetsrådet. Nøkkelen til dette er at
menighetene kommer frem til en felles forståelse av hvor stort det sammenslåtte
menighetsrådet skal være (8 eller 10 medlemmer iht vedtak i bispedømmerådet). Med tanke på
at Ormøy menighet ønsker en forsikring om at det geografiske området som nå er Ormøy sogn
kan sikres representasjon i det nye menighetsrådet, synes det hensiktsmessig at modell 1
velges.
Modell 2 legger bl.a til grunn at menigheter som slås sammen, gis lik representasjon i det nye
menighetsrådet. Dette kan være rimelig i situasjoner hvor sogn av sammenlignbare størrelser
slås sammen. Bekkelaget sogn er imidlertid mer enn 4 ganger større enn Ormøy sogn, og det
synes urimelig at sognene skal være likt representert i det nye menighetsrådet.
Høringsinstansene er også bedt om å uttale seg om navn på det nye sognet, og det er fremmet
forslag som «Bekkelaget og Ormøy sogn», «Øvre og Nedre Bekkelaget sogn» og «Bekkelaget
sogn». Bydelsdirektøren finner det hensiktsmessig at de to menighetene finner et omforent
forslag til navn på det nye menighetsrådet selv.

Oslo, 16.01.2015

Per Morstad/s/
bydelsdirektør
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Sak 3/15

Nordstrand nærmiljøpark

Arkivsak: 201400303
Arkivkode: 565.0
Saksbehandler: Jan Nordahl
Saksgang
Arbeidsutvalget
Ungdomsrådet
Byutvikling, miljø og samferdsel
Barn, ungdom og kultur komite
Bydelsutvalget

Møtedato
26.01.15
02.02.15
03.02.15
03.02.15
12.02.15

Saknr
3/15
2/15
4/15
3/15

NORDSTRAND NÆRMILJØPARK

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
Til arbeidsutvalget:
Saken behandles i:
- Ungdomsrådet
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen
- Barn, ungdom- og kulturkomiteen
- Bydelsutvalget
Til komiteer og råd:
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.
Til bydelsutvalget:
1) Bydelsutvalget ser som tidligere positivt på forslaget om en aktivitetspark utenfor
bydelshuset.
2) For å bidra til finansieringen av tiltaket, vil bydelsutvalget vurdere en søknad om
frivillighetsmidler. I tillegg til bydelsdirektøren søke om midler fra bystyrets midler til
torg og møteplasser i bydelene.

SAKSBEHANDLING
VEDLEGG:
1) Brev fra Nordstrand Aktivitetspark av 16.11.2014
2) Beskrivelse av aktivitetsparken
3) Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planene fra BYM, datert 03.12.2014.
4) Uttalelser fra naboer
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BAKGRUNN FOR SAKEN
Nordstrand aktivitetspark v/ Tor Øvrebø sendte den 16.11.2014 og 10.12.2014 inn materiale
om den planlagte aktivitetsparken.

TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER
Bydelsutvalget behandlet sak om den foreslåtte aktivitetsparken i sak 138/13 den 21.11.2013 og
fattet følgende vedtak:
1. Bydelsutvalget ser positivt på at det planlegges aktivitetstilbud for barn og unge utenfor –
og i tillegg til - det organiserte aktivitets- og fritidstilbudet.
2. Bydelsutvalget ber om å få saken til behandling når forholdet til de berørte parter er
avklart.

BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER
Faktaopplysninger
Forslaget om aktivitetspark på tomten utenfor bydelshuset har blitt sett som et positivt tiltak av
bydelsutvalget, jfr vedtaket i sak 138/13. Ikke minst har det vært ansett som positivt at det
etableres tilbud til uorganisert ungdom. Prosjektet er kostnadsberegnet til 2,5 mill kroner, og
det er i oversendelsesepost meldt at det søkes om inntil 550.000 kroner til egenkapital.
Forslagsstiller er gjort oppmerksom på frivillighetsmidler og ny frist for å søke slike midler for
inneværende år.
I oppfølgingen av vedtaket i BU-sak 138/13, sitert ovenfor, har bydelsdirektøren sendt over
prosjektbeskrivelse til Omsorgsbygg (OBY) og Gravferdsetaten (GFE). OBY har
forvaltningsansvar for eiendommen hvor eldresenteret ligger, og GFE har kirkegården. Bydelen
leier eldresentertomten av OBY. OBY har også forvaltningsansvar for den inngjerdede
eiendommen hvor Rødstua barnehage ligger, så lenge det er barnehage der. Resten av
eiendommen forvaltes av Bydel Nordstrand. Om tomten til Rødstua barnehage overføres bydel
når det ikke lenger drives barnehage der, vites ikke pr i dag.
Som vedlegg 4 viser, aksepterer OBY at det etableres aktivitetspark på eiendommen. GFE
protesterer mot etableringen og mener at slik aktivitet med lek planlagt så nær gravfeltene ikke
er forenlig med den ro og stillhet som bør prege et område hvor det foregår gravlegging av
kister og askeurner.

Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre
Saken får økonomiske konsekvenser for bydelen. Det søkes om tilskudd til etablering, og det
må forventes søknader om midler til drift i driftsperioden. Det må imidlertid sikres en avtale
med Nordstrand Aktivitetspark som sikrer at det økonomiske og juridiske ansvaret for
vedlikehold og eventuelle erstatninger ligger hos organisasjonen og ikke hos bydelen.

6

Arbeidsmiljømessige konsekvenser
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser for bydelen.

Vurdering
Bydelsdirektøren mener som tidligere at forslaget kan representere et verdifullt tilbud til barn
og unge som supplerer det organiserte tilbudet.
Foreningen er oppfordret til å søke frivillighetsmidler, og det anbefales at det sees velvillig på
en slik søknad. Også i år har bystyret bevilget midler til oppgradering av torg og møteplasser i
bydelene, og søknadsfrist er 2. februar. Bydelsdirektøren vil søke på midler for opparbeidelse
av møteplasser for ulike aktiviteter i Kåres vei 3 og Nordstrand Aktivitetspark.
Bydelsdirektøren kan ikke se andre finansieringskilder fra bydelens side for å bidra til
etablering av den foreslåtte aktivitetsparken.
Når det gjelder protest fra Gravferdsetaten, anbefales det at tiltaket byggemeldes på vanlig måte
etter Plan- og bygningsloven. Da vil naboers protester bli behandlet i byggesaken, og
avgjørelsen tas av Plan- og bygningsetaten.

Oslo, 16.01.2015

Per Morstad/s/
bydelsdirektør
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