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Sak 77/07    INNKALLING OG SAKSKART TIL ARBEIDSUTVALGETS 
MØTE 27.08.2007  

 
Arkivsak: 200700026 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 27.08.07 77/07  
 
INNKALLING OG SAKSKART TIL ARBEIDSUTVALGETS MØTE 27.08.2007  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart godkjennes. 
 
 
 
 
 
Oslo, 15.08.2007 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 78/07    GODKJENNELSE AV PROTOKOLL FRA 
ARBEIDSUTVALGETS MØTE 04.06.2007  

 
Arkivsak: 200700027 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 27.08.07 78/07  
 
GODKENNELSE AV PROTOKOLL FRA ARBEIDSUTVALGETS MØTE 04.06.2007  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
 
 
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 04.06.2007 godkjennes. 
 
 
 
 
 
Oslo, 15.08.2007 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
 
 
Vedlegg: Protokoll fra møte 4.6.2007 
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Sak 79/07    GODKJENNELSE AV PROTOKOLL FRA 
ARBEIDSUTVALGETS MØTE 11.07.2007  

 
Arkivsak: 200700027 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 27.08.07 79/07  
 
GODKJENNELSE AV PROTOKOLL FRA ARBEIDSUTVALGETS MØTE 11.07.2007  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 11.07.2007 godkjennes. 
 
 
 
 
 
Oslo, 15.08.2007 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
 
 
 
Vedlegg: Protokoll fra møte 11.07. 2007 
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Sak 80/07    Organisatoriske endringer i hjemmetjenesten  
 
Arkivsak: 200501202 
Arkivkode: 030 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 27.08.07 80/07  
Eldrerådet 04.09.07  
Rådet for funksjonshemmede 04.09.07  
Helse- og sosialkomite 04.09.07  
Bydelsutvalget 13.09.07  
 
ORGANISATORISKE ENDRINGER I HJEMMETJENESTEN  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om organisatoriske endringer i hjemmetjenesten til: 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd: 
Komiteen/rådet slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget. 
 
Til bydelsutvalget: 
1. Bydelsutvalget tar medbestemmelsesutvalgets vedtak fra møte 13.7.2007;Organisatoriske 

endringer i hjemmetjenesten, til orientering. Bydelsutvalget  finner at vedtaket ivaretar de 
momenter som politisk er anført fra bydelsutvalgets side i sak 85/07. 

2. Bydelutvalgets ber om en evalueringsrapport av de organisatoriske endringer i tilknytning 
til budsjett 2009. 

 
SAKSUTREDNING 
 
Bydelsutvalget vedtok i møte  21.juni 2007 sak nr. 85/07: 
Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren legge frem en rapport til bydelsutvalget til neste BU-møte  
som beskriver hvor omfattende en slik omorganisering vil være og hvordan dette kan 
implementeres. Bydelsdirektøren skal også legge frem et overslag over merkostnadene og 
videre fremdrift. 
 
Foranstående vedtak ble fremmet av FrP på bakgrunn av deres pressemelding. Bydelsutvalgets 
vedtak må ses i forhold til deler av denne pressemeldingen for å kunne tolke og følge opp 
vedtaket. Pressmeldingen lyder: 
FrP vil ha fast hjemmehjelp! 
Nordstrand FrP vil at brukere som velger kommunale hjemmehjelpere også skal få sin faste hjemmehjelper 
å forholde seg til. Nordstrand FrP vil be bydelsdirektøren legge frem en plan for Bydelsutvalget for å få 
dette til.  
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Offentlige konkurransedyktige 
Nordstrand FrP mener at de offentlige ansatte hjemmehjelperne er like konkurransedyktige som de privat ansatte. 
Derimot tyder mye på at organiseringen ikke er like bra, noe som er bydelens ansvar. Derfor er det bydelen som nå 
må jobbe med en bedre organisering, slik at kommunens ansatte får mulighet til å konkurrere.  
 
Fast hjemmehjelp 
De fleste som velger privat hjemmehjelp oppgir at den viktigste grunnen til at de velger privat, er at det er de 
samme personene som kommer hver gang.  

- ”Når de private får det til, må jo også bydelens egen tjeneste få dette til. Resultatet kommer til å bli et løft 
for hele omsorgssektoren, konkurransen kommer til å bli positiv både for de kommunale og de private 
hjemmehjelperne”, sier gruppeleder fra FrP Ulf Stigen. 

 
Hver fjerde velger privat i bydel Nordstrand  

- At en av fire mottar nå privat hjemmehjelp siden ordningen ble innført i bydelen mener FrP nesten er 
oppsiktsvekkende. – ”Dette er tjenester som betyr at fremmede slipper inn i private hjem. Det skal noe til 
for at de eldre velger noe annet enn det de kjenner til, sier Stigen.” Han mener det er jungeltelegrafen som 
er den viktigste markedsføringskanalen når de eldre skal velge privat eller kommunal hjemmehjelp.  

 
Eldreomsorg er kampsak nr. 1 
For FrP på Nordstrand er en bedre eldreomsorg nok en gang valgkampsak nr 1.  

- ”De eldre må få det de fortjener. De bør behandles med verdighet og respekt, fortsetter Stigen.” 
Han er langt fra fornøyd med tilbudet i Oslo, men mener ting absolutt er på god vei. FrP har fått 
gjennomslag for flere viktige saker den siste tiden: 

- 552 nye sykehjemsplasser i 2008 
- Bygging Omsorg+ plasser (aldershjemslignende tilbud) 
- Fritt brukervalg av hjemmehjelp 
- Styrking av bydelsrammen for omsorg på 260 mill siden november 2006 
- Styrket eldresentrene med 10 mill 
- Stoppet stoppeklokkeomsorgen, nå får alle minst 4 timer hver måned 
- Etablert eldreombudsordning 

 
På bakgrunn av bydelsutvalgets vedtak har arbeidsmiljøutvalget og medbestemmelsesutvalget 
behandlet sak om ny organisering av hjemmetjenesten, og fattet slike vedtak i møte 13.7.2007:   
 
Medbestemmelsesutvalget:  
1) MBU slutter seg til synspunkter i denne sak om organisatoriske endringer som skal ivareta: 

a) tilrettelegge for fleksibel og pålitelig tjeneste for brukerne 
b) optimal bruk av økonomiske ressurser 
c) organisere praktisk bistand slik at brukerne får sin faste hjemmehjelper å forholde seg, 

så langt dette er mulig innen lovgivningens rammer 
d) organisere hjemmesykepleien med færrest mulig personell til bruker; så langt dette er 

mulig innen lovgivningens rammer 
e) opprette brukeransvarlig og primærkontakt (jf. Horten-modellen) 
f) organisere distriktene/gruppene effektivt ved bl. annet å redusere kjøretid/gangtid 

mellom hver bruker. 
g) økt kompetanse og kvalitet ved å opprette en stilling som opplæringssykepleier. 
h) gi ledere mer tid til å lede og følge opp ansatte 
i) organisere tjenestene slik at ansatte opplever at de mestrer arbeidsoppgaver og har en 

tettere dialog med leder 
 

2) Utredningsarbeidet tar utgangspunkt i at Resultatenhet for hjemmesykepleie deles i fire 
distrikter, og Resultatenhet for praktisk bistand med sine to distrikter inndeles nærmere i 
definerte grupper.   

     
3) I tillegg til den organstoriske utredning nedfelt i pkt. 1 og 2 ovenfor skal videre utredes: 

a) forslag til nye distrikter 
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b) turnus og stillingsinstrukser 
c) eventuelle omgjøringer av stillinger 
d) utarbeide økonomisk oversikt over kostnader ved omorganiseringen, som i 

utgangspunktet forutsettes finansiert innenfor nåværende budsjettramme 
e) vurdere de arbeidsmiljømessige konsekvenser 
f) andre relevante temaer som oppstår i utredningsperioden  
 

4) Bydelsdirektøren oppnevner en styringsgruppe som i hovedvekt er bestående av ledere i 
hjemmetjenesten, tillitsvalgte og verneombud.  Styringsgruppen kan i tillegg oppnevne 
undergrupper. Styringsgruppen avgir sin rapport til bydelsdirektøren.  

  
5) Frist for styringsgruppa fastsettes senere av bydelsdirektøren. 
 
Arbeidsmiljøutvalget 
1) Arbeidsutvalget ser på dette tidspunkt positivt på de organisatoriske endringer som  

omhandles i denne sak, og er av den oppfatning at dette vil/kan bidra positivt til 
arbeidsmiljøet. 

 
2) Arbeidsmiljøutvalget forutsetter senere å bli forelagt til behandling resultatet fra en 
arbeidsgruppe som blant annet skal utrede de arbeidsmiljømessige konsekvenser ved de 
organisatoriske omlegginger. 
 
Det anbefales derfor at det gjøres endringer i organiseringen for å legge til rette for en god 
tjeneste både for brukere og ansatte.” 
 
Det vurderes at ny organisering av hele hjemmetjenesten vil medføre flere fordeler, blant annet: 
 
- Økt faglighet og kvalitetssikring i tjenesten ved omgjøring av stilling som 

opplæringssykepleier.  Bedre kvalitet for brukere. 
- Reduksjon av antall forskjellige personer som oppsøker samme bruker 
- Redusere kjøretid/gangtid mellom hver bruker 
- Færre ansatte pr. leder 
- Innleie av vakter vil foretas av ”fordeler”.  Konsulentene som utfører dette i dag fritas for 

dette arbeidet.  Dette kan medføre en reduksjon av konsulentstilling. 
- Økt ansvarliggjøring av ansatte. 
 
Bydelsdirektøren oppretter en styringsgruppe som i hovedvekt er bestående av ledere i 
hjemmetjenesten, tillitsvalgte og verneombud.  Styringsgruppen kan i tillegg oppnevne 
undergrupper.  Ny organisering vil kunne gjennomføres fra 04.02.2008. 
 
Omorganiseringen vil ikke medføre merkostnader for bydelen. 
Oslo, 14.august 2007-08-14 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 81/07    Husleiestøtte til private SFO virksomheter  
 
Arkivsak: 200700483 
Arkivkode: 427.0 
Saksbehandler: Margareth Tysnes 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 27.08.07 81/07  
Barn, ungdom og kultur komite 04.09.07  
Bydelsutvalget 13.09.07  
 
HUSLEIESTØTTE TIL PRIVATE SFO VIRKSOMHETER  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
BUK-komiteen  
Bydelsutvalget 
 
Til BUK-komiteen: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget gir ikke tilskudd til Steinerskolen i 2007 utover allerede bevilget kr. 100.000, jf. 
bydelsutvalgets sak 58/07. 
 
SAKSUTREDNING 
 
Bakgrunn: 
Steinerskolen har ved brev av 7.juni 2007 anmodet bydelen om inndekning av kostnader i 
relasjon til husleie, samt kapital tilskudd vedrørende  skolefritidsordningen ved Steinerskolen 
på Nordstrand, med kr. 321.000 for 2007. Husleiekostnadene er iht. regnskap 2006 kr. 
200.000,- og kapitaltilskuddet kr. 121.000,-.  
 
Bydel Nordstrand har 9 grunnskoler hvor bydelen har ansvar for drift av SFO. I tillegg til dette 
er det 3 private SFO virksomheter, hvorav to med elever hovedsakelig fra bydelen; SFO 
virksomheten ved Steinerskolen på Nordstrand og Nordstrand menighets SFO i Tysleveien.   
 
Bydelene overtok ansvar for SFO fra Utdanningsetaten 01.01.2004. For dette året fikk bydelene 
øremerkede midler til denne virksomheten spesifisert til internhusleie og til barn med spesielle 
behov ved hver enkelt skole/SFO virksomhet både kommunale og private. 
 
I 2005 ble det ikke gitt øremerkede midler til SFO, men det ble formidlet fra 
Undervisningsbygg at husleien til SFO virksomhetene ved de kommunale skolene lå i 
bydelsrammen. Utover dekning av husleie skulle SFO i prinsippet være selvfinansiert, dvs 
utgifter til lønn og øvrig drift skulle dekkes av forelderbetalingen. 
I 2005 ble det ikke bevilget økonomisk støtte til de private SFO virksomhetene i Bydel 
Nordstrand. I 2006 ble det bevilget kr. 64.000,-  til Steinerskolen og kr.36.000,- til Tysleveien 
SFO. 
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Tidligere vedtak i saken: 
Bydelsutvalget 14.12.06 i sak 125/06: 
Det bevilges kr. 100 000 til Steinerskolen SFO og Tysleveien SFO som kompensasjon for 
husleieutgifter fordelt etter antall barn. 

 
Bydelsutvalget 21.06.07 i sak 58/07: 
1.Det gis en foreløpig husleiekompensasjon for Steinerskolen SFO på kr.100 000,- 
2.Bydelsdirektøren bes utarbeide en sak om husleiekompensasjon for SFO tilbudet til neste BU-
møte. I saken skal det redegjøres for husleiekompensasjon fordelt på antall barn i kommunale 
og private SFO. 
 
Vurdering: 
Det ble i budsjett for 2007 satt av kr. 100 000 til husleiestøtte til private SFO virksomheter i 
Bydel Nordstrand. 
Tysleveien SFO la ned sin virksomhet etter skoleåret 2006/07 og disse barna blir gitt et tilbud 
ved Munkerud skoles SFO fra august 07.   
 
På  BU-møte 21 juni 2007 ble det bevilget en husleiekompensasjon på kr.100 000,- til 
Steinerskolens SFO, og det ble vedtatt at administrasjonen skulle redegjøre for 
husleiekompensasjon fordelt på antall barn i kommunale og private SFO. 
 
SFO:   Antall barn:  Husleie i kr:  Kostnad per barn i kr: 
Nedre Bekkelaget               90      2056000    22844 
Karlsrud   170        938000        5517 
Ljan    100        333000        3330 
Lambertseter   140        238000        1700 
Nordstrand   168        643000        3827 
Ekeberg   205        800000       3902 
Bekkelaget   269        913000        3394 
Munkerud   281        666764        2372 
Steinerskolen   100        321000        3210 
 
Bydelen har søkt råd hos Kommuneadvokaten vedrørende bydelens forpliktelse til å dekke 
husleie ved privatskolers SFO. Uttalelsen fra Kommuneadvokaten ligger som vedlegg til saken, 
men er unntatt offentlighet, jfr.offl.§5.2.ledd bokstav b og forvl.§18. 2.ledd bokstav b. 
 
Opplæringsloven § 13-7 fastslår at (første ledd) ”kommunen skal ha eit tilbod om 
skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.- 4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 
1.-7. årstrinn”. I nest siste ledd fastslås det at ”kommunen kan nytte andre til å oppfylle plikta 
til å ha eit tilbod om skolefritidsordning, dersom dei ellers oppfyller vilkåra i denne 
paragrafen”.  Dette er ikke tilfelle for Steinerskolens vedkommende.  
 
Steinerskolens etablering/drift er forankret til Friskoleloven fra 2003, som fastsetter i § 1-4 at 
”skolen kan ikkje drive anna verksemd enn skole i samsvar med denne lova. Skolen kan likevel 
drive internat og skolefritidsordning som er knytte til den enkelte skole”. 
 
Bydelsdirektøren kan ikke se at bydelen har noe rettslig grunnlag for å hevde at kommunen 
(bydelen) skulle være forpliktet til å dekke husleie og eventuelle andre deler av driftskostnader 
for skolens skolefritidsordning.   
  

 8



Bydelsdirektøren tolker lovgivningen slik at det økonomiske ansvaret for friskolene som sådan 
etter friskolelovens kapittel 6 ligger på staten og barnas foreldre, ikke kommunene. For de 
ordinære, kommunale skolene er det primært kommunene selv som har det økonomiske 
ansvaret (selv om kommunene mottar tilskudd fra staten til å dekke deler av utgiftene). Med 
andre ord er kommunale og private skoler derfor generelt sett helt forskjellig stilt i.f.t. 
kommunenes økonomiske ansvar. Dette forstås ikke bare å gjelde den primære oppgave, 
undervisningen, men også tilknyttede tjenester, som SFO-ordningene friskolene har anledning 
til å opprette.  
 
De kommunale og private skoler er dermed både organisatorisk sett og i forhold til ansvaret for 
økonomi ordnet i to separate systemer, og er altså også gitt hver sin separate lovregulering. 
Etter dette kommer jeg (under en viss tvil) til at kommunenes ansvar for skolefritidsordning 
etter opplæringslovens § 13-7 kun omfatter de kommunale skoler. 
 
Når bydel Bydel Nordstrand allerede har valgt å yte slikt tilskudd til Steinerskolen, blir det etter 
mitt syn et spørsmål om hensiktsmessighet/rimelighet, ikke rettslig forpliktelse. Omfanget kan 
da settes ift. skjønn/rimelighetsbetraktning. Og da en rimelighetsbetraktning ift. de kriterier en 
mener er relevante i sakens anledning, det være seg sett fra Steinerskolens side som fra 
bydelens side.  
 
Alle forhold tatt i betraktning vil bydelsdirektøren anbefale at det i 2007 ikke gis tilskudd 
utover allerede bevilget tilskudd på kr. 100.000,-.  
 
 
 
 
Oslo, 14.august 2007  
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør       
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Sak 82/07    Overføring av ansvaret for skolefritidsordningen (SFO) 
fra bydelene til utdanningsetaten - høring  

 
Arkivsak: 200700865 
Arkivkode: 427.0 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 27.08.07 82/07  
Arbeidsmiljøutvalg 30.08.07  
Medbestemmelsesutvalg 30.08.07  
Barn, ungdom og kultur komite 04.09.07  
Bydelsutvalget 13.09.07  
 
OVERFØRING AV ANSVARET FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) FRA 
BYDELENE TIL UTDANNINGSETATEN - HØRING  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til behandling til: 
Barn- og ungdomskomiteen og 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Utvalget slutter seg til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser for ansatte vil ved ansvarsoverføring til utdanningsetaten 
være knyttet til igjen å skifte ansvarlig virksomhet i Oslo kommune. Utover dette påpekes 
nødvendigheten av og minimum opprettholde SFO-funksjonene/tilbudet sin status, noe som 
også vil virke ivaretaende for de ansattes arbeidssituasjon/arbeidsmiljø. 
  
Til bydelsutvalget: 
1. Bydelsutvalget vil ikke på prinsippielt grunnlag fremme innvendinger mot å organisere  

skolefritidsordningen til Utdanningsetaten. Det forutsettes imidlertid at dette ses i løpende 
sammenheng med: 

a. Utvikling av helhetsskole 
b. Sikre og videreutvikle leksehjelpsordning/andre tilpassede pedagogiske tilbud som 

etterspørres 
2. Bydelsutvalget er videre opptatt av at SFO-ordningens innhold og utvikling ivaretas på en 

slik måte at en gjennom dette legger godt grunnlag for arbeidsmiljøet  til de ansatte (HMS). 
3. Det forventes videre at de økonomiske ansvarsforhold håndteres slik at bydelene ikke 

påføres ekstrautgifter, herunder ansvar for eventuell overtallighet, 
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SAKSFREMSTILLING  
 
Sammendrag 
Bydelsdirektøren inviterer i denne saken til å ikke motsette seg overføring av 
skolefritidsordningen til utdanningsetaten. Men på betingelser om at bydelene ikke påføres 
utgifter og ansvar, herunder måtte ta eventuell belastning med eventuell overtallighet. Videre at 
det legges inn som forventning at skolefritidsordningens status og utvikling må fortsette. 
  
Vedlegg: 
./. Brev av 29.06.2007 fra byrådsavdeling for barn- og utdanning 
./. Utdrag av Kommunerevisjonens rapport 9/2007 Skolefritidsordningen i Oslo kommune – 
status for tilbudet; forord, innhold og sammendrag.  

 
Bakgrunn for saken  
Byrådsavdeling for barn- og utdanning har sendt ut invitasjon til høring vedrørende byrådets 
forslag om at ansvaret for skolefritidsordningene (SFO) overføres fra bydelene til 
Utdanningsetaten (UDE) fra 01.01.2008. 
Høringsfristen er satt til 20.08.2007.  

 
Faktagrunnlag 
01.01.2004 ble ansvaret for SFO overført bydel etter at UDE hadde hatt ansvaret i seks år. 
Nå vurderer byrådet å foreslå at ansvaret skal tilbake til UDE fra 01.01.2008. 
 
Tidligere relevante vedtak 
Ingen. 
 
Bydelsdirektørens vurderinger 
Det er bedt om utsettelse av fristen, men dette er ikke er innrømmet. 
  
Fra byrådets begrunnelse:  
”UDE vil ha en større mulighet til å utvikle en mer helhetlig dag for barna, som inneholder 
undervisning, fritid og leksehjelp. En koordinering av tilbudet vil gi gevinster både i forhold til 
større fleksibilitet mellom undervisningen og fritidsdelen og til den totale 
ressursdisponeringen.  
 
Bydelsdirektørens vurdering:  
Et koordinert tilbud for barna og fleksibilitet mellom undervisning og fritid i forhold til 
ressursdisponering er veldig positivt dersom man greier å få det til. 
For å få dette til, må skolene/skolens personale anerkjenne fritidspedagogikken som et eget og 
likeverdig fagområde og anerkjenne SFO som en likeverdig tjeneste. Fritidsdelen bør da bli 
representert i skolens lederteam.  
 
Da bydelene overtok ansvaret 01.01.2004 var det store individuelle forskjeller på SFO-tilbudet 
fra skole til skole og det var lite som regulerte tilbudet i forhold til innhold.  
Bydelen har jobbet systematisk med kvaliteten og innholdet i SFO-tilbudet. Som ytterligere 
bakgrunnsstoff vises til deler kommunerevisjonens rapport 9/2007 Skolefritidsordningen i Oslo 
kommune – status for arbeidet, forord, innholdsfortegnelse og sammendrag. 
De lokale variasjonene innenfor SFO-tilbudet dreier seg i all vesentlig grad om at mange SFOer 
yter mer enn minimumskravet. Det er viktig at denne utviklingen ikke stopper opp, men får 
utvikle seg mangfoldig - tilpasset lokale utfordringer og brukergrupper. 
 
Fra byrådets begrunnelse:  
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"Skolens personale kan da involvere seg direkte i arbeidet med leksehjelp eller veilede de 
personer i SFO som daglig skal utføre dette arbeidet. Dette vil heve kvaliteten på 
leksehjelpstilbudet.” 
 
Bydelsdirektørens vurdering:  
Våre skolefritidsordninger har tilbud om leksehjelp, flere av dem i samarbeid med skolen.  
Det finnes mange kvalifiserte ansatte i SFO som kan ivareta leksehjelp i det daglige. Hvis man 
vurderer at dette tilbudet også skal inneholde "støtteundervisning" til svake elever  ser vi at det 
er nødvendig med medvirkning fra undervisningspersonalet. Innholdet i leksehjelpsordningen 
har hittil ikke vært definert. 
 
Fra byrådets begrunnelse:  
"En overføring av ansvaret for SFO til UDE vil dessuten bedre kunne ivareta tilbudet til 
funksjonshemmede barn i spesialskoler og spesialgrupper på en mer helhetlig måte slik bystyret 
etterspør." 
 
Bydelsdirektørens vurdering:  
Funksjonshemmede barn i spesialskoler og spesialgrupper vil helt klart være den gruppen som 
vil profitere på byrådets forslag. For denne gruppen er det sannsynligvis mindre forskjeller 
mellom undervisningsdelen og fritidsdelen. Det er også viktig å legge til rette for at det blir 
mest mulig ro rundt tilbudet til disse barna.  
 
Det er også mange barn med særskilte behov i ordinære skole- og SFO - tilbud. Disse barna vil 
også profitere på en helhetlig skole/sfo –dag. 
Det blir viktig å videreføre det tverrfaglige samarbeidet som er etablert rundt barn og deres 
familier. Personalet ved våre SFO er viktige aktør i arbeidet rundt barna og deres familier -   
der de har nært samarbeid med andre tjenester innenfor oppvekstfeltet.   
 
Øvrige vurderinger fra bydelsdirektørens side: 
Den største bekymringen ved å overføre SFO til UDE er knyttet til de ansatte som igjen blir 
flyttet mellom bydel og UDE. Dette er tredje gang i løpet av en tiårsperiode. Dette skaper lite 
arbeidsro og kontinuitet. Og igjen fremmes synspunkt om at skolefritidsordningen må få den 
nødvendige status sett i forhold til skoletilbudet.   
 
I den senere tid er flere vesentlige oppgaver ført vekk fra bydel. For å opprettholde en 
geografisk med oppgaver og ansvar til lokalpolitisk nivå er det viktig å sørge for at oppgavene i 
omfang er av en slik størrelse at styringsstrukturen er berettiget. Bydelsdirektøren trekker ikke 
inn i saken tema ”Skole til bydel”. 
 
Vurdering av HMS/arbeidsmiljømessige forhold 
Det er avholdt to møter med de tillitsvalgte, jf. hovedavtalens § 14F. Første møte var av 
orienterende karkater, mens det siste var et drøftingsmøte. Fra det siste møte hitsettes:   
 
Det ble vist til informasjonsmøte, jf Hovedavtalens § 14 f, den 18.07.07. 

 
Saken er ikke behandlet sentralt i de rette organer. Organisasjonene påpekte at det 
oppleves som en ulempe at saken ikke er behandlet sentralt.  
 
Følgende punkter i referatet fra informasjonsmøtet den 17. juli ble utdypet/kommentert: 
Ad pkt 1: SFO er ikke ment som noe pedagogisk tilbud. 

 12



Ad pkt 4:  Det benyttes kr. 286 000,- av midler fra pedagogisk fagsenter i 2007. Dette er 
et  engangsbeløp, og vil ikke ha noen konsekvenser ved overføring av SFO 
fra 2008.  

Ad pkt 5:  Medisineringen fungerer bra pr. i dag, og innen gjeldende retningslinjer på   
området. 

Ad pkt 6:  Det er ingen overtallige på SFO. En attføringssak som følges opp.  
Ad pkt 7: Budsjettrammen overføres. SFO skal drives til selvkost. 
 
Det er utarbeidet et forslag til høringsnotat. Dette vil følge MBUsaken. 
 
Organisasjonene kom med følgende innspill til høringen vedr. forslag om overføring av 
SFO fra bydelene til Utdanningsetaten: 
 

1. Det må bringes klarhet i hvilke administrative yrkesgrupper det vil være behov for i ny 
etat.  

2. Barn med spesielle behov vil kunne profitere på overføringen grunnet sterkere knytning 
mellom SFO og skolen. 

3. Det ble gitt uttrykk for stor betenkning ved overføring av de ansatte til 
Utdanningsetaten. Dette er tredje gang i løpet av en ti-års periode de ansatte bytter 
etat/virksomhet. For Bydel Nordstrand gjelder dette om lag 200 ansatte fordelt på ca. 
100 årsverk. 

4. Organisasjonene påpekte at de ser det som en svakhet at bydelens SFOer ikke vil kunne 
opprettholde en felles leder. De mister samholdet SFOene imellom i og med at 
lederansvaret vil gå over til rektor.  

5. Organisasjonene ser betenkeligheter ved overføring på nåværende tidspunkt, før 
heldagsskolen er innført i hele Oslo-skolen. 

6. Utdanningsforbundet ser store fordeler med den foreslåtte overføringen, med unntak av 
de betenkeligheter som går på overføringen av personalet.  

7. FO påpeker at fordelen med overføringen er at mye av det administrative gjøres 
dobbelt opp nå som SFO og skole er delt, og at det kan ligge en forenkling i overføring 
til en etat. 

8. Fagforbundet påpeker at dette kommer for raskt. det burde vært forberedt bedre, og 
gjennomført fra begynnelsen av et skoleår.  

9. Av administrativt personale kan overføringen få konsekvenser for enhetsleder, 
lønnsmedarbeiderne og evt. regnskap.  

  
Oslo, 20.08.2007 
 
Per Johannessen/s/      Margareth Tysnes/s/ 
bydelsdirektør       enhetsleder SFO   
 
 
 
 
 
VEDLEGG 
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Sak 83/07    Formål for framtida - formål for barnehagen og 
opplæringen  

 
Arkivsak: 200700891 
Arkivkode: 930.1 
Saksbehandler: Kari Eckholdt Håve 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Barn, ungdom og kultur komite 04.09.07  
Bydelsutvalget 13.09.07  
Arbeidsutvalget 27.08.07 83/07  
 
 
 
FORMÅL FOR FRAMTIDA - FORMÅL FOR BARNEHAGEN OG OPPLÆRINGEN  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender saken til:  
komiteen for barn, unge og kultur ( BUK ) 
bydelsutvalget  
 
Til komiteen for barn, unge og  kultur (BUK ): 
Komiteen for barn, unge og nærmiljø slutter seg til forslagene i høringsnotatet: NOU 2007:6 
Formål for framtida – formål for barnehagen og opplæringen. Komiteen har ingen merknader 
til det foreliggende høringsnotatet. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget slutter seg til forslagene i høringsnotatet: NOU 2007:6 Formål for framtida – 
formål for barnehagen og opplæringen. Bydelsutvalget har ingen merknader til det 
foreliggende høringsnotatet. 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Det foreligger en offentlig utredning :NOU 2007:6 fra Kunnskapsdepartementet hvor det 
fremmes forslag om endret formål for barnehagen og endring av formålet med opplæringen. 
 
I henhold til mandatet har utvalget analysert og vurdert de ulike delene av formålet med 
opplæringen og formål  for barnehagen med særlig vekt på samfunnets utvikling med økt 
internasjonalisering og mangfold, formuleringer knyttet til det kristne verdigrunnlaget og 
endringene i utdanningssystemet . Det er på dette grunnlag at utvalget har fremmet forslag til 
formål om opplæringen og formål for barnehagen. 
 
Utvalget har opplevd stort engasjement og fått mange gode råd i løpet av arbeidet som har tatt 
ca, et år. Utvalget har klart å komme frem til konsensus om en så viktig lovtekst. 
Formålsparagrafen i opplæringsloven har lenge vært omdiskutert først og fremst på grunn av 
bestemmelsen om grunnskolen som sier at ”grunnskolen skal i samarbeid og forståing med 
heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding” 
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Barnehagelovens formålsparagraf har også vært omdiskutert, først og fremst på grunn av 
formuleringen.” barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne 
grunnverdier. 
Formålsparagrafene i barnehageloven og opplæringsloven formulerer på ulike måter et kristent 
verdigrunnlag, og det er disse formuleringene som er blitt kritisert for å kunne være i strid med 
menneskerettighetene.  Den sterke vektleggingen av kristen oppdragelse  harmonere ikke med 
menneskerettslige krav om tanke, samvittighets- og religionsfrihet. 
 
Det var en forutsetning for utvalget at formålet ble utarbeidet i tråd med menneskerettslige 
krav. Det  var ikke nok at formålene ikke brøt med menneskerettighetene – formålene skulle 
være forankret i menneskerettslige verdier og være retningsgivende for at menneskerettighetene 
etterleves i barnehagen og grunnopplæringen. 
 
Norge skiller seg ut både i nordisk og europeisk sammenheng ved at formålet med opplæringen 
knytter verdigrunnlaget eksplisitt til kristendom. 
 
Følgende endringer er av den grunn foreslått og lagt ut til høring: 
Utvalgets forslag til barnehageloven § 1: 
 
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 
lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på 
respekt for menneskeverdet, på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse 
grunnleggende verdier kommer til utrykk i kristen og humanistisk tradisjon, i ulike religioner 
og livssyn, og slik de er forankret i menneskerettighetene. 
Barna skal få  utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på 
naturen og hverandre. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha 
rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den 
skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap 
og vennskap. Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for 
diskriminering. 
 
Utvalgets forslag til opplæringsloven § 1-2: 
 
Opplæringa i skole og lærebedrift skal opne dører mot verda og framtida og gi elevane 
historisk og kulturell innsikt. Ho skal byggje på respekt for menneskeverdet, på åndsfridom, 
nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik desse grunnleggjande verdiane kjem til utrykk i 
kristen og humanistisk tradisjon i ulike religionar og livssyn, og slik dei er forankra i 
menneskerettane. Opplæringa skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg  tenkjemåte. 
Elevane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar  for å kunne meistre liva sine og for å 
kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og 
utforskartrong. Elevane skal lære å tenkje kritisk, handle etisk og ta økologisk ansvar. Dei skal 
ha medansvar og høve til medverknad. 
Skolen og lærebedrifta skal møte elevane med tillit og krav, og gi dei utfordringar som fremjar 
danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. 
Skolen skal samarbeide med heimen. 
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Fullstendig bakgrunnsmateriale finnes i høringen NOU:2007:6 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/NOUer/2007/NOU-2007-6.html?id=471461. 
 
Oslo, 21.08.2007 
 
 
Per Johannessen 
bydelsdirektør 
 
 
Vedlegg : Høringsutvalgets medlemmer,  

     Nye mål for barnehagen og opplæringen 
     Innholdsfortegnelse  
     Utvalgets forslag til nye formål for barnehagen og i opplæringen. 
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Sak 84/07    Eiendommen Singasteinveien 5, Ormøya - eventuell bruk 
av Bydel Nordstrand  

 
Arkivsak: 200700760 
Arkivkode: 323 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 27.08.07 84/07  
Bydelsutvalget 13.09.07  
 
EIENDOMMEN SINGASTEINVEIEN 5, ORMØYA - EVENTUELL BRUK AV BYDEL 
NORDSTRAND  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til bydelsutvalget. 
 
(Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet.) 
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Sak 85/07    Kommunal plan for idrett og friluftsliv 2009 - 2020 - 
invitasjon til å komme med innspill - friluftsliv  

 
Arkivsak: 200400696 
Arkivkode: 511.2 
Saksbehandler: Vegard Jensen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Byutvikling, miljø og samferdsel 04.09.07  
Bydelsutvalget 13.09.07  
Arbeidsutvalget 27.08.07 85/07  
 
 
 
KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2009 - 2020 - INVITASJON 
TIL Å KOMME MED INNSPILL - FRILUFTSLIV  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
byutvikling, miljø og samferdsel 
bydelsutvalget 
 
(Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet.) 
 

 18



 

Sak 86/07    Forslag til kommunedelplan for torg og møteplasser - 
offentlig ettersyn  

 
Arkivsak: 200500989 
Arkivkode: 511.2 
Saksbehandler: Vegard Jensen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Byutvikling, miljø og samferdsel 04.09.07  
Bydelsutvalget 13.09.07  
Arbeidsutvalget 27.08.07 86/07  
 
 
 
FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR TORG OG MØTEPLASSER - 
OFFENTLIG ETTERSYN  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
byutvikling, miljø og samferdsel 
bydelsutvalget 
 
 
(Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet.) 
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Sak 87/07    Reguleringsarbeid Munkerud skole  
 
Arkivsak: 200601336 
Arkivkode: 512.1 
Saksbehandler: Vegard Jensen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Byutvikling, miljø og samferdsel 04.09.07  
Bydelsutvalget 13.09.07  
Arbeidsutvalget 27.08.07 87/07  
 
 
 
REGULERINGSARBEID MUNKERUD SKOLE  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
byutvikling, miljø og samferdsel 
bydelsutvalget 
 
 
(Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet.) 
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Sak 88/07    Reguleringsarbeid Mosseveien 190, 
Nordstrandskråningen, Gnr 182 Bnr 21, 950 og del av 126  

 
Arkivsak: 200400737 
Arkivkode: 512.1 
Saksbehandler: Vegard Jensen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 27.08.07 88/07  
Byutvikling, miljø og samferdsel 04.09.07  
Bydelsutvalget 13.09.07  
 
REGULERINGSARBEID MOSSEVEIEN 190, NORDSTRANDSKRÅNINGEN, GNR 
182 BNR 21, 950 OG DEL AV 126  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
byutvikling, miljø og samferdsel 
bydelsutvalget 
 
 
(Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet.) 
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Sak 89/07    Forslag til verneplan for Akergårdene - høring  
 
Arkivsak: 200700891 
Arkivkode: 930.1 
Saksbehandler: Vegard Jensen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Byutvikling, miljø og samferdsel 04.09.07  
Bydelsutvalget 13.09.07  
Arbeidsutvalget 27.08.07 89/07  
 
 
 
FORSLAG TIL VERNEPLAN FOR AKERGÅRDENE - HØRING  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
byutvikling, miljø og samferdsel 
bydelsutvalget 
 
 
(Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes/omdeles i møtet.) 
 

 22



 

Sak 90/07    Orientering om delegerte vedtak i forbindelse med 
mottatte planinitiativ fra Plan- og bygningsetaten i 
perioden 01.01.2007 til 11.07.2007  

 
Arkivsak: 200701018 
Arkivkode: 174 
Saksbehandler: Vegard Jensen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Byutvikling, miljø og samferdsel 04.09.07  
Bydelsutvalget 13.09.07  
Arbeidsutvalget 27.08.07 90/07  
 
 
 
ORIENTERING OM DELEGERTE VEDTAK I FORBINDELSE MED MOTTATTE 
PLANINITIATIV FRA PLAN- OG BYGNINGSETATEN I PERIODEN 01.01.2007 TIL 
11.07.2007  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
byutvikling, miljø og samferdsel 
bydelsutvalget 
Til komiteer, råd og utvalg: 
Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel tar saken til orientering. 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar saken til orientering. 
 
SAKSUTREDNING 
Vedlagt følger til orientering uttalelser/vedtak til mottatte planinitiativ fra Plan- og 
bygningsetaten i perioden 01.01.2007 til 11.07.2007. Dette gjelder Steinhammerveien 8 B, 
Feltspatveien 34 og Bergkrystallen T-banestasjon. Planinitiativene er behandlet etter delegert 
vedtaksmyndighet fra bydelsutvalget av 14.09.2006, sak 73/06. 
 
 
Oslo, 22.08.2007 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
 
Vedlegg: 1. Steinhammerveien 8 B 
  2. Feltspatveien 34 
  3. Bergkrystallen T-banestasjon 
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Sak 91/07    Avviksrapportering for juni 2007.  
 
Arkivsak: 200700321 
Arkivkode: 120.2 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 27.08.07 91/07  
Medbestemmelsesutvalg 30.08.07  
Eldrerådet 04.09.07  
Rådet for funksjonshemmede 04.09.07  
Byutvikling, miljø og samferdsel 04.09.07  
Barn, ungdom og kultur komite 04.09.07  
Helse- og sosialkomite 04.09.07  
Bydelsutvalget 13.09.07  
 
AVVIKSRAPPORTERING FOR JUNI 2007.  
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
medbestemmelsesutvalg 
eldrerådet 
rådet for funksjonshemmede 
byutvikling, miljø og samferdsel 
barn, ungdom og kultur komite 
helse- og sosialkomite 
bydelsutvalget 
 
 
VEDLEGG 
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Sak 92/07    Orientering om Lambertseter dagsenter  
 
Arkivsak: 200700109 
Arkivkode: 335.9 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 27.08.07 92/07  
Eldrerådet 04.09.07  
Helse- og sosialkomite 04.09.07  
Bydelsutvalget 13.09.07  
 
ORIENTERING OM LAMBERTSETER DAGSENTER  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Lambertseter dagsenter til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Lambertseter dagsenter til orientering. 
 
SAKSUTREDNING 
 
Det vises til bydelsutvalgets vedtak i sak 84/07: 
 

1. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren legge fram en tids- og fremdriftsplan til 
bydelsutvalget 15. august.  Planen skal beskrive det arbeidet som gjenstår for at 
dagsenteret fremstår som et fullgodt tilbud til bydelens dagsenterbrukere. 

2. I saken skal det redegjøres for enhetskostnaden per dagsenterplass på Lambertseter 
dagsenter, det må foretas en sammenligning med gjeldende pris for kjøp av 
dagsenterplasser fra Sykehjemsetaten. 

 
Møbler innendørs: 
Det er bestilt flere stoler og sofaer.  Disse leveres i uke 39 (slutten av september).  Inntil disse 
blir levert, låner dagsenteret inn møbler fra andre virksomheter i bydelen, slik at alle brukerne 
sitter ved egnede bord.  Biljardbordet benyttes ikke lenger til spisebord.   
 
Uteplass: 
Brukerrådet har pga sommerferie ikke behandlet plassering av terrasse/uteplass.  Det er ikke 
realistisk at det kan etableres en fastmontert plass i høst.  Dette på grunn av saksbehandlingstid 
for byggemelding, prosjektering av Omsorgsbygg og et svært lite marked for ledige 
håndverkere som kan påta seg oppdrag raskt.  Brukerrådet vil diskutere saken på neste møte. 
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Det er imidlertid kjøpt inn stoler, bord og parasoller som plasseres ute på egnet område.   
 
Lokaler: 
Det gjøres mindre tilpasninger i forhold til plassering av oppvaskmaskin, håndtering av 
oppvask o.l som ivaretar forskrifter i forhold til mathåndtering og hensyn til personalets 
arbeidsmiljø.   
 
Bemanning: 
Dagsenteret er bemannet med 5 stillinger, inkl. leder.  I løpet av mai ble bemanningen 
midlertidig styrket med 0,5 stilling.  Det vurderes fortløpende om dagsenteret har riktig 
bemanning. 
 
Pris for dagsenterplasser: 
 
 
 Pr. mnd Pr. år 
Pris kjøp av dagsenterplass fra SYE i perioden 01.01.-
30.06.07, pr. mnd 

11.575 138 900  

Pris kjøp av dagsenterplass fra SYE i perioden 01.07.-
31.12.07, pr. mnd 

  7 037  84 444 

Pris pr. dagsenterplass i bydelens regi  2007   6 091  73 092 
Pris pr. dagsenterplass i bydelens regi pr. mnd. dersom 
bemanning økes med 1 årsverk fra 1. sept.2007 

  6 863 82 356 

Pris pr. dagsenterplass i bydelens regi inkl husleieøkning i 
2008, uten økning i bemanning 

  6 299  

 
Alle priser er eksklusiv transport 
 
Bystyret vedtok den 20.06.07 ny pris for dagsenterplass fra  01.07 er kr 7.037,- pr. mnd.   
Pris pr. 01.01.08 er pr. i dag 138.900 pr. år.  Det er omtalt at en ny prisvurdering skal skje i 
løpet av høsten, om dette er i eller utenfor budsjettbehandlingen vites ikke.   
 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/      Bente Aldrin/s/ 
bydelsdirektør       avdelingssjef 
 
 
 VEDLEGG
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Sak 93/07    Brukerundersøkelse hjemmetjenesten 2006 - tiltak for å 
bedre tilfredsheten  

 
Arkivsak: 200601294 
Arkivkode: 249 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 27.08.07 93/07  
Eldrerådet 04.09.07  
Rådet for funksjonshemmede 04.09.07  
Helse- og sosialkomite 04.09.07  
Bydelsutvalget 13.09.07  
 
BRUKERUNDERSØKELSE HJEMMETJENESTEN 2006 - TILTAK FOR Å BEDRE 
TILFREDSHETEN  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om tiltak for å bedre tilfredsheten  i hjemmetjenesten til behandling 
i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Orientering om tiltak for å bedre tilfredsheten i hjemmetjenesten  tas til orientering 
 
SAKSUTREDNING 
 
Bydelsutvalget behandlet i møte 21.06.07, sak 75/07 sak om brukerundersøkelse i 
hjemmetjenesten og fattet følgende vedtak: 
 
 
”1. Orientering om resultat av brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2006 tas til orientering 
2. Bydelsutvalget ber om å få fremlagt en handlingsplan for forbedringspunktene. 
 
 
I forhold til bystyresak 204/99 ”Kvalitet og kvalitetsmåling” i pleie- og omsorgstjenestene er 
det lagt til grunn at det skal iverksettes en vurdering av enkeltforhold dersom færre enn 80 
prosent av den som svarer er fornøyd med forholdet. 
Bydel Nordstrand kom godt ut av brukerundersøkelsen totalt sett, med en helhetlig 
tilfredshetsgrad på over 80%.  Imidlertid er det enkelte områder bydelen har en score under 
80%, og det er derfor utarbeidet tiltak som skal bedre tilfredsheten innen følgende områder: 
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Område Score Tiltak for å bedre tilfredsheten 
Tjenestene 78 Begrense antall forskjellige hjelpere som kommer hjem til 

brukerne.  Mindre grupper innen hvert distrikt. 
Opplæring/veiledning innen ernæring 

Ressurser 68 Øke grunnbemanning, romsligere vedtak 
Fleksibilitet 67 Øke brukermedvirkningen, bedre tverrfaglig samarbeid og 

tilby tilleggstjenester 
Kommunikasjon og 
informasjon 

72 Alle brukere skal ha tiltaksplan.  Opplæring i dokumentasjon.  
Ansvarliggjøre ansatte i forhold til å være 
pasientansvarlig/primæransvarlig.  Følge opp bruker. 

Brukermedvirkning 71 Forbedre dokumentasjon i Gerica om hva som skal følges opp 
og videreformidles. 

Pålitelighet 70 Ansatte må være tilgjengelig og kunne nå hverandre.  Innkjøp 
av flere mobiltelefoner 

 
 
 
 
Per Johannessen/s/      Bente Aldrin/s/ 
bydelsdirektør       avdelingssjef 
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Sak 94/07    Oversikt over klagesaker juni - august 2007  
 
Arkivsak: 200700186 
Arkivkode: 99 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 27.08.07 94/07  
Helse- og sosialkomite 04.09.07  
 
OVERSIKT OVER KLAGESAKER JUNI - AUGUST 2007  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender oversikt over klagesaker i perioden juni - augusti 2007 til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
 
Til helse- og sosialkomiten: 
Oversikt over klagesaker i perioden juni - august 2007 tas til orientering. 
 
Oversikt over klagesaker legges fram på møtet. 
 
 
Per Johannessen/s/      Bente Aldrin/s/ 
bydelsdirektør       avdelingssjef 
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Sak 95/07    Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved 
Ryenhjemmet 20.02.2007  

 
Arkivsak: 200501059 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 27.08.07 95/07  
Eldrerådet 04.09.07  
Helse- og sosialkomite 04.09.07  
Bydelsutvalget 13.09.07  
 
TILSYNSUTVALGETS RAPPORT FRA ANMELDT TILSYN VED RYENHJEMMET 
20.02.2007  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Ryenhjemmet 
20.02.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Ryenhjemmet 20.02.2007 tas til orientering. 
 
SAKSFREMSTILLING 
 
Tilsynsutvalget har vært på anmeldt besøk på Ryenhjemmet 20.02.2007.  Det fremkommer 
ingen vesentlige merknader i rapporten. 
 
Rapporten er oversendt Sykehjemsetaten og institusjonen, disse har ingen merknader. 
 
 
 
Per Johannessen/s/     Bente Aldrin/s/ 
bydelsdirektør      avdelingssjef 
 
VEDLEGG
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Sak 96/07    Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt tilsyn ved 
Storåsveien bokollektiv 20.02.2007  

 
Arkivsak: 200400095 
Arkivkode: 370 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 27.08.07 96/07  
Rådet for funksjonshemmede 04.09.07  
Helse- og sosialkomite 04.09.07  
Bydelsutvalget 13.09.07  
 
TILSYNSUTVALGETS RAPPORT FRA ANMELDT TILSYN VED STORÅSVEIEN 
BOKOLLEKTIV 20.02.2007  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Storåsveien bokollektiv 
20.02.2007 til behandling i: 
Råd for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Storåsveien bokollektiv 20.02.2007 tas til 
orientering. 
 
SAKSFREMSTILLING 
 
Tilsynsutvalget har vært på anmeldt besøk på Storåsveien bokollektiv 20.02.2007.  Det 
fremkommer ingen vesentlige merknader i rapporten. 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/      Bente Aldrin/s/ 
bydelsdirektør       avdelingssjef 
 
 
 
VEDLEGG
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Sak 97/07    Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte tilsyn ved 
Bekkelagshjemmet 14.05.2007  

 
Arkivsak: 200501464 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 27.08.07 97/07  
Eldrerådet 04.09.07  
Helse- og sosialkomite 04.09.07  
Bydelsutvalget 13.09.07  
 
RAPPORT FRA TILSYNSUTVALGETS ANMELDTE TILSYN VED 
BEKKELAGSHJEMMET 14.05.2007  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Bekkelagshjemmet 
14.05.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 14.05.2007 tas til orientering. 
 
SAKSFREMSTILLING 
 
Tilsynsutvalget har vært på anmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 14.05.2007.  Det 
fremkommer ingen vesentlige merknader i rapporten. 
 
Rapporten er oversendt Sykehjemsetaten og institusjonen, disse har ingen merknader. 
 
 
 
Per Johannessen/s/      Bente Aldrin/s/ 
bydelsdirektør       avdelingssjef 
 
 
VEDLEGG
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Sak 98/07    Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet 24.05.2007  
 
Arkivsak: 200501059 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 27.08.07 98/07  
Eldrerådet 04.09.07  
Helse- og sosialkomite 04.09.07  
Bydelsutvalget 13.09.07  
 
RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN VED RYENHJEMMET 24.05.2007  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk på Ryenhjemmet 
24.05.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Ryenhjemmet 24.05.2007 tas til orientering. 
 
SAKSFREMSTILLING 
 
Tilsynsutvalget har vært på anmeldt besøk på Ryenhjemmet 24.05.2007.  Det fremkommer 
ingen vesentlige merknader i rapporten. 
 
Rapporten er oversendt Sykehjemsetaten og institusjonen, disse har ingen merknader. 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/      Bente Aldrin/s/ 
bydelsdirektør       avdelingssjef 
 
 
VEDLEGG 
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Sak 99/07    Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved 
Midtåsenhjemmet 29.05.07  

 
Arkivsak: 200500432 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 27.08.07 99/07  
Eldrerådet 04.09.07  
Helse- og sosialkomite 04.09.07  
Bydelsutvalget 13.09.07  
 
TILSYNSUTVALGETS RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN VED 
MIDTÅSENHJEMMET 29.05.07  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Midtåsenhjemmet 
29.05.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Midtåsenhjemmet 29.05.2007 tas til orientering. 
 
SAKSFREMSTILLING 
 
Tilsynsutvalget har vært på anmeldt besøk på Midtåsenhjemmet 29.05.2007.  Det fremkommer 
ingen vesentlige merknader i rapporten. 
 
Rapporten er oversendt Sykehjemsetaten og institusjonen, disse har ingen merknader. 
 
 
 
Per Johannessen/s/      Bente Aldrin/s/ 
bydelsdirektør       avdelingssjef 
 
VEDLEGG
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Sak 100/07 Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved 
Lambertseter alders- og sykehjem, Østerliveien, 
30.05.2007  

 
Arkivsak: 200400246 
Arkivkode: 541 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 27.08.07 100/07  
Eldrerådet 04.09.07  
Helse- og sosialkomite 04.09.07  
Bydelsutvalget 13.09.07  
 
TILSYNSUTVALGETS RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN VED 
LAMBERTSETER ALDERS- OG SYKEHJEM, ØSTERLIVEIEN, 30.05.2007  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Lambertseter alders- og 
sykehjem, Østerliveien 30 .05.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Lambertseter alders- og sykehjem, Østerliveien,  
30.05.2007 tas til orientering. 
 
SAKSFREMSTILLING 
 
Tilsynsutvalget har vært på anmeldt besøk på Lambertseter alders- og sykehjem, Østerliveien, 
30.05.2007.  Det fremkommer ingen vesentlige merknader i rapporten. 
 
Rapporten er oversendt Sykehjemsetaten og institusjonen, disse har ingen merknader. 
 
Per Johannessen/s/      Bente Aldrin/s/ 
bydelsdirektør       avdelingssjef 
 
VEDLEGG 
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Sak 101/07  Rapport fra anmeld tilsyn ved Nordseterhjemmet 
11.06.2007  

 
Arkivsak: 200501464 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 27.08.07 101/07  
Eldrerådet 04.09.07  
Helse- og sosialkomite 04.09.07  
Bydelsutvalget 13.09.07  
 
RAPPORT FRA ANMELD TILSYN VED NORDSETERHJEMMET 11.06.2007  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Nordseterhjemmet 
11.06.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Nordseterhjemmet 11.06.2007 tas til orientering. 
 
SAKSFREMSTILLING 
 
Tilsynsutvalget har vært på anmeldt besøk på Nordseterhjemmet 11.06.2007.  Det fremkommer 
ingen vesentlige merknader i rapporten. 
 
Rapporten er oversendt Sykehjemsetaten og institusjonen, disse har ingen merknader. 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/      Bente Aldrin/s/ 
bydelsdirektør       avdelingssjef 
 
 
VEDLEGG
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Sak 102/07 Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt tilsyn ved 
Lambertseter alders- og sykehjem, avd Marmorveien, 
12.06.2007  

 
Arkivsak: 200400246 
Arkivkode: 541 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 27.08.07 102/07  
Eldrerådet 04.09.07  
Helse- og sosialkomite 04.09.07  
Bydelsutvalget 13.09.07  
 
TILSYNSUTVALGETS RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN VED 
LAMBERTSETER ALDERS- OG SYKEHJEM, AVD MARMORVEIEN, 12.06.2007  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Lambertseter alders- og 
syhehjem, avd. Marmorveien, 12.06.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Lambertseter alders- og sykehjem, avd. 
Marmorveien, 12.06.2007 tas til orientering. 
 
SAKSFREMSTILLING 
 
Tilsynsutvalget har vært på anmeldt besøk på Lambertseter alders- og sykehjem, avd. 
Marmorveien, 12.06.2007.  Det fremkommer ingen vesentlige merknader i rapporten. 
 
Rapporten er oversendt Sykehjemsetaten og institusjonen, disse har ingen merknader. 
 
 
 
Per Johannessen/s/      Bente Aldrin/s/ 
bydelsdirektør       avdelingssjef 
 
VEDLEGG 
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Notat 
 
 
Til: Bydelsutvalgets medlemmer og varamedlemmer


Eldrerådet 
Helse-og sosialkomiteen 
Brann- og reningsetaten 
 


Dato: 30.8.2007  


Fra: Bydelsdirektøren   
Saksbeh: Per Johannessen   
Telefon:    
 
 
ORIENTERING OM DAGSENTER VED 
LAMBERTSETER FRITIDSKLUBB 


 
Når denne informasjon gis ut før på denne måte er det for på en raskest mulig måte å orientere   
bydelsutvalget (medlemmer og varamedlemmer) om situasjonen som har oppstått på bakgrunn 
av møte med brann- og redningsetaten den 28.08.07. 


 
  De siste vedtak som er fattet i saken: 
 


Bydelsutvalget vedtok enstemmig i møte 21.6.07: 
   Vedtak: 


1 Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren legge frem en tids- og fremdriftsplan til bydelsutvalget til 15. 
august. Planen skal beskrive det arbeidet som gjenstår for at dagsenteret fremstår som et 
fullgodt tilbud til bydelens dagsenterbrukere. 


 
2.  I saken skal det redegjøres for enhetskostnaden per dagsenterplass på Lambertseter   


           dagsenter, det må foretas en sammenligning med gjeldende pris for  kjøp av    
 dagsenterplasser fra sykehjemsetaten. 


 
Arbeidsutvalget behandlet i møte 11.07.2007 sak ”Nærmere avklaring om prisnivå på 
sykehjemsetatens dagsenterplasser etter 31.12.2007, med slikt enstemmig vedtak: 


 
Vedtak:  
I medhold av delegert myndighet BU sak 132/2004 pkt. 2 vedtar arbeidsutvalget: 


      1.   Bydelsutvalget har tidligere vedtatt at 74 av bydelens dagsenterplasser – av i alt 98 – skal 
drives i egen regi allerede i år. 40 plasser er allerede etablert ved Lambertseter  fritidsklubb. 


1. Arbeidsutvalget er gjort kjent med ny pris for dagsenterplasser for perioden 01.07.- 31.12. 
2007 med kr. 7.037 pr. måned (dvs. kr. 42.222,- for halvåret, og kr.84.444,- pr. år forutsatt at 
prisen videreføres etter utløpet av 31.12.2007). 


2. Den nye prisen, jf. pkt. 1 antas å ligge såpass nært til kostpris ved egen drift, noe som gir 
grunnlag for å kunne revurdere omfanget av kjøp av dagsenterplasser fra sykehjemsetaten 
vs. egen drift. Det er da en forutsetning at gjeldende pris videreføres etter 31.12.2007. 


3. På grunn av frister for bestilling av dagsenterplasser fra sykehjemsetaten for 2008 er det 
nødvendig å avklare situasjonen innen utgangen av august måned.  
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4. Foreligger nødvendig sikkerhet for samme pris i 2008 som for 2.halvår 2007 kan bydel 
Nordstrand ta endelig stilling til kjøp av dagsenterplasser vs. egen drift i bydelsutvalgets 
møte 14.09.2007.” 


 
Arbeidsutvalgets vedtak sendes byrådsavdelingen til videre behandling. 


Det foreligger ikke noe avklaring på prisnivå fra 01.01.08 på dette tidspunkt. 
 
Som oppfølging av bydelsutvalgets vedtak av 21.6.07 fremmes sak til behandling i 
bydelsutvalgets møte 13.9.07 (var i AU 27.08, komitebehandles 04.09), slik: 
 


ORIENTERING OM LAMBERTSETER DAGSENTER 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Lambertseter dagsenter til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Lambertseter dagsenter til orientering. 
 
SAKSUTREDNING 
 
Det vises til bydelsutvalgets vedtak i sak 84/07: 
 
1. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren legge fram en tids- og fremdriftsplan til bydelsutvalget 15. 
august.  Planen skal beskrive det arbeidet som gjenstår for at dagsenteret fremstår som et fullgodt 
tilbud til bydelens dagsenterbrukere. 
2. I saken skal det redegjøres for enhetskostnaden per dagsenterplass på Lambertseter dagsenter, det 
må foretas en sammenligning med gjeldende pris for kjøp av dagsenterplasser fra Sykehjemsetaten. 
 
Møbler innendørs: 
Det er bestilt flere stoler og sofaer.  Disse leveres i uke 39 (slutten av september).  Inntil disse blir 
levert, låner dagsenteret inn møbler fra andre virksomheter i bydelen, slik at alle brukerne sitter ved 
egnede bord.  Biljardbordet benyttes ikke lenger til spisebord.   
 
Uteplass: 
Brukerrådet har pga sommerferie ikke behandlet plassering av terrasse/uteplass.  Det er ikke 
realistisk at det kan etableres en fastmontert plass i høst.  Dette på grunn av saksbehandlingstid for 
byggemelding, prosjektering av Omsorgsbygg og et svært lite marked for ledige håndverkere som kan 
påta seg oppdrag raskt.  Brukerrådet vil diskutere saken på neste møte. 
 
Det er imidlertid kjøpt inn stoler, bord og parasoller som plasseres ute på egnet område.   
 
Lokaler 
Det gjøres mindre tilpasninger i forhold til plassering av oppvaskmaskin, håndtering av oppvask o.l 
som ivaretar forskrifter i forhold til mathåndtering og hensyn til personalets arbeidsmiljø.   
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Bemanning: 
Dagsenteret er bemannet med 5 stillinger, inkl. leder.  I løpet av mai ble bemanningen midlertidig 
styrket med 0,5 stilling.  Det vurderes fortløpende om dagsenteret har riktig bemanning. 
 
Pris for dagsenterplasser. 
 


 Pr. mnd Pr. år 
Pris kjøp av dagsenterplass fra SYE i perioden 01.01.-
30.06.07, pr. mnd 


11.575 138 900  


Pris kjøp av dagsenterplass fra SYE i perioden 01.07.-
31.12.07, pr. mnd 


  7 037  84 444 


Pris pr. dagsenterplass i bydelens regi  2007   6 091  73 092 
Pris pr. dagsenterplass i bydelens regi pr. mnd. dersom 
bemanning økes med 1 årsverk fra 1. sept.2007 


  6 863 82 356 


Pris pr. dagsenterplass i bydelens regi inkl husleieøkning 
i 2008, uten økning i bemanning 


  6 299  


 
Alle priser er eksklusiv transport 
 
Bystyret vedtok den 20.06.07 ny pris for dagsenterplass fra  01.07 er kr 7.037,- pr. mnd.   
Pris pr. 01.01.08 er pr. i dag 138.900 pr. år.  Det er omtalt at en ny prisvurdering skal skje i løpet av 
høsten, om dette er i eller utenfor budsjettbehandlingen vites ikke.   


  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


 
Drift av dagsenter i forhold til rømningsvei. 
28.08.07 
1. Ca kl.12.30 ble bydelsdirektøren oppringt fra Brann- og redningsetaten som opplyste at de var 


på inspeksjon/kontroll på dagsenteret på klubben, og spurte om et møte. Møte ble etablert med 
det samme på bydelsdirektørens kontor.   


a. Brann- og redningsetatens konklusjon var at det ikke var tilstrekkelig rømingsvei for 
dagsenterets brukere, da utgangene var på to plan. 


 
2. Bydelsdirektøren tok rett etter møte kontakt med styrer ved Lambertseter sykehjem med 


spørsmål om tidligere lokale til dagsenter var intakt, og om det på kort sikt eventuelt som en 
midlertidig løsning ville være mulighet for å benytte dette lokalet. Etter en vurdering ringte 
styrer opp igjen og opplyste at dette ikke gikk; grunnet: 


a. Bydelen var ikke lenger (via sykehjemsetaten) kjøper av korttidsplasser ved 
sykehjemmet, og driften var av denne grunn lagt noe om. Det tidligere dagsenterarealet 
ble nå benyttet som stue til dagens beboere. 


b. På kort sikt var eventuell bydelsdirektørens hensikt å benytte egne ansatte. Daglig leder 
ved sykehjemmet opplyste at personalet ved tidligere dagsenter var spredt flere steder. 


c. Sykehjemmets synspunkt kunne imidlertid på noe sikt kunne revurderes, hvis bydelen 
igjen kjøpte korttidsplasser ved sykehjemmet.  


d. Bydelsdirektøren tok tilbakemeldingen til etterretning. 
 
3. Etter at møtet med brann- og redningsetaten var avsluttet,  henvendte etaten seg telefonisk og 


opplyste at en organisatorisk tilpasning ville være akseptabelt som en løsning. 
a. Med denne informasjon som sentral ble bydelens brannansvarlig på eiendommen (en 


av klubbens tilsatte) samme dag beordret fra og med 29.8  og inntil videre (daglig 
tidspunkt fra kl. 08.30-14.30) til å bemanne/holde kontinuerlig oppsyn med utgangsdør 
(dør ut fra dagsenterets lokale) med brannslukking apparat tilstede.  
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4. Det tas kontakt i løpet av dagen med brannteknisk konsulent med tanke på en tilfredsstillende 
permanent løsning.   
  


5. Ved planlegging av dette tiltaket (dagsenter på Lambertseter fritidsklubb) ble det nedsatt en 
arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen fordelte oppgaver seg imellom. En av gruppens medlemmer 
fikk i oppgave blant annet å ta kontakt med Brann- og redningsetaten for å avklare alle forhold 
opp mot gjeldende regler.  


a. Dette skjedde telefonisk og det ble tilbakemeldt til arbeidsgruppen at det ikke var 
formelle hindringer for å etablere dagsentervirksomhet for eldre i lokalene. Det ble 
påpekt at det måtte utarbeids en rosanalyse. Denne er pr. dato ved en inkurie ikke 
utarbeidet.  


b. Skriftlig rapport om denne kontakten utarbeides og forelegges bydelsdirektøren 29.8 kl. 
08.30 


 
6. Bydelsdirektøren har besluttet at det skal gjennomføres evakueringsøvelse for brukere av huset 


29.8.07. Og videre at det skal tidsregistreres når de forskjellige ”grupperinger” er ute av huset. 
Rapport om dette skal foreligge bydelsdirektøren innen kl. 15.30 samme dag. Øvelsen 
planlegges og gjennomføres i nær kontakt med bydelens hovedverneombud. 


 
7. Eier av bygget; Omsorgsbygg har vært kjent med bydelens omdisponering av lokalene. 
  
8. Bydelsdirektøren avtalte internt oppfølgingsmøte 29.8. kl. 08.30. 
  
9. Bydelsdirektøren orienterte Brann- og redningsetaten muntlig 28.8 om tiltak/oppfølging fra 


bydelens side. 
 
29.08.07 . 
10. Internt møte avholdes 08.30-09.00. 


a. Rapport fra arbeidsgruppas (prosjektgruppa) medlem ble framlagt: 
  Før første møte i prosjektgruppa for opprettelse av 40 dagsenterplasser på Lambertseter 


fritidsklubb, tok jeg kontakt med Brann- og redningsetaten. Jeg orienterte om at brukergruppen var 
eldre mennesker som skulle overflyttes fra et annet dagsenter. Noen satt i rullestoler, flere ville ha 
behov for rullator, men at også en del klarte seg meget bra uten noen form for hjelpemidler.  
De ville oppholde seg i lokalene fra ca. 08.30 til 14.30 hver dag. I denne tiden ville de innta 
 to måltider, frokost og middag, og kaffe midt på dagen.  


 
Jeg beskrev også lokalene med de rømningsveier vi hadde. Dette var bakgrunnen for min 
henvendelse til etaten. Vi hadde en rømningsvei ut mot terrenget og to trapper ned til 1. etasje som 
gikk rett ut i terrenget.  
De fleste kom til å oppholde seg i kafeen, som ligger rett innenfor inngangsdøren og i kjøkkenet 
som ligger i flukt med kafeen. Alt på en flate. De ville også kunne benytte en dansesal for trim som 
ligger i enden av en korridor med kontorer og undervisningsrom ca. 30 meter unna. Dette var et 
rom uten direkte rømningsvei ut. 


 
Den tilbakemeldingen jeg fikk var at det i utgangspunktet var tilstrekkelig med en rømningsvei ut 
mot terrenget slik det er i dag. Bydelen leier bygget av Omsorgsbygg og de måtte derfor kontaktes i 
forhold til bruksendring og fordi noe brannvern er eiers ansvar. 
Det ble også opplyst at vi måtte utarbeide en ROS-analyse i forhold til denne brukergruppen. 


 
Jeg spurte også om fjerning av terskler under de to branndørene i mellomgangen, som er en egen 
branncelle, og erstatte disse med slepeterskler . Dette kunne gjøres, men det måtte være helt lufttett 
når dørene var lukket.  
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b. Det arbeides med å finne annen person til oppsynsansvaret for utgangsdør slik at den 
beordrede raskest mulig kan gjenoppta sine ordinære arbeidsoppgaver ved klubben. 


 
c. Rosanalyse skal være utarbeidet innen 07.09.07 


 
11. Resultatet av evakueringsøvelse på Fritidsklubben og Dagsenteret 29.08.07 kl. 13.00: 


(FØR BRANNØVELSEN MÅ ALLE GJØRE SEG KJENT MED HVOR BRANNSLUKNINGSAPPARATER OG 
BRANNSLANGER ER PLASSERT). 


 
1. Navnelister   


Ansvarlig for dagsenteret:   Anne Kristin Jøntvedt 
Ansvarlig for norskundervisningen:   Ingunn Nilsen 


 
2. Brukerne på dagsenteret går ut hovedinngangen. 


Møtes utenfor ved sittegruppen.   OK 
 


3. Elevene på norskundervisningen går ned den venstre trappen.  
Møtes på basketbanen.   OK 
 


4. Det skal rapporteres helt nøyaktig hvor lang tid det tar å få alle brukerne ut av bygget: 
            30 dagsenterbrukere + 5 personale:   3 min. 55 sek. 


     21 elever  + 3 lærere:   1  min. 30 sek. 
 


5. Hvor mange går ut selv:   49 
 


6. Hvor mange går ut med hjelp:   0 
 


7. Hvor mange bruker rullator:    7 
 


8. Hvor mange bruker rullestol:   3 
 


9. Hvor mange trenger ekstra støtte fordi de er redde eller lignende:   0 
 


10. Fagforbundet hjelper til med elevene fra   
             norskundervisningen i trappen i 1. etg:    OK, 1 tilstede. 


  
11.   Deretter går de opp til dagsenteret og hjelper til der:   OK 


 
12.   Harald Larsen starter og stopper alarmen og tilbakestiller    


               alarmen etter øvelsen:   OK 
13.   Toaletter, fotpleierom og frisør ble sjekket:  OK 


 
 
Geir Bjarne Listhaug og  utekontaktene var ikke  tilstede denne dagen. 
 
Under denne øvelsen var det 1 tilstede fra Fagforbundet. Det kan være opptil 5 tilstede. 
 
Det ble sjekket ut med Harald Larsen at det ikke er lagret propan eller andre brannfarlige væsker i 
bygningen. 
 
BEMERKNINGER! 
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Dansesalen ble ikke sjekket. 
 
Begge de doble utgangsdørene må kunne åpnes. 
Parasollfot ved ytterste utgangsdør må fjernes. 
Alle dørpumper må virke 
 
AVSLUTTENDE KOMMENTAR: 


• Det må lages en  felles branninstruks for tjenestene i 2. etasje 
• Det må monteres plogskilt for brannslanger 
• Når nye branntegninger foreligger må alle ansatte gjøre seg kjent med plassering av 


brannslukningsapparater, brannslanger og manuelle brannmeldere 
• Brannøvelsen kan med bedre og oftere øvelser gjøres raskere.  Det må tas hensyn til at det er 100 


brukere av dagsenteret og forskjellige elever på norskundervisningen på formiddag og ettermiddag 
 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
   
12. Ved ordinært tidligere gjennomført branntilsyn er det avgitt rapport som involverer eier; dvs. 


Omsorgsbygg og bydelen. Denne saken følges opp uavhengig av forholdene rundt rømningvei. 
 
Bydelsdirektørens punktvise oppsummering: 
a. Forskriftsmessig løsning ift. å sikre rømningsvei for brukere på dagtid er tilstede, selv om 


denne på dette tidspunkt vurderes som midlertidig. Det arbeides med å finne annet personell til 
å dekke opp den midlertidige løsningen. 


b. Kravene til rømningsvei må nærmere avklares for brukere av ungdomsklubben som er 
rullestolbrukere eller har andre relevante funksjonshemminger.  


c. Permanent løsning, jf. pkt. a og b tenkes utarbeidet etter å ha konsultert brannteknisk 
konsulent, og etter nærmere avklaring/involvering fra Omsorgsbygg sin side. 


d. Forbedringspunkter  framkommet gjennom evakueringsøvelse 29.08.07 følges opp. 
e. Rosanalyse, som tar hensyn til evakueringsplan til og med midlertidig plassering i annet hus 


utarbeides så snart som mulig. (Evakueringsøvelsen har gitt verdifulle erfaringer.)   
f. Brann- og redningsetaten underrettes/orienteres om bydelens tiltak/oppfølging. 
g. Bydelsdirektøren har ikke i denne redegjørelse trukket inn forholdet egen drift kontra kjøp fra 


sykehjemsetaten. Dette forholdet har AU gjennom sitt vedtak 11.07.07 sagt at en først skal 
komme tilbake til etter at kompetent myndighet har besluttet prisnivå på sykehjemsetatens 
dagsenterplasser fra 1.1.08. 


h. Denne redegjørelse vedlegges til BU-sak til møte 13.09.07 og dermed også det samme ved 
behandling i komiteer og råd.  
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Protokoll 4/07 
 
 
Møte: Arbeidsutvalget  
Møtested: Ekebergveien 243, BU salen  


Møtetid: Mandag 04. juni 2007 kl. 19.00     
Sekretariat:   
 
 
Møteleder: Ulf Stigen (FrP) 
  
Tilstede: Ulf Stigen (FrP) 


Ingvald Bore (H) 
Steinar Lende (A) 
Frode Woldsund (KrF) 


  
Forfall: Erik Telnes (SV) 


Erling Kvernevik (KrF) 
  
Som vara møtte: Frode Woldsund (KrF) 
  
 
I tillegg møtte: 
Fra  administrasjonen:      Per Johannessen, bydelsdirektør 


 


Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli 
  
 
Åpen halvtime: 
Ingen fremmøtte. 
 
Informasjon:  
Bydelsdirektøren informerte om at TV2-nyhetene har bedt om å lage reportasjeoppslag i 
nyhetssendingen fra dagsenteret på Lambertseter. Opptaket foregår tirsdag 05.06.07. 
 
Bydelsdirektøren informerte om besøk, forut for arbeidsutvalgets møte, av Eva Hagen, 
eiendomssjef i Oslo Havn KF, vedrørende eiendommen Heimli, Singasteinveien 5 på 
Ormøya. Bakgrunnen er at Havnestyret ønsker uttalelse på politisk nivå i forhold til om 
boligen er av interesse for Bydel Nordstrand til barnehageformål. Prospekt på boligen ble 
omdelt i møtet.  
Arbeidsutvalget besluttet å behandle saken i henhold til delegert myndighet, sak 74/07, på 
grunn av kort svarfrist. 
 
Ingvald Bore (H) omdelte brev fra Svein Löchen, demensforeningen i Nordstrand/Østensjø 
angående møte i foreningen som  skal arrangeres 28.08.07 kl. 18.00 hvor en politiker fra hvert 
parti inviteres. 
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Ulf Stigen (FrP) informerte om henvendelse fra Helge Olav Amundsen ved Foreningen 
Bekkelaget seniorsenter. På vegne av Fellsutvalget for Vel i bydel Nordstrand ber han om at 
utvalget ønsker tilbakemelding på to saker og generelt bedre dialog i forbindelse med saker. 
Leder gir tilbakemelding om at sakskartet legges ut på nettet og anledningen om uttalelse i 
åpen halvtime. 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 47 /07  Innkalling og sakskart til Arbeidsutvalgets møte 04.06.2007................................. 3 
Sak 48 /07  Godkjennelse av protokoll fra arbeidsutvalgets møte 16.04.2007.......................... 3 
Sak 49 /07  Budsjettjustering 2007 ............................................................................................ 4 
Sak 50 /07  Byrådets tilsynsansvar overfor bydelene - høring................................................... 6 
Sak 51 /07  Opprettelse av bydelspris i Bydel Nordstrand ........................................................ 6 
Sak 52 /07  Kommunal representant i styret for Bekkelagshuset AL ........................................ 7 
Sak 53 /07  Møteplan 2. halvår 2007 ......................................................................................... 7 
Sak 54 /07  Forslag til reguleringsplan for Nordstrandveien 62, Oberst Rodes vei 90 E .......... 8 
Sak 55 /07  Varsel om igangsatt arbeid med reguleringsplan for ny sykketrase langs 


Kongsveien............................................................................................................. 8 
Sak 56 /07  Nedre Bekkelagets skole - forslag til fartsdempere ................................................ 9 
Sak 57 /07  Tertialrapport 1. tertial 2007 Bydel Nordstrand.................................................... 10 
Sak 58 /07  Tertialstatistikk 1. tertila 2007 Bydel Nordstrand................................................. 10 
Sak 59 /07  Gjennomgang av tjenester til funksjonshemmede ................................................ 11 
Sak 60 /07  Oversikt over klagesaker mars - mai 2007............................................................ 12 
Sak 61 /07  Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk 07.03.2007 på Midtåsenhjemmet... 13 
Sak 62 /07  Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte tilsyn på Nordseterhjemmet 08.03.2007 13 
Sak 63 /07  Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk 09.03.2007 ved Lambertseter alders- 


og sykehjem, avd. Østerliveien ............................................................................ 14 
Sak 64 /07  Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte tilsyn på Bekkelagshjemmet 13.03.2007 15 
Sak 65 /07  Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk ved Marmorberget dagsenter 


16.03.2007 ............................................................................................................ 15 
Sak 66 /07  Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk 16.03.2007 på Lambertseter alders- 


og sykehjem, avd. Marmorveien .......................................................................... 16 
Sak 67 /07  Resultat av brukerundersøkelser i hjemmetjenesten 2006 .................................... 17 
Sak 68 /07  Oppnevning som meddommer til tingrett og lagrett ............................................. 18 
Sak 69 /07  Årsmelding 2006 fra Foreningen Bekkelaget seniorsenter................................... 18 
Sak 70 /07  Årsrapport 2006 Nordstrand eldresenter............................................................... 19 
Sak 71 /07  Årsrapport for EBF for 2006................................................................................. 20 
Sak 72 /07  Årsrapport for Lambertseter Frivilligsentral for styrerperioden 27.03.06 - 


27.03.07. ............................................................................................................... 20 
Sak 73 /07  Bryggeanlegg - Sandkroken Slipp AS .................................................................. 21 
Sak 74 /07  Henvendelse vedrørende bruk av Singasteinveien 5............................................. 22 
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Sak 47 /07  Innkalling og sakskart til Arbeidsutvalgets møte 
04.06.2007 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart godkjennes. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ulf Stigen (FrP) fremmet forslag til ny sak til sakskartet, 74/07: Henvendelse vedrørende bruk 
av Singasteinveien 5, behandles som tilleggssak av arbeidsutvalget på grunn av kort svarfrist. 
Saken legges fram for bydelsutvalget 21.06.2007 som orienteringssak.  
 
Votering: 
Ulf Stigens (FrP) forslag til vedtak med ny sak på dagens sakskart i arbeidsutvalget, 74/07,  
ble enstemmig vedtatt. Saken legges fram som orienterings sak på bydelsutvalgets møte 
21.06.2007 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart godkjennes med ny sak på dagens sakskart, 74/07. Saken legges 
fram som orienterings sak på bydelsutvalgets møte 21.06.2007. 
 
 


 Sak 48 /07  Godkjennelse av protokoll fra arbeidsutvalgets møte 
16.04.2007 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 16.04.2007 godkjennes. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 16.04.2007 godkjennes. 
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Sak 49 /07  Budsjettjustering 2007 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om budsjettjustering 2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Byutvikling, miljø og samferdsel komite 
Barn, ungdom og kultur komite 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar  sak om budsjettjustering 2007 til orientering og slutter seg til 
bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Arbeidsmiljøutvalget tar sak om budsjettjustering 2007 til orientering og slutter seg til 
bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget: 
 
1) 
Bydelsutvalget vedtar de foreslåtte tiltak til saldering og tekniske justeringer i denne saken, 
dette medfølger følgende budsjettmessige justeringer:  
  
Sykepengerefusjoner  
Reduksjon Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø   kr     216 000 
Reduksjon Funksjonsområde 2A Barnehager   kr     571 000 
Reduksjon Funksjonsområde 2B Oppvekst    kr     272 000 
Reduksjon Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg   kr     540 000 
Økning Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø   kr  1 600 000 
 
Ingen husleiekompensasjon      kr    100 000 
Det gis ingen husleiekompensasjon for Steinerskolen og Tyslevveien SFO 
 
Ingen fordeling av frivillighetsmidler    kr    120 000 
Det fordeles ingen frivillighetsmidler for 2007. 
 
Kompensasjon valg 2007   
                                                                                               kr    200 000 
Innvilget søknad om å få dekke merforbruk 2006 over 2 år  kr 7 100 000 
 
Byrådens sak 28/2007 Statlig tilskudd vedrørende tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne.   
Økning Funksjonsområde 2A Barnehager    kr  7 708 000 
 
Byrådens sak 27/2007 Kompensasjon for kommunale barnehageplasser etablert i  2006  
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Økning Funksjonsområde 2A Barnehager    kr 5 470 000 
 
Byrådens sak 26/2007 Tilleggskompensasjon for kommunale barnehageplasser.   
Økning Funksjonsområde 2A Barnehager    kr    261 000 
 
Kommunaldirektørens sak 7/2007 Incentivmidler for å videreutvikle eldresentrene  
Økning Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg   kr  1 074 000 
 
Kommunaldirektørens sak 15/2007 Incentivmidler individuell plan  
Økning Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg   kr     545 000 
 
Kommunaldirektørens sak 9/2007 Avsetning psykisk helsearbeid og storbysatsing.   
Økning Funksjonsområde 2B Oppvekst    kr  1 000 000 
Økning Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø   kr     960 000 
 
 
Kommunaldirektørens sak 13/2007 Midler til ungdomstiltak.  
Økning Funksjonsområde 2B Oppvekst    kr       75 000 
 
 
Kommunaldirektørens sak 21/2007 Sosialhjelpsavsetning flyktninger, nyankomne, 
introduksjonsordning og grunnfinansiering tilknyttet bosenter.   
Økning Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø   kr   1 397 000 
 
 
Kommunaldirektørens sak 23/2007 Økonomisk sosialhjelp regnskap 2006.   
Reduksjon Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp  kr  3 062 000 
 
2) 
Bydelsdirektøren fremlegger ny og oppfølgende sak om den økonomiske  
situasjon basert på status pr 2. tertial. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om budsjettjustering 2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Byutvikling, miljø og samferdsel komite 
Barn, ungdom og kultur komite 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
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Sak 50 /07  Byrådets tilsynsansvar overfor bydelene - høring 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Bydel Nordstrand har ikke spesielle tilleggskommentarer, og slutter seg i det vesentlige til den 
foreliggende utredning og konklusjon 
  
Til medbestemmelsesutvalget 
Medbestemmelsesutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak til orientering 
 
Til bydelsutvalget 
Bydelsutvalget tar Arbeidsutvalgets vedtak til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydel Nordstrand har ikke spesielle tilleggskommentarer, og slutter seg i det vesentlige til 
den foreliggende utredning og konklusjon. 
  
 


Sak 51 /07  Opprettelse av bydelspris i Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender saken til: 
BUK-komiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til BUK-komiteen: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Det opprettes en bydelspris for Bydel Nordstrand 
2. Bydelsutvalget godkjenner statuttene for bydelsprisen i Bydel Nordstrand 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken til: 
BUK-komiteen 
Bydelsutvalget 


 
 


Sak 52 /07  Kommunal representant i styret for Bekkelagshuset AL 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
Bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydel Nordstrand oppnevner ingen representant til styret for Bekkelagshuset AL 
2. Bydel Nordstrand avstår fra å ha en representant i styret for Bekkelagshuset AL 


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


Sak 53 /07  Møteplan 2. halvår 2007 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
Bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget godkjenner møteplan for 2. halvår 2007. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken sendes til: 
Bydelsutvalget 
 
 


Sak 54 /07  Forslag til reguleringsplan for Nordstrandveien 62, 
Oberst Rodes vei 90 E 


 
Saksframlegget var ikke ferdigstilt for behandling i arbeidsutvalgets møte. 
 
Arbeidsutvalget vedtok enstemmig å sende saken sendes til: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Vedtak: 
Saken sendes til: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
 


Sak 55 /07  Varsel om igangsatt arbeid med reguleringsplan for ny 
sykketrase langs Kongsveien 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel: 
Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel viser til tidligere uttalelse i forbindelse med 
område og prosessavklaringen og viderefører denne.  
 
Bebyggelsen nederst i Kongsveien kan legge begrensninger i forhold til utvidelse av 
eksisterende kjøreveg og fortau på vestsiden av Kongsveien. Det forutsettes at dette blir fulgt 
opp i forhold til Bydel Gamle Oslo. 
Uavhengig av veibredde bør det iversettes tiltak som understreker at det er et systemskifte på 
denne strekningen av veien. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelse i forbindelse med område og prosessavklaringen og 
viderefører denne.  
 
Bebyggelsen nederst i Kongsveien kan legge begrensninger i forhold til utvidelse av 
eksisterende kjøreveg og fortau på vestsiden av Kongsveien. Det forutsettes at dette blir fulgt 
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opp i forhold til Bydel Gamle Oslo. Uavhengig av veibredde bør det iversettes tiltak som 
understreker at det er et systemskifte på denne strekningen av veien. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Saksframlegget ble omdelt på møtet.  
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken sendes til: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
 


Sak 56 /07  Nedre Bekkelagets skole - forslag til fartsdempere 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
TIL ARBEIDSUTVALGET: 
Saken sendes til:  
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel: 
Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel slutter seg til Samferdselsetatens forslag til 
fartshumper i forbindelse med sikring av skoleveien til Nedre Bekkelaget skole. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget slutter seg til Samferdselsetatens forslag til fartshumper i forbindelse med 
sikring av skoleveien til Nedre Bekkelaget skole. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Saksframlegget ble omdelt på møtet. 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken sendes til: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
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Sak 57 /07  Tertialrapport 1. tertial 2007 Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Tertialrapport 1. tertial 2007 Bydel Nordstrand til: 
Eldrerådet 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn, ungdom og kultur komite 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
Rådet for funksjonshemmede 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar Tertialrapport 1. tertial 2007 – Bydel Nordstrand til 
orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar Tertialrapport 1. tertial 2007 – Bydel Nordstrand  til etterretning. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om Tertialrapport 1. tertial 2007 Bydel Nordstrand til: 
Eldrerådet 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn, ungdom og kultur komite 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
Rådet for funksjonshemmede 


 


Sak 58 /07  Tertialstatistikk 1. tertilal 2007 Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget  sender sak om Tertialstatistikk1. tertial 2007 Bydel Nordstrand til: 
Eldrerådet 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn, ungdom og kultur komite 
Helse- og sosialkomite 
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Bydelsutvalget 
Rådet for funksjonshemmede 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar Tertialstatistikk 1. tertial 2007 – Bydel Nordstrand til 
orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar Tertialstatistikk 1. tertial 2007 – Bydel Nordstrand  til etterretning. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget  sender sak om Tertialstatistikk1. tertial 2007 Bydel Nordstrand til: 
Eldrerådet 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn, ungdom og kultur komite 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
Rådet for funksjonshemmede 
 
 


Sak 59 /07  Gjennomgang av tjenester til funksjonshemmede 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om evaluering og gjennomgang av tjenester til funksjonshemmede 
til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
 
 
 
 
 
Til bydelsutvalget: 
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1. Orientering om resultat av evaluering og gjennomgang av bydelens tjenester til  
funksjonshemmede tas til orientering. 
2.Bydelsutvalget er inneforstått med at bydelsdirektøren utreder mulighetene for etablering 
og drifting av en avlastningsbolig for brukere under 18 år og et nytt  dagtilbud for mer 
krevende brukere i egen regi.  
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om evaluering og gjennomgang av tjenester til 
funksjonshemmede til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 


Sak 60 /07  Oversikt over klagesaker mars - mai 2007 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender oversikt over klagesaker i perioden mars – mai 2007 til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
 
Til helse- og sosialkomiten: 
Oversikt over klagesaker i perioden mars – mai 2007 tas til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget sender oversikt over klagesaker i perioden mars – mai 2007 til behandling 
i: 
Helse- og sosialkomiteen 
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Sak 61 /07  Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk 07.03.2007 
på Midtåsenhjemmet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Midtåsenhjemmet 
07.03.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Midtåsenhjemmet 07.03.2007 tas til 
orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Midtåsenhjemmet 
07.03.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 


Sak 62 /07  Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte tilsyn på 
Nordseterhjemmet 08.03.2007 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk på Nordseterhjemmet 
08.03.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
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Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Nordseterhjemmet 08.03.2007 tas til 
orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk på Nordseterhjemmet 
08.03.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 


Sak 63 /07  Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk 09.03.2007 
ved Lambertseter alders- og sykehjem, avd. 
Østerliveien 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Lambertseter alders- 
og sykehjem, Østerliveien 09.03.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk ved Lambertseter alders- og sykehjem, 
Østerliveien, 09.03.2007 tas til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
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Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Lambertseter alders- 
og sykehjem, Østerliveien 09.03.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget. 
 
 


 Sak 64 /07  Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte tilsyn på 
Bekkelagshjemmet 13.03.2007 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk på Bekkelagshjemmet 
13.03.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 13.03.2007 tas til 
orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk på Bekkelagshjemmet 
13.03.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 


 
 
 


Sak 65 /07  Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk ved 
Marmorberget dagsenter 16.03.2007 
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BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Marmorberget 
dagsenter 16.03.2007 til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk ved Marmorberget Dagsenter 16.03.2007 tas til 
orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Marmorberget 
dagsenter 16.03.2007 til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget. 


 


Sak 66 /07  Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk 16.03.2007 
på Lambertseter alders- og sykehjem, avd. Marmorveien 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Lambertseter alders- 
og sykehjem 16.03.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk ved Lambertseter alders- og sykehjem, avd. 
Marmorveien 16.03.2007 tas til orientering. 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk på Lambertseter alders- 
og sykehjem 16.03.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget. 
 


 


Sak 67 /07  Resultat av brukerundersøkelser i hjemmetjenesten 
2006 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om resultat av brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2006 til 
behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Orientering om resultat av brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2006 tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om resultat av brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2006 til 
behandling i: 
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Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
 
 


Sak 68 /07  Oppnevning som meddommer til tingrett og lagrett 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om oppnevning meddommere til tingrett og lagrettmedlemmer til 
behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om oppnevning meddommere til tingrett og lagrettmedlemmer til 
orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om oppnevning meddommere til tingrett og lagrettmedlemmer 
til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
 


Sak 69 /07  Årsmelding 2006 fra Foreningen Bekkelaget 
seniorsenter 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender årsberetning 2006 for Foreningen for Bekkelaget seniorsenter til 
behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Årsberetning 2006 for Foreningen for Bekkelaget seniorsenter tas til orientering. 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget sender årsberetning 2006 for Foreningen for Bekkelaget seniorsenter til 
behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 


Sak 70 /07  Årsrapport 2006 Nordstrand eldresenter 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender årsrapport 2006 fra Nordstrand eldresenter til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Årsrapport 2006 fra Nordstrand eldresenter tas til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget sender årsrapport 2006 fra Nordstrand eldresenter til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
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Sak 71 /07  Årsrapport for EBF for 2006 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender årsrapport for Frivillighetssentralen Ekeberg-Bekkelaget til: 
Eldrerådet 
Helse-og sosialkomiteen 
BUK-komiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til råd og komiteer: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar årsrapport 2006 fra Frivillighetssentralen Ekeberg-Bekkelaget til 
orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget sender årsrapport for Frivillighetssentralen Ekeberg-Bekkelaget til: 
Eldrerådet 
Helse-og sosialkomiteen 
BUK-komiteen 
Bydelsutvalget 
 
 


Sak 72 /07  Årsrapport for Lambertseter Frivilligsentral for 
styrerperioden 27.03.06 - 27.03.07. 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender årsrapport for Lambertseter Frivilligsentral til: 
Eldrerådet 
Helse-og sosialkomiteen 
BUK-komiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til råd og komiteer: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
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Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar årsrapport for Lambertseter Frivilligsentral for styrerperioden 27.03.06 – 
27.03.07 til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget sender årsrapport for Lambertseter Frivilligsentral til: 
Eldrerådet 
Helse-og sosialkomiteen 
BUK-komiteen 
Bydelsutvalget 
 
 
 


Sak 73 /07  Bryggeanlegg - Sandkroken Slipp AS 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel: 
Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel tar saken til orientering. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar saken til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Saksframlegget ble omdelt på møtet. Frode Woldsund (KrF) ba administrasjonen om at flere 
opplysninger i saken legges fram for bydelsutvalget. 
 
Bydelsdirektøren besvarte dette ønsket med at saken ville bli underkastet ytterligere 
saksbehandling og at ny saksutredning ville ble utsendt til komiteen 12.06.2007. 
 
 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Saken sendes til: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 


 


Sak 74 /07  Henvendelse vedrørende bruk av Singasteinveien 5 
 
Saken ble lagt fram på møtet. Innstilling fra bydelsdirektøren foreligger ikke.  
 
Arbeidsutvalget fattet i medhold av delegert myndighet fra bydelsutvalget følgende 
Vedtak: 
1. Eiendommen Singasteinveien 5 på Ormøya ( eiendommen Heimly) er ikke  
    av interesse for Bydel Norstrand til barnehageformål. 
2. Bydelen ber om informasjon om økonomisk leienivå i tilfelle bydelen  
   ønsker å leie og disponere eiendommen til andre formål. 
 
 
 
 
 
 
Møtet ble hevet kl. 20.25  
 
 
Bydel Nordstrand, 06.06.2007 
 
 
 
 
 
 
Ulf Stigen (FrP) 
leder av bydelsutvalget 
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Sak 75 /07  Dagsentertilbud til mennesker med utviklingshemming - 
dispensasjon fra bystyrets verbalvedtak H51, budsjett 2006 
 
Arbeidsutvalget fattet i møte 11.07.2007 slikt vedtak: 
 


”Dagsentertilbud til mennesker med utviklingshemming – dispensasjon fra 
bystyrets verbalvedtak H51,budsjett 2006. 


   Vedtak:  
I medhold av delegert myndighet BU sak 132/2004 pkt. 2 vedtar arbeidsutvalget: 
1. Bydelsutvalget vedtok i møte 21.06.2007 følgende: 


1. Orientering om resultat av evaluering og gjennomgang av bydelens tjenester 
til funksjonshemmede tas til orientering. 


2. Bydelsutvalget er inneforstått med at bydelsdirektøren utreder mulighetene for  
      etablering og drifting av en avlastningsbolig for brukere under 18 år og et nytt     


                  dagtilbud for mer krevende brukere i egen regi. 
2.   Dagsentertilbud i egen regi er et av mange tiltak for å gjenvinne budsjettbalanse.   


Utredning av denne oppgave vil ta tid. For å legge forholdende til rette for at 
tiltaket skal gi størst mulig økonomisk virkning allerede i 2008,  og som 
oppfølging av bydelsutvalgets vedtak fra møte 21.06.2007, søker Bydel 
Nordstrand med dette om dispensasjon fra bystyrets verbalvedtak H51,budsjett 
2006.” 


 
Arbeidsutvalgets vedtak sendes over til videre oppfølging. Da administrasjonen allerede har 
startet prosessen ønskes et raskest mulig svar.  
 
 


Sak 76 /07  Nærmere avklaring om prisnivå på sykehjemsetatens 
dagsenterplasser etter 31.12.2007 
 
Arbeidsutvalget fattet i møte 11.07.2007 slikt vedtak: 


”Nærmere avklaring om prisnivå på sykehjemsetatens dagsenterplasser etter 
31.12.2007 
 
Vedtak:  
I medhold av delegert myndighet BU sak 132/2004 pkt. 2 vedtar arbeidsutvalget: 


      1.   Bydelsutvalget har tidligere vedtatt at 74 av bydelens dagsenterplasser – av i alt 98       
– skal drives i egen regi allerede i år. 40 plasser er allerede etablert ved 
Lambertseter  fritidsklubb. 


2. Arbeidsutvalget er gjort kjent med ny pris for dagsenterplasser for perioden 01.07.- 
31.12. 2007 med kr. 7.037 pr. måned (dvs. kr. 42.222,- for halvåret, og kr.84.444,- 
pr. år forutsatt at prisen videreføres etter utløpet av 31.12.2007). 


3. Den nye prisen, jf. pkt. 1 antas å ligge såpass nært til kostpris ved egen drift, noe 
som gir grunnlag for å kunne revurdere omfanget av kjøp av dagsenterplasser fra 
sykehjemsetaten vs. egen drift. Det er da en forutsetning at gjeldende pris 
videreføres etter 31.12.2007. 


4. På grunn av frister for bestilling av dagsenterplasser fra sykehjemsetaten for 2008 
er det nødvendig å avklare situasjonen innen utgangen av august måned.  







5. Foreligger nødvendig sikkerhet for samme pris i 2008 som for 2.halvår 2007 kan 
bydel Nordstrand ta endelig stilling til kjøp av dagsenterplasser vs. egen drift i 
bydelsutvalgets møte 14.09.2007.” 


 
Arbeidsutvalgets vedtak sendes byrådsavdelingen til videre behandling. 
 
 
 
Møtet ble hevet kl. 21.00 
  
 
 
Bydel Nordstrand, 12.07.2007 
 
 
 
 
 
Ulf Stigen 
leder av bydelsutvalget 
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