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Sak 1/08      Innkalling og sakskart til bydelsutvalgets møte 
31.01.2008  

 
Arkivsak: 200700158 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 31.01.08 1/08  
 
INNKALLING OG SAKSKART TIL BYDELSUTVALGETS MØTE 31.01.2008  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart godkjennes 
 
 
 
Oslo, 22.01.2008 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 2/08      Protokoll fra bydelsutvalgets møte 20.12.2007  
 
Arkivsak: 200700159 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 31.01.08 2/08  
 
PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE 20.12.2007  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 20.12.2007 godkjennes 
 
 
 
 
Oslo, 22.01.2008 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
 
 
 
VEDLEGG: PROTOKOLL FRA MØTE 20.12.2008 
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Sak 3/08      Forslag til leder og nestleder i råd for 
funksjonshemmede  

 
Arkivsak: 200701239 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 14.01.08 3/08  
Rådet for funksjonshemmede 21.01.08 4/08  
Bydelsutvalget 31.01.08 3/08  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget sender sak vedr. oppnevning av leder og nestleder til råd for 
funksjonshemmede til  behandling i: 
Råd for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget. 
 
Til råd for funksjonshemmede 
Råd for funksjonshemmede foreslår følgende overfor bydelsutvalget: 
Som leder av råd for funksjonshemmede oppnevnes:…………………… 
Som nestleder av råd for funksjonshemmede oppnevnes:…………………… 
 
Til bydelsutvalget 
Som leder av råd for funksjonshemmede oppnevnes:…………………… 
Som nestleder av råd for funksjonshemmede oppnevnes:…………………… 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak vedr. oppnevning av leder og nestleder til råd for 
funksjonshemmede til  behandling i: 
Råd for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Råd for funksjonshemmede foreslår følgende overfor bydelsutvalget: 
Som leder av råd for funksjonshemmede oppnevnes: Jon Olaf Pihl Halvorsen  
Som nestleder av råd for funksjonshemmede oppnevnes: Irene Schested Grønaas  
 
SAKSUTREDNING. 
I henhold til reglement for bydelene § 2-7 pkt. 2 skal bydelsutvalget oppnevne leder og 
nestleder til råd for funksjonshemmede.  Råd for funksjonshemmede inviteres til å fremme 
forslag om kandidater. 
 
Råd for funksjonshemmedes vedtak 21.01.2008, sak 04/08: 
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Råd for funksjonshemmede foreslår følgende overfor bydelsutvalget: 
Som leder av råd for funksjonshemmede oppnevnes: Jon Olaf Pihl Halvorsen 
Som nestleder av råd for funksjonshemmede oppnevnes: Irene Schested Grønaas 
 
 
Per Johannessen/s/     Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør      enhetsleder 
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Sak 4/08      Rapport fra tilsynsutvalget for hjemmetjenester 
25.10.2007  

 
Arkivsak: 200701258 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Tove Heggen Larsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 14.01.08 5/08  
Helse- og sosialkomite 21.01.08 3/08  
Bydelsutvalget 31.01.08 4/08  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalget for hjemmetjenester 25.10.2007 til 
behandling i: 
Bydelsutvalget 
Helse og sosialkomiteen 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsdirektøren har i ettertid tilkjennegjort at saksframstillingen i sak 156/2007 vedrørende: 
Rapport fra tilsynsutvalget for hjemmetjenester fra 25.10.2007ga grunnlag for misforståelse i 
den videre behandling i komiteer, råd og utvalg. 

1. Sak 156/2007 behandlet i helse- og sosialkomiteen i møte 10.12.2007 erstattes med 
dette vedtak. 

2. Bydelsutvalget tar tilsynsutvalget for hjemmetjenesters rapport av 25.10.2007 til 
etterretning. 

3.  Det tas til orientering at brukere av hjemmetjenesten gjøres kjent med tilsynsutvalgets 
rolle og oppgaver gjennom informasjon om serviceerklæring for hjemmetjenesten. 

4. Det tas til orientering at en kommer tilbake til hvilken måte bydelsutvalget og komiteer 
skal holdes orientert om skriftlige klagesaker. 

5.  Det tas til orientering at bydelsdirektøren vil utarbeide en informasjonsperm for 
bydelsutvalgets tilsynsutvalg, som skal være et verktøy i arbeidet for å utføre 
tilsynsarbeidet i henhold til gjeldende lover og retningslinjer, rutiner og maler. 

6. Klagesaker som framkommer skriftlig til tilsynsutvalget oversendes bydelsdirektøren for 
videre saksbehandling. 

 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalget for hjemmetjenester 25.10.2007 til 
behandling i: 
Bydelsutvalget 
Helse og sosialkomiteen 
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Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Helse og sosialkomiteen vedtok følgende merknader: 

• Punkt 2. Helse – og Sosialkomitè tar rapport av 25.10.2007 til orientering og ikke til 
etterretning 

• Punkt  3, 4 og 5. Helse – og Sosialkomitè vil fjerne ”det tas til orientering” under disse 
punktene.  

• Tidsfrist for utarbeidelse av informasjonsperm etterlyses.  
 
Etter dette er Helse og sosialkomiteens vedtak: 

1. Sak 156/2007 behandlet i helse- og sosialkomiteen i møte 10.12.2007 erstattes med 
dette vedtak. 

2.  Bydelsutvalget tar tilsynsutvalget for hjemmetjenesters rapport av 25.10.2007 til  
     orientering.  
3.  Brukere av hjemmetjenesten gjøres kjent med tilsynsutvalgets rolle og oppgaver       

gjennom informasjon om serviceerklæring for hjemmetjenesten.     
4. Bydelsdirektøren kommer tilbake til hvilken måte bydelsutvalget og komiteer skal 

holdes orientert om skriftlige klagesaker. 
5. Bydelsdirektøren vil utarbeide en informasjonsperm for bydelsutvalgets tilsynsutvalg, 

som skal være et verktøy i arbeidet for å utføre tilsynsarbeidet i henhold til gjeldende 
lover og retningslinjer, rutiner og maler. 

6. Klagesaker som framkommer skriftlig til tilsynsutvalget oversendes bydelsdirektøren 
for videre saksbehandling. 

 
 Votering: 
  Bydeldirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med disse merknadene 
   
 Helse og sosialkomiteens vedtak: 
 Rapport fra tilsynsutvalget for hjemmetjenester 25.10.2007 godkjennes med overnevnte      
merknader 
 
 
SAKSFRAMSTILLING: 
Det vises til behandling av saken i helse- og sosialkomiteen, eldreråd og råd for 
funksjonshemmede i møter 10.12. 2007 og bydelsutvalgets behandling av saken i møte 
20.12.2007 hvor saken ble besluttet utsatt. 
Bydelsdirektøren legger med dette fram ny sak til behandling i helse- og sosialkomiteen og 
bydelsutvalget. Bakgrunnen for at det framlegges ny sak er at bydelsdirektørens 
saksframstillingen er korrigert i henhold til gjeldende lover og  retningslinjer.  
 
Vurdering: 
1. Tilsynsutvalgets rolle og oppgaver: 
I reglementet for bydelene, vedtatt av Oslo bystyre 15.19.2003, sak 363 framgår det at: 
” Tilsynsutvalget er ikke et klageorgan, men et organ som utfører tilsyn på bydelsutvalgets 
vegne. Tilsynsutvalget er i den forbindelse saksforberedende organ for bydelsutvalget og har 
ingen vedtakskompetanse. Tilsynsutvalg er komite i henhold til kommunelovens § 10. punkt 5”. 
 
Tilsynsutvalget skal påse at tjenestestedene drives i samsvar med regler og retningslinjer gitt av 
staten og Oslo kommune. 
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Tilsynsutvalg  har taushetsplikt om personlige forhold som utvalgene blir kjent med i sitt 
arbeid. For øvrig gjelder forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt. 
 
Tilsynsutvalget rapporterer etter hvert besøk i henhold til maler utarbeidet av bydelen, på 
grunnlag av instrukser fastsatt av byrådet. Det skal utarbeides årsrapport. 
 
Bydelsadministrasjonen vil utarbeide en informasjonsperm for bydelsutvalg tilsynsutvalg som 
skal være et verktøy i arbeidet med å utføre tilsynsarbeidet i henhold til gjeldende lover og 
retningslinjer, rutiner og maler. For at denne informasjonen skal være så oppdatert som mulig 
vil bydelsadministrasjonen stå for nødvendig ajourføring av innholdet. Etter hvert vil 
informasjonen bli lagt ut elektronisk på bydelens Websider. 
 
2.Forbedringstiltak som er under arbeid i hjemmesykepleien for å øke kvaliteten på 
tjenesten: 
 

1. Mål for omorganisering av hjemmetjenesten i 2008: 
Omorganiseringen er under planlegging og iverksettes 4. februar. 
Hjemmetjenestens arbeid med brukerne er allerede i stor grad preget av den pågående 
omorganisering. Det vil blant annet si at brukere med stort hjelpebehov prioriteres og 
tjenesten har et sterkt fokus på brukergruppen. 

• Gir  bedre tid til å administrere/organisere tjenesten til det beste for bruker 
og gir færre ansatte å forholde seg til per leder. 

• Tilrettelegger for fleksibel og pålitelig tjeneste for brukerne. 
• Optimal bruk av økonomiske ressurser. 
• Organisere tjenesten slik at de ansatte bedre mestrer abeidsoppgaver og en 

tettere dialog med leder. 
• Organisere praktisk bistand, slik at brukerne får sine faste hjemmehjelpere å 

forholde seg til, så langt dette er mulig innenfor gitte rammebetingelser. 
• Organisere hjemmesykepleien med færrest mulig personell til bruker, så 

langt dette er mulig innen gitte rammebetingelser. 
• Opprette brukeransvarlig og primærkontakt jmf. Stokkemodellen, som er et 

tiltak i budsjett 2008 og vil medføre rett kompetanse til den enkelte bruker. 
• Større effektivitet i tjenesten medfører mer direkte tid hos bruker. 
• Det opprettes en stilling som fagutviklingssykepleier fra 04.02, som vil gi 

økt kompetanse og dermed gi økt kvalitet på utført arbeid. 
 

3. Flexiteam: 
Opprettelse av et flexiteam, som skal bestå av fast ansatte som skal utføre tjenester 
innen alle distrikter. Målet er å bruke dette teamet framfor å leie inn fra vikarbyrå eller 
andre midlertidige ansatte. Dette vil skape mer helhetlig tjenester for bruker da det er 
kjente ansatte som utfører tjenesten. Alle som arbeider i hjemmetjenesten må ha gode 
norskkunnskaper. Dersom norskkunnskapene ikke er tilfredsstillende må de ansatte 
gjennomføre norskopplæring.  
 

4. Prioriterte oppgaver: 
• Hjemmetjenesten legger stor vekt på økt innsats og kompetanse i forhold til brukere 

med stort omsorgsbehov. Disse brukerne blir prioritert i forhold til å ha kjente ansatte. 
 
• Sykefraværet i tjenesten er et prioritert område i 2008. Ansatte med minoritetsbakgrunn 

vil få tilpasset norskopplæring. Det undersøkes ulike muligheter eksternt for 
norskopplæring.  
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5.  Informasjon om klager: 
I den grad det klages på enkeltpersoner i bydelens tjenester er det i utgangspunktet en 
personalsak som følges opp av personalansvarlig med bydelsdirektør som øverste 
myndighet.  
 
Klagesaker som framkommer skriftlig til tilsynsutvalget skal oversendes bydelsdirektøren 
for videre saksbehandling. 

 
Når det gjelder helse- og sosialkomiteen er den ikke tillagt noen form for 
klagesaksbehandling i enkeltsaker.  

 
Innenfor hjemmesykepleien og praktisk bistand gis tjenesten etter 
kommunehelsetjenesteloven og lov om sosiale tjenester, som har lokal 
klagenemd/helsetilsynet i Oslo og Akershus og fylkesmannen i Oslo og Akershus som 
overordnet klageorgan. 
 
6. Informasjon om tilsynsutvalg i tjenestenes serviceerklæring: 
I  serviceerklæring for praktisk bistand og hjemmesykepleie star det følgende: ” 
tilsynsutvalget er politisk oppnevnt. Bruker, pårørende eller hjelpeverge kan selv ta kontakt 
for å melde om kritikkverdige forhold”. 
 
7. Retningslinjer for arbeid i bydelsutvalgets komiteer, råd og utvalg: 
Bydelsdirektøren har under arbeid en sak om: Retningslinjer for bydelsutvalgets komiteer, 
råd og utvalg. Saken fremmes for behandling i bydelsutvalget på møtet i mars d.å. 
Denne saken er en oppfølging av det konstituerende møte i bydelsutvalget den 18. oktober 
2007. 
 
 
 
Oslo den 04.01. 2008 
 
 
 

 
Per Johannessen/s/      Tove Heggen Larsen/s/ 
bydelsdirektør       ass. bydelsdirektør 
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Sak 5/08      Symra - lokal referansegruppe til prosjekt Rehabilitering 
av Symra  

 
Arkivsak: 200500431 
Arkivkode: 512 
Saksbehandler: Vegard Jensen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Barn, ungdom og kultur komite 22.01.08 3/08  
Bydelsutvalget 31.01.08 5/08  
Arbeidsutvalget 14.01.08 7/08  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken ble tatt opp i møtet, og det foreligger derfor ikke noen innstilling fra bydelsdirektøren. 
 
 Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget ser positivt på arbeidsutvalgets initiativ og tar arbeidsutvalgets vedtak til 
etterretning.  
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1. Tilknyttet utvikling av prosjektet Symra v/ Obos forretningsbygg ser en fra bydelens side det 

som hensiktsmessig at lokalt engasjement gjennom organisert medvirkning etableres, og 
hvor det er viktig at Obos forretningsbygg framstår som inkluderende og åpen for denne 
tenkingen, slik arbeidsutvalget oppfattet Obos forretningsbygg ved gitt informasjon i 
arbeidsutvalgets møte 14.januar 2008. 

2. Uten å være uttømmende er lokale interesser i utgangspunktet ivaretatt gjennom de 
oppsummerte punkter 1-8 i  bydelsdirektørens saksframstilling/kortfattet referat fra Obos 
forretningsbygg sin informasjon/etterfølgende drøfting av arbeidsutvalget. 

3. BUK-komiteen bes i møte 22.1.08 starte drøfting/planlegging for deretter på nytt i sitt møte 
26.2.08 fremme innstilling til bydelsutvalgets møte 6.3.08 om  sammensetning av 
referansegruppe, mandat og ev. andre forhold. 

  
BUK-komiteens vedtak: 

1. BUK-komiteen slutter seg til arbeidsutvalgets vedtak i saken. 
2. BUK-komiteens medlemmer undersøker kulturlivet i bydelen. 
3. Referansegruppen bør være på 5 –7 representanter. 
4. Referansegruppen bør forankres i det politiske miljøet i bydel Nordstrand. 

 
SAKSFREMSTILLING  
Obos forretningsbygg v/ leder Karl Henrik Eriksen m/fl. var til stede ved arbeidsutvalgets møte 
14.januar. Under åpen halvtime ble det gitt en orientering om framtidige planer for Symra. 
Tegningsmateriale som ble benyttet i presentasjonen var det samme materiale som lå ved saken 
i forbindelse med Obos forretningsbygg sin ervervelse av eiendommen fra Oslo kommune. 
Prosjekteringen av Symra ble opplyst å ville starte i uke 4/2008.  
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Det framkom reaksjoner spesielt i forhold til ”kinosalene”; at disse – spesielt den store – ville 
bli for liten til å dekke lokaslsamfunnets behov. 
 
Obos forretningsbygg meddelte at de ville vurdere alle innspill som de mottok. Det kom også 
fram den forpliktelse som Obos forretningsbygg har påtatt seg om å stille lokale til disposisjon 
på tirsdag og lørdagskvelder til kulturlivet innefor fastsatte økonomiske betingelser. 
 
Obos forretningsbygg stilte seg positivt til å kommunisere med en organisert gruppe (lokal 
referansegruppe med brukerperspektiv), og anmodet om at et medlem fra BUK-komiteen også 
kunne sitte i referansegruppen. 
 
Arbeidsutvalget drøftet saken videre etter at Obos forretningsbygg hadde forlatt møtet; og 
hovedpunktene kan oppsummeres slik: 
1. Bydelsutvalget oppnevner på sitt møte 6.mars en referansegruppe etter innstilling fra BUK-

komiteen.    
2. BUK-komiteens leder blir leder av referansegruppen 
3. Referansegruppens størrelse bør være 5-7 medlemmer, og hvor det søkes etter 

breddesammensetning fra lokale kultur- og idrettsorganisasjoner, andre lokale 
enkeltpersoner/organisasjoner, profesjonell kompetanse (fortrinnsvis med lokal forankring) 
innen idrett- og kulturområdet (idrett, musikk, kino, teater med mer).               2-3 personer 
besettes fra lokalpolitisk nivå. 

4. Fram til referansegruppen er på plass ivaretas kontakten med Obos forretningsbygg ved 
arbeidsutvalget v/leder 

5. BUK-komiteen bes allerede på møte 22.01.08 om å påbegynne drøfting av denne saken;  
drøftinger mv. tilknyttet referansegruppens sammensetning og mandat. 

6. BUK-komiteen behandler på sitt møte 26.februar –med innstilling til bydelsutvalget – sak 
hvor alle forhold knyttet til referansegruppens sammensetning og mandat utredes. 
Referansegruppen  ivaretar bydelens/lokale interesser innen det mandat som blir gitt. 

7. Bydelsutvalget anser det som viktig at referansegruppen etablerer og avklarer med Obos 
forretningsbygg et tilstrekkelig nært og hensiktsmessig samarbeid, hvor Obos 
forretningsbygg anmodes å bidra med åpenhet og inkluderende medvirkning av 
referansegruppen. Dette gjøres snarest mulig etter bydelsutvalgets behandling 6.3.08. 

8. Det kan også være hensiktmessig å engasjere ytterligere lag/foreninger og annet lokalt 
engasjement, noe som naturlig vil være en oppgave for referansegruppen, og hvor eks.vis 
bydelens internettsider kan benyttes. 

    
 
   
 
  
  
Oslo, 15. januar 2008 
 
 
Per Johannessen/s/         
bydelsdirektør          
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Sak 6/08      Årsmelding 2007 Nordstrand Eldreråd  
 
Arkivsak: 200400030 
Arkivkode: 027 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 14.01.08 4/08  
Helse- og sosialkomite 21.01.08 4/08  
Eldrerådet 21.01.08 4/08  
Bydelsutvalget 31.01.08 6/08  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget sender årsmelding 2007 fra Nordstrand eldreråd til behandling i: 
Eldrerådet 
Bydelsutvalget. 
 
Til Eldrerådet 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget 
Årsmelding 2007 fra Nordstrand Eldreråd godkjennes. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender årsmelding 2007 fra Nordstrand eldreråd til behandling i: 
Eldrerådet 
Bydelsutvalget 
Helse og sosialkomiteen 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Årsmelding 2007 fra Nordstrand Eldreråd godkjennes 
 
Eldrerådets vedtak:  
Årsmelding 2007 fra Nordstrand Eldreråd godkjennes. 
 
SAKSFREMSTILLING. 
Årsmelding 2007 fra Nordstrand eldreråd vedlegges. 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/       Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør        enhetsleder 
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Sak 7/08      Utbygging av Ekebergveien 137 b, g.nr. 155, b.nr. 73  
 
Arkivsak: 200600536 
Arkivkode: 512.1 
Saksbehandler: Vegard Jensen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 31.01.08 7/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 22.01.08 5/08  
 
UTBYGGING AV EKEBERGVEIEN 137 B, G.NR. 155, B.NR. 73  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til komiteer, råd og utvalg: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
1.   Bydelsutvalget tar brev fra Helge Karlsen – Byggeadministrasjon, datert den 22.12.2007, 

til  orientering. 
 
2.  Bydelsutvalget tar brev fra byråd for byutvikling, datert den 08.01.2008, til orientering. 
 
 
SAKSUTREDNING 
 
Bakgrunn 
Bydelsdirektøren viser til pågående utbygging  på ovennevnte adresse og bydelsutvalgets 
behandling av saken den 20.12.2007, sak 153/07. 
 
Bydelsutvalgets vedtak 
Det ble fattet følgende vedtak den 20.12.2007, sak 153/07: 
 
Bydelsutvalget anmoder byråd for byutvikling å gi klage på utbygging i Ekebergveien 137 B, 
g.nr. 155, b.nr. 73 oppsettende virkning, minst inntil avgjørelse på klage foreligger hos 
Fylkesmannen. 
Vedtaket var enstemmig. 
 
Oppfølging av vedtak 
Bydelsutvalgets vedtak ble sendt byråd for byutvikling med kopi til Plan- og bygningsetaten 
den 21.12.2007. Kopi av brevet ble også sendt tiltakshaver Helge Karlsen AS – 
Byggeadministrasjon. 
 
Med bakgrunn i oversendelsen av bydelsutvalgets vedtak, foreligger det nå følgende brev som 
legges frem til orientering:  
Brev fra Helge Karlsen – Byggeadministrasjon, til Byrådsavdeling for byutvikling, datert den 
22.12.2007. Kopi til Bydel Nordstrand (vedlegg 1). 
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Brev fra byråd for byutvikling til Bydel Nordstrand datert den 08.01.2008. Kopi til Plan- og 
bygningsetaten (vedlegg 2). 
 
 
 
Oslo, 21.01.2008 
 
 
 
Per Johannessen/s/       Vegard L. Jensen/s/ 
bydelsdirektør        spesialkonsulent 
 
 
 
Vedlegg: 1. Brev fra Helge Karlsen – Byggeadministrasjon  
  2. Brev fra byråd for byutvikling  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   13



 

Sak 8/08      Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet -
søknad om tilskudd til å kartlegge behov for økt 
tilgjengelighet i bydelen  

 
Arkivsak: 200701351 
Arkivkode: 374 
Saksbehandler: Berit Børsum Bystrøm 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 14.01.08 6/08  
Eldrerådet 21.01.08 5/08  
Rådet for funksjonshemmede 21.01.08 5/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 22.01.08 4/08  
Bydelsutvalget 31.01.08 8/08  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget sender sak vedr. søknad om tilskudd til å kartlegge behov for økt 
tilgjengelighet i bydelen til behandling i: 
Eldrerådet 
Råd for funksjonshemmede 
Byutvikling, miljø- og samferdselskomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget 
Informasjon  om søknad om tilskudd til å kartlegge behov for økt tilgjengelighet i bydelen tas til 
orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak vedr. søknad om tilskudd til å kartlegge behov for økt 
tilgjengelighet i bydelen til behandling i: 
Eldrerådet 
Råd for funksjonshemmede 
Byutvikling, miljø- og samferdselskomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
1. Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
2. Eldrerådet ønsker Handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt 
funksjonsevne også skal behandles i Eldrerådet.  
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Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
I forbindelse med kartlegging, ønsker råd for funksjonshemmede å være representert.  
Råd for funksjonshemmede ber om at de må få mulighet til å uttale seg før ombygging av 
Lambertseter senter, Symra og trafikkplan.  
Det er allerede laget handlingsplaner for økt tilgjengelighet i de tre gamle bydeler. Disse ble 
utdelt på møtet. Rådet for funksjonshemmede ber om at disse handlingsplanene også tas med i 
videre arbeid.  
Dersom søknad om midler fra Husbanken ikke innvilges, ber rådet at arbeidet likevel i 
gangsettes. 
 Votering:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med disse kommentarer. 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres med kommentarer. 
 
Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel sin behandling/ vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med følgende kommentar: 
I forhold til kartleggingens skisserte ambisjonsnivå kan det synes som om et søknadsbeløp på 
kr. 50.000,- var for lite. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak med kommentar fra Nils Martin Espegren (KrF) ble 
enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med kommentar. 
 
SAKSFREMSTILLING 
 
Regjeringen vedtok i november 2004 Handlingsplanen for økt tilgjengelighet for personer med 
nedsatt funksjonsevne.  En landsomfattende kampanje for å få fjernet 100 alvorlige hindringer i 
kommunene er blitt iverksatt i forbindelse med planen.  Tiltaket er et tilbud om 
finansieringsstøtte, og alle kommuner i Norge kan søke.  Siste tildelingsrunde vil bli 
gjennomført i 2008 og ordningen blir avrundet i løpet av 2009.   
Formålet med kampanjen er tredelt: 
-Motivere kommunene til å avklare hvilke tilgjengelighetsproblemer som finnes lokalt 
-Fjerne hindringer som representerer alvorlige begrensninger for personer med nedsatt 
funksjonsevne 
-Utvikle tiltak som skaper engasjement og innsats. 
 
Kommunene er invitert til  å kartlegge lokale hindringer i samarbeid med 
brukerorganisasjonene og kommunale råd for funksjonshemmede.  Det er mulig å søke om 
tilskudd til kartleggingsarbeidet. 
 
Bydel Nordstrand har søkt om midler til kartleggingsarbeidet i første omgang.  Bydelen har 
flere bygninger som for eksempel forretninger, lokaler for tannleger, fysioterapeuter, legesentre 
som ikke har tilstrekkelig god nok tilgjengelighet for funksjonshemmede.  Det er et behov for å  
utrede hvilke bygninger dette er, og hvilke tiltak som kan la seg gjennomføre.  
Kartleggingsarbeidet skal munne ut i en rapport med tiltak i prioritert rekkefølge og med 
kostnadsoverslag for hvert enkelt tiltak. 
 
Det er søkt om midler tilsvarende konsulentbistand til kartleggingsarbeidet.  Bydel Nordstrand 
er stor av omfang, og kartleggingen bør kunne gjennomføres i løpet av en måned.  I tillegg 
kommer rapportering og prisinnhenting, tilsvarende en måned.  Det søkes derfor om 
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kr 50 000 til gjennomføringen.   
 
Planen må deretter behandles av bydelens råd for funksjonshemmede og bydelsutvalget i 
bydelen.  Bydelen har ikke avsatt midler til gjennomføring av tiltak, hverken helt eller delvis.   
Det må derfor påregnes at bydelen vil søke om alle midler for gjennomføring av tiltakene i 
2008.  
 
 
 
 
Per Johannessen/s/      Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør       enhetsleder 
 
 
 
Utrykte vedlegg: Invitasjon fra Husbanken om muligheten for å søke midler 
                             Bydelens søknad. 
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Sak 9/08      Ad. klage på manglende møteoffentlighet - Bydel 
Nordstrand  

 
Arkivsak: 200701371 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Tove Heggen Larsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 31.01.08 9/08  
 
AD. KLAGE PÅ MANGLENDE MØTEOFFENTLIGHET - BYDEL NORDSTRAND  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget 
Bydelsutvalget tar til orientering Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt svarbrev av 
10.01.2008, vedrørende klage fra Nordstrand Blad, på manglende møteoffentlighet – Bydel 
Nordstrand. 
 
Saksutredning: 
Det vises til vedlagte svarbrev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 10.01.2008, 
vedrørende klage fra Nordstrand Blad, på manglende møteoffentlighet – Bydel Nordstrand. 
 
I forbindelse med samhandling mellom politisk og administrativt nivå om budsjettprosessen 
høsten 2007 klaget Nordstrand Blad bydelen inn for Fylkesmannen i Oslo og Akershus ad. 
manglende møteoffentlighet. Dette var en sak av prinsipiell karakter for norske kommuner.  
 
Fylkesmannen skriver blant annet: 

…”Fylkesmannens prøvelsesadgang er således begrenset til å prøve om kommunens vedtak  
strider mot bindende rettsregler .Fylkesmannen har ikke hjemmel til å overprøve 
kommunens skjønnsutøvelse så lenge vedtaket er blitt til på riktig måte, er fattet av rett 
organ og skjønnet er utøvd innenfor rammene av gjeldende lovgivning og på lovlig 
måte.”….Fylkesmannen finner etter dette ikke å kunne iverksette lovlighetskontroll av 
bydelsadministrasjonens beslutning om å lukke møtet. Fylkesmannen finner derfor heller 
ikke grunn til å ta stilling til hvorvidt det aktuelle møtet er et møte i kommunelovens 
forstand”. 

 
Bydelsdirektørens videre håndtering av saken avklares i dialog mellom politisk og 
administrativt nivå i bydelen. 
 
Oslo, 22.01.2008 
 
Per Johannessen/s/                                           Tove Heggen Larsen/s/ 
bydelsdirektør           ass. bydelsdirektør 

 
     Vedlegg:  Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt svarbrev av 10.01.2008, vedrørende  

klage fra Nordstrand Blad, på manglende møteoffentlighet – Bydel Nordstrand.  
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Sak 10/08   Orientering om Arbeidstilsynets Rett Hjem Kampanje med 
varsel om pålegg for Bydel Nordstrand - informasjon II  

 
Arkivsak: 200601140 
Arkivkode: 225 
Saksbehandler: Sissel Karin Badendyck 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 31.01.08 10/08  
 
ORIENTERING OM ARBEIDSTILSYNETS RETT HJEM KAMPANJE MED 
VARSEL OM PÅLEGG FOR BYDEL NORDSTRAND-INFORMASJON II  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar Arbeidstilsynets rapport -  tilbakemelding på pålegg - til orientering. 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Bydelsutvalget behandlet saken i møtet 20.12.2007, sak nr. 155/07. 
Arbeidstilsynet har gitt Bydel Nordstrand 10 varsler om pålegg. Frist for pålegg 3, 5, 7, 8, 9 og 
10 hadde frist for gjennomføring 12.desember 2007. Resterende varsler har frist for 
gjennomføring 15.februar 2008. 
 
Varsler med frist for gjennomføring innen 12.desember 2007 anses oppfylt i tilbakemelding fra 
Arbeidstilsynet 09.01.2008. 
 
Arbeidstilsynets tilbakemelding om pålegg av 09.01.2008 vedlegges. 
 
 
 
 
Oslo, 22.01.2008 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 11/08    Orientering om konstituering av Eldrerådet  
 
Arkivsak: 200701239 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 31.01.08 11/08  
 
ORIENTERING OM KONSTITUERING AV ELDRERÅDET 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar konstituering av Eldrerådet til orientering 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
I henhold til Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd, § 2, 3. ledd, skal eldrerådet 
selv oppnevne leder og nestleder.   
 
Bydelsutvalget har bestemt at medlemmene i eldrerådet skal ha personlige varamedlemmer. 
 
Bydelsutvalget vedtok følgende på møte 20.12.2007, sak 150/07 – Suppleringsvalg av 
varamedlemmer i Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede 2008-2011: 
 
”Eldrerådet velger selv leder, nestleder og personlige varamedlemmer på sitt første møte i 
januar.” 
 
Elderådets fattet følgende vedtak 21.01.2008, sak 01/08: 
 
1 .  Nordstrand Eldreråd konstituerer seg med de medlemmer og varamedlemmer 

bydelsutvalget   har oppnevnt 
 

2.  Som leder ble valgt:         Aasmund Steenstrup 
 Som nestleder ble valgt:   Ellinor Østen  
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 3.   Eldrerådet vedtok følgende personlige varamedlemmer: 
  
Karin Skoglund           -  Vara for Rolf Asbjørnsen   
Einar Kjosmoen         -  Vara for Per Fagerlid  
Dolores Grøndahl      -  Vara forElse Martol Hansen 
Mary Rita Johnsen     -  Vara forPetter Mathisen   
Elsa Berit Larsen       -   Vara for Bodil Finsrud Nielsen  
Reidun Mildvardsen  -   Vara for Egil Ofstad   
Gerd Linstad              -  Vara for Harry Olsen  
Åshild Haraldsen       -  Vara for Aasmund Steenstrup  
Sissel Mantor             -  Vara for Ellinor Østen 
 
 
 
 
Oslo, 22.01.2008 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 12/08    Protokoller til orientering  
 
Arkivsak: 200700160 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 31.01.08 12/08  
 
PROTOKOLLER TIL ORIENTERING  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget: 
 
Protokollene tas til orientering 
 
Saksutredning: 
 
Vedlagt følger protokoller til orientering fra: 
 
Arbeidsutvalget                                           14.01.2008 
 
Barn, ungdom og kultur            22.01.2008 
 
Byutvikling, miljø og samferdsel                22.01.2008 
 
Helse- og sosial             21.01.2008 
 
Eldrerådet              21.01.2008 
 
Ungdomsrådet                                   21.01.2008 
 
Rådet for funksjonshemmede                      21.01.2008 
  
 
 
Oslo, 22.01.2008 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Protokoll 1/08 
 
 
Møte: Ungdomsrådet  
Møtested: Lambertsteter fritidsklubb  


Møtetid: mandag 21. januar 2008 kl. 18.00     
Sekretariat:   
 
 
Møteleder: Magnus R. Kaspersen 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


 


   
Tilstede: Sindre Berge 


Irene Isaksen 
Henrik Hortemo 
Kristina Skoric 
Susanne Rootwelt 
 
  


 


   
Forfall: Synne U. Ask 


Andreas Karlsvik 
Henriette Holtmann 
Urmi Brahmachari 


 


   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte: Harald Larsen  
   
Møtesekretær: Margareth Tysnes  







 
Åpen halvtime 
 
Informasjon  
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 1 /08    Godkjenning av innkalling og sakskart til ungdomsrådets møte 21.01.2008 ......... 1 
Sak 2 /08    Godkjenning av protokoll fra ungdomsrådetsmøte 10.12.2007.............................. 1 
 
Eventuelt 
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Sak 1 /08    Godkjenning av innkalling og sakskart til 
ungdomsrådets møte 21.01.2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart godkjennes. 
 
Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart godkjennes. 


 Sak 2 /08    Godkjenning av protokoll fra ungdomsrådetsmøte 
10.12.2007 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra ungdomsrådets møte 10.12.2007 godkjennes. 
 
Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra ungdomsrådets møte 10.12.2007 godkjennes. 
 Eventuelt 
 


1. Irene Isaksen refererte fra møte i Sentralt Ungdomsråd. 
2. Det har vært flere møter vedrørende fortsatt drift av klubben i kjelleren på 


bydelshuset, driften omgjøres til juniorklubb. Det skal være nytt møte 5 februar 
kl.17.00. Da skal det avklares åpningstid og eventuelt skifte av kveld. 


3. Alle medlemmer av ungdomsrådet skal ha sine personlige vara klare til neste møte 
som er 25 februar. 


4. Det mangler fortsatt representanter fra Nordseter og Brannfjell skole. Henvendelse er 
gjort. 


5. Irene går inn som hovedvalgt til sentralt ungdomsråd, Urmi blir vara. 
6. Henrik sender nødvendig informasjon til Magnus ang internett side. 
7. Skisse til gensere for rådet utarbeides av Kristina og sendes raskt til Magnus som igjen 


informerer de øvrige medlemmene av rådet. 
8. Ungdommens Bystyremøte avholdes 3, 8 og 17 april. Valg av representanter gjøres i 


mars. 
9. Søknad om økonomisk støtte til Kjelleren, drift og oppussing, ble innvilget med 


kr.25.000 
Oslo, 22.01.2008 
Magnus R.Kaspersen/s/ 
leder 







  
 
 
 
£ 
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		Protokoll 1/08

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK








 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 1/08 
 
 
Møte: Rådet for funksjonshemmede  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Mandag 21. januar 2008 kl. 17.00     
Sekretariat:   
 
 
Møteleder: Irene Schested Grønaas  
   
Tilstede: Irene Schested Grønaas  


Hilde Marie Hansen 
Grete Ann Wadsworth 
Jon Olaf Pihl Halvorsen 


 


   
Forfall: Steinar Bjerve  
   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte: Karsten Ødbehr  
   
Møtesekretær: Rupinder Kaur Bains  
 
Åpen halvtime 
Ingen  
 
Saker behandlet under møte 
Sak 1 /08    Valg av møteleder til møtet 21.01.2008 - råd for funksjonshemmede.................... 1 
Sak 2 /08    Godkjenning av sakskart og innkalling................................................................... 1 
Sak 3 /08    Protokoll fra møte 10.12.2007 ................................................................................ 1 
Sak 4 /08    Forslag til leder og nestleder i råd for funksjonshemmede ..................................... 2 
Sak 5 /08    Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet -søknad om tilskudd til å 


kartlegge behov for økt tilgjengelighet i bydelen................................................... 3 
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Sak 1 /08    Valg av møteleder til møtet 21.01.2008 - råd for 
funksjonshemmede 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Som møteleder til råd for funksjonshemmedes møte 21.01.2008  velges:……… 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Irene Schested Grønaas ble valgt som møteleder på dagens møte. 
 
Votering: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
 Som møteleder til råd for funksjonshemmedes møte 21.01.2008  velges: IreneSchested 
Grønaas 


  


Sak 2 /08    Godkjenning av sakskart og innkalling 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Sakskart og innkalling til møte 21.01.2008 godkjennes. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling:  
Godkjenning av saksliste og innkalling ble godkjent med kommentarer. Noen av 
medlemmene i Rådet hadde ikke fått innkalling.  
Faste medlemmer ønsker møteinnkalling tilsendt pr. post. 
 
Votering:  
Forslaget ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Sakskart og innkalling til møte 21.01.2008 godkjennes med endringer. 
 
 


 Sak 3 /08    Protokoll fra møte 10.12.2007 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 10.12.2007 tas til orientering. 
 







 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Det ble bemerket at  Steinar Bjerve og Grete Ann Wadsworth  hadde forfall. Dette kom ikke 
fram av protokollen. Einar Kjosmoen deltok ikke på møte som vara.  
Protokoll ble godkjent med disse merknader. 
 
Votering: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møte 10.12.2007 med merknader tas til orientering. 
 
 


 Sak 4 /08    Forslag til leder og nestleder i råd for 
funksjonshemmede 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK. 
 
Til arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget sender sak vedr. oppnevning av leder og nestleder til råd for 
funksjonshemmede til  behandling i: 
Råd for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget. 
 
Til råd for funksjonshemmede 
Råd for funksjonshemmede foreslår følgende overfor bydelsutvalget: 
Som leder av råd for funksjonshemmede oppnevnes:…………………… 
Som nestleder av råd for funksjonshemmede oppnevnes:…………………… 
 
Til bydelsutvalget 
Som leder av råd for funksjonshemmede oppnevnes:…………………… 
Som nestleder av råd for funksjonshemmede oppnevnes:…………………… 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Jon Olaf Pihl Halvorsen ble valgt som ny leder av råd for funksjonshemmede. 
Irene Schested Grønaas ble valgt som nestleder av råd for funksjonshemmede.  
 
Votering: 
Begge forslagene ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Råd for funksjonshemmede foreslår følgende overfor bydelsutvalget: 
Som leder av råd for funksjonshemmede oppnevnes: Jon Olaf Pihl Halvorsen  
Som nestleder av råd for funksjonshemmede oppnevnes: Irene Schested Grønaas  
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 Sak 5 /08    Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet -
søknad om tilskudd til å kartlegge behov for økt 
tilgjengelighet i bydelen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget sender sak vedr. søknad om tilskudd til å kartlegge behov for økt 
tilgjengelighet i bydelen til behandling i: 
Eldrerådet 
Råd for funksjonshemmede 
Byutvikling, miljø- og samferdselskomite 
Bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget 
Informasjon  om søknad om tilskudd til å kartlegge behov for økt tilgjengelighet i bydelen tas 
til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
I forbindelse med kartlegging, ønsker råd for funksjonshemmede å være representert.  
Råd for funksjonshemmede ber om at de må få mulighet til å uttale seg før ombygging av 
Lambertseter senter, Symra og trafikkplan.  
Det er allerede laget handlingsplaner for økt tilgjengelighet i de tre gamle bydeler. Disse ble 
utdelt på møtet. Rådet for funksjonshemmede ber om at disse handlingsplanene også tas med i 
videre arbeid.  
Dersom søknad om midler fra Husbanken ikke innvilges, ber rådet at arbeidet likevel i 
gangsettes. 
  
Votering:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med disse kommentarer. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres med kommentarer. 
  
Eventuelt: 


• Rådet for funksjonshemmede ønsker å bli orientert om hvilke saker som skal 
behandles i bydelsutvalget på forhånd.  


• Forfall til møter skal meldes til sekretær som innkaller varamedlem. 
 
Oslo, 23.01.2008 
 
Irene Schested Grønaas 
Møteleder i rådet for funksjonshemmede 
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Protokoll 9/07 
 
 
Møte: Bydelsutvalget  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Torsdag 20. desember 2007 kl. 19.00     
Sekretariat: 23 49 50 72 / 02 180  
 
 
Møteleder: Sigbjørn Odden (H)  
   
Tilstede: Sigbjørn Odden (H) 


Mona Verdich (H) 
Andreas Bareid (H) 
Ingeborg Midttun (H) 
Øystein Larsen (H) 
Ulf Stigen (FrP) 
Svein Erik Aldal (FrP) 
Liv Lønnum (FrP) 
Steinar Andersen (A) 
Anne Marie Donati (A) 
Knut Hedemann (A) 
Thor Granlund (A) 
Erik Telnes (SV) 
Martin Kirkengen (V) 
Haakon Brænden (KrF) 


 


   
Forfall: Mona Andersen (FrP) 


Karsten Gjefle (V) 
 


   
Som vara møtte: Svein Erik Aldal (FrP) 


Martin Kirkengen (V) 
15 stemmeberettigede 
tilstede 


   
I tillegg møtte: 
 


Per Johannessen, bydelsdirektør 
Rupinder Kaur Bains 
Kari E. Håve 
Liv Unni Andersen 
Vildgun Steinhaugen 
Margareth Tysnes 


 







Grethe Torvik 
Mihriban Rai 
Gerd Lindstad 
Tove Heggen Larsen 
Maja Katzenmaier 
Marie A. Joten 
Inge Olav Solli 
 


Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  
   
 
Åpen halvtime 
•   Ingunn Birkeland representerte pårørende i omsorgboligen i Seterhøyveien 5 A. På vegne 


av denne og andre omsorgboliger, ba hun om at det ikke kuttes mer i budsjettet enn det 
allerede er gjort de siste tre årene. Tilbudet til funksjonshemmede er redusert og pårørende 
og ansatte er misfornøyde. Hun minnet om FN konvensjonen for funksjonshemmede og ba 
om at de vises solidaritet ovenfor de svakeste i bydelen. 


•  Jacob Birger Natvik, viste til BU-saken som skal behandles i dag angående utbygging i  
Ekebergveien 137 B (sak 153/07). Han orienterte om saken. Som nabo til byggeprosjektet, 
ba han om, på vegne av alle naboene, at bydelsutvalget anmoder Byråd for byutvikling å gi 
klage på utbygging med oppsettende virkning, inntil avgjørelse på klage foreligger hos 
Fylkesmannen. 


•   Håvard Moksnes, også nabo til utbygger i Ekebergveien 137 B, støttet Natviks anmodning  
og la fram nærmere orientering om saken. 


•   Adrian Farner Rogne, nestleder i Juvente og Kristina, medlem av styret i Oslo Juvente, 
orienterte om skjenkekontroller hvor det er avdekket omfattende salg av alkohol til 
mindreårige. Juventes representanter ba om at bydelsutvalget stiller krav til Næringsetaten 
om hyppigere og bedre kontroller i Oslo og strengere straffer ved brudd på alkoholloven. 
De omdelte brev til bydelsutvalget vedrørende alderskontroll ved salg av alkohol og 
”kontrollrapport 2007”. Som dokumentasjon hadde de med seg alkohol som mindreårige 
hadde kjøpt i enkelte butikker i bydelen. 


•   Solvor, forelder til barn i Munkerud skole, oppfordret bydelsutvalget å følge utviklingen på 
trafikksikkerhet og parkeringsløsning ved skolen. Hun viste til minimumskrav etter 
parkeringsnormen. 


•  Anne Kristine Bakke, forelder til barn i Obersten barnehage, var positiv til nyetablering av 
barnehageplasser. Hun refererte til samarbeidsutvalget i barnehagen som mener at  
øremerkede midler til barnehagene i bydelen, bør brukes på økte rammer i forhold til vikar 
og overtidsbudsjett og at sykelønnsrefusjonene blir fjernet. Videre uttrykte hun bekymring 
over sparetiltakene i barnehagene og  de konsekvenser dette får.  


•  Magnus Refsland Kaspersen, leder av Nordstrand ungdomsråd, leverte søknad til 
bydelsutvalget om støtte på kr. 10 000,-  til drift av ungdomsklubben på Sæter. Dette for å 
sikre fortsatt og eventuelt bedre forebyggende fritidstilbud til bydelens uorganiserte og 
organiserte ungdom. Han ba om at bydelsutvalget tenker på konsekvensene for de unge 
hvis det er for få tilbud  i nærmiljøet. 
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Sak 142/07  Innkalling og sakskart til bydelsutvalgets møte 
20.12.2007 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING: 
En tilleggssak ble omdelt  på møtet og vedtatt behandlet: 


- Sak 158/07: Budsjett 2008 – tillegg 
 
Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag på vegne av Høyres gruppe forslag om at bydelsutvalget 
behandler følgende sak:  


- Trafikkplan Bydel Nordstrand 
Saken ble omdelt på møtet og enstemmig vedtatt behandlet med saksnummer 159/07. 
 
Videre ble det enstemmig vedtatt at sakene behandles i følgende rekkefølge: 
142/07, 148/07, 143/07, 144/07, 158/07, 153/07, 159/07, 145 – 147/07,  149/07-152/07, 
154/07 – 157/07. 
 
Votering:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak godkjennes med følgende endringer:  
Utvide sakskartet med to saker, 158/07 og 159/07 og behandle saken i rekkefølgen 142/07, 
148/07, 143/07, 144/07, 158/07, 153/07, 159/07, 145 – 147/07,  149/07-152/07, 154/07 – 
157/07. 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart godkjennes med endringer 
 
 
 


 Sak 143/07  Protokoll fra bydelsutvalgets møte 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 29.11.2007 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING: 
Svein Erik Aldal (FrP) bemerket at det  i sak 128/07 – Fordeling av frivillighetsmidler 2007 i 
Bydel Nordstrand, er skrevet feil komité som behandlet saken. Byutvikling, miljø og 
samferdselkomiteen rettes til: Barn, ungdom og kulturkomiteen. 
 
Ingeborg Midttun (H) bemerket at det i sak 124/07, Suppleringsvalg varamedlemmer i 
komiteene 2007 – 2008, er feil i rekkefølgen på 1. og 2. varamedlem i  Barn, ungdom og 
kulturkomiteen. Dette endres til: 
1. varamedlem: Ingeborg Midttun (H) 
2. varamedlem: Raymond Giltun 
 







Sigbjørn Odden (H) ba om at det i sak 126/07, Innstilling overfor byråden for barn og 
utdanning til driftsstyrene i skolene 2008-2009, foreslåes følgende to varamedlemmer i 
tillegg,  da de som er oppnevnt tidligere, er flyttet: 


- Venstres varamedlem ved Munkerud skole 
- SV’s varamedlem ved Bekkelaget skole 


Partilederne foreslår snarest nye varamedlemmer til disse skolene. 
 
Votering: 
Med disse merknadene ble protokoll fra bydelsutvalgets møte 29.11.2007 godkjent. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 29.11.2007 godkjennes med merknader 
  
 
 
 


Sak 144/07  Forslag til budsjett 2008 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Bydelsutvalget vedtar bydelsdirektørens forslag til budsjett 2008, Bydel Nordstrand:  
 


 1. Bydelsdirektørens forslag til budsjett for Bydel Nordstrand vedtas  med brutto 
utgifter og brutto inntekter fordelt på KOSTRA-funksjoner, med en netto ramme på 
790 026 000. Følgende tallbudsjett vedtas: 


  
FØR justering ihht aktive tiltak 
(i tusen kr) 


Brutto 
utgifter 


Brutto 
inntekter Nettoutgifter 


100 Politisk styring og kontrollorganer 828 0 828 
120 Administrasjon 21 158 -1 560 19 598 
130 Administrasjonslokaler 5 098 -284 4 814 
190 Interne serviceenheter 52 229 -1 624 50 605 
233 Foreb. arbeid, helse og sosial 565 -128 437 
241 Diagnose, behandling, rehab. 10 246 -1 730 8 516 
242 Råd, veil. og sosial foreb. arbeid 20 991 -3 530 17 461 
243 Tilbud til pers. med rusproblemer 2 332 -1 691 641 
265 Kommunalt disponerte boliger 12 533 -3 004 9 529 
275 Introduksjonsordningen 3 873 0 3 873 
335 Rekreasjon i tettsted 169 -28 141 
385 Andre kulturaktiviteter 60 0 60 
Funksjonsområde 1  130 082 -13 579 116 503 
    
201 Førskole 269 936 -220 685 49 251 
211 Styrket tilbud til førskolebarn 9 341 -906 8 435 
221 Førskolelokaler og skyss 24 637 -8 828 15 809 
Funksjonsområde 2A  303 914 -230 419 73 495 
    
215 Skolefritids tilbud 29 659 -20 134 9 525 
222 Skolelokaler og skyss     0 
231 Aktivitetstilbud barn og unge 5 750 -813 4 937 
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232 Foreb. - skole- og helsestasjonstj. 18 654 -3 206 15 448 
244 Barneverntjeneste 11 761 -648 11 113 
251 Barneverntiltak i familien 8 371 -360 8 011 
252 Barneverntiltak utenfor familien 33 989 -2 884 31 105 
Funksjonsområde 2B  108 184 -28 045 80 139 
    
234 Aktivisering eldre og funksjonsh. 29 337 -2 018 27 319 
253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 411 932 -136 842 275 090 
254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 210 913 -33 680 177 233 
261 Institusjonslokaler 0 0 0 
733 Transport for funksjonshemmede 15 600 -3 100 12 500 
Funksjonsområde 3  667 782 -175 640 492 142 
    
281 Økonomisk sosialhjelp 34 147 -5 500 28 647 
Funksjonsområde 4  34 147 -5 500 28 647 
    
Sum Bydel Nordstrand 1 244 109 -453 183 790 926 
 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG: 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget vedtok følgende merknad: 
 
Konsekvenser som følger av budsjettforliket i Bystyret, legges fram som egen sak på 
bydelsutvalgets møte 20.12.2007 og behandles etter saken Forslag til budsjett 2008 – Bydel 
Nordstrand. 
 
Med denne merknaden ble bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt:  
Saken sendes til: 
Medbestemmelsesesutvalg 
Arbeidsmiljøutvalg 
Ungdomsrådet 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn, ungdom og kultur komite 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Eldrerådets mandat gjelder saker som berører eldre.  Eldrerådets vedtak i sak 61/07 gjelder 
derfor bare kostra-artene 234, 253, 254, 261 og 733 i bydelsdirektørens forslag.  Eldrerådet 
kan ikke tiltre forslag til budsjett for 2008 for ovennevnte punkter.  Rådet behandler ikke de 
andre deler av forslaget. 
 
Eldrerådet begrunner sitt vedtak med følgende: 
Avviksrapporten for oktober 07 viser at prognosene for hjemmesykepleien må økes, at kjøp av 
sykehjemsplasser øker til 20,3 mill. kroner ved et gjennomsnittlig forbruk av 522 plasser i 
2007.  TT-kjøringen går med underskudd pga bortfall av refusjoner.  Etableringen av 







dagsenterplasser på Lambertseter fritidsklubb har ført til ikke budsjetterte utgifter og 
forverrer prognosen for FO 3. 
 
Sykehjemsplasser i 2008 stipuleres til 493.  En nedtrapping på 3 plasser pr. mnd, vil i slutten 
av 2008 utgjøre 476 plasser.  Det blir hevdet at med utgangspunkt i tidligere års dødelighet 
vil dette være realistisk.  Eldrerådet deler ikke denne oppfatningen grunnet økende antall – og 
flest – eldre over 90 år og over gjennomsnittlig antall 80+ i Oslo. 
 
Den foreslåtte reduksjon i sykehjemsplasser vil kreve en økt innsats av hjemmetjenestene – 
praktiske så vel som hjemmesykepleien.  I stedet reduseres timetallet i hjemmesykepleien fra 
117 000 til 113  390 timer og antall vedtak foreslås redusert. 
 
Tilbudet til eldre i bydelen har gjennom hele denne 4-års perioden  vært gjenstand for store 
nedskjæringer på bydelens  budsjetter.  Selv med den strengeste kontroll og stort arbeid fra 
administrasjonens side, har budsjettene hvert år blitt overskredet med betydelige beløp.  Det 
eneste lyspunktet er imidlertid at man har opprettholdt tilskuddene til eldre-/seniorsentrene. 
 
Frivillligsentrene må få bevilgninger som utløser de statlige midlene. 
 
Når det for neste år igjen foreslås drastiske reduksjoner i sykehjemsplasser og 
hjemmetjenester med mål som med ganske stor sikkerhet ikke kan nås, virker ikke dette seriøst 
eller realistisk, men heller som et forsøk på å oppfylle betingelsene om å legge fram et 
budsjett i balanse. 
 
Eldrerådet har gjentatte ganger understreket behovet for økt økonomisk ramme for bydelen 
og at kriterieordningen må endre og tilpasses realitetene i bydelene.   
 
Ved eventuelle tilleggsbevilgninger fra Bystyret ved budsjettbehandlingen, håper eldrerådet 
på en noe bedre situasjon for de eldre pleietrengende. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Rådet fremmet følgende tilleggsforslag som pkt 8: 
8. Rådet er bekymret for at antall stillinger innen barnefysiotjenesten reduseres med 0,3 
årsverk. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 


 1. Bydelsdirektørens forslag til budsjett for Bydel Nordstrand vedtas  med brutto 
utgifter og brutto inntekter fordelt på KOSTRA-funksjoner, med en netto ramme på 
790 026 000. Følgende tallbudsjett vedtas: 


  
FØR justering ihht aktive tiltak 
(i tusen kr) 


Brutto 
utgifter 


Brutto 
inntekter Nettoutgifter 


100 Politisk styring og kontrollorganer 828 0 828 
120 Administrasjon 21 158 -1 560 19 598 
130 Administrasjonslokaler 5 098 -284 4 814 
190 Interne serviceenheter 52 229 -1 624 50 605 
233 Foreb. arbeid, helse og sosial 565 -128 437 
241 Diagnose, behandling, rehab. 10 246 -1 730 8 516 
242 Råd, veil. og sosial foreb. arbeid 20 991 -3 530 17 461 
243 Tilbud til pers. med rusproblemer 2 332 -1 691 641 
265 Kommunalt disponerte boliger 12 533 -3 004 9 529 
275 Introduksjonsordningen 3 873 0 3 873 


 4







 


 5


335 Rekreasjon i tettsted 169 -28 141 
385 Andre kulturaktiviteter 60 0 60 
Funksjonsområde 1  130 082 -13 579 116 503 
    
201 Førskole 269 936 -220 685 49 251 
211 Styrket tilbud til førskolebarn 9 341 -906 8 435 
221 Førskolelokaler og skyss 24 637 -8 828 15 809 
Funksjonsområde 2A  303 914 -230 419 73 495 
    
215 Skolefritids tilbud 29 659 -20 134 9 525 
222 Skolelokaler og skyss     0 
231 Aktivitetstilbud barn og unge 5 750 -813 4 937 
232 Foreb. - skole- og helsestasjonstj. 18 654 -3 206 15 448 
244 Barneverntjeneste 11 761 -648 11 113 
251 Barneverntiltak i familien 8 371 -360 8 011 
252 Barneverntiltak utenfor familien 33 989 -2 884 31 105 
Funksjonsområde 2B  108 184 -28 045 80 139 
    
234 Aktivisering eldre og funksjonsh. 29 337 -2 018 27 319 
253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 411 932 -136 842 275 090 
254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 210 913 -33 680 177 233 
261 Institusjonslokaler 0 0 0 
733 Transport for funksjonshemmede 15 600 -3 100 12 500 
Funksjonsområde 3  667 782 -175 640 492 142 
    
281 Økonomisk sosialhjelp 34 147 -5 500 28 647 
Funksjonsområde 4  34 147 -5 500 28 647 
    
Sum Bydel Nordstrand 1 244 109 -453 183 790 926 
 


2. Bydelsdirektørens vedlegg ”Tiltak og deltiltak 2008 med konsekvenser” tas til 
etterretning.  De tiltak og deltiltak som representerer nivåendringer i tjenestevolum 
omtalt i samme vedlegg godkjennes. 


 
3. Bydelsdirektørens vedlegg ”Budsjettnotat 2008 – 01” til ”Budsjettnotat 2008 – 
06”tas til etterretning og nivåendringer i tjenestevolum omtalt i samme vedlegg 
godkjennes. 


 
4. Bydelsdirektørens vedlegg ”Endring i årsverk” tas til godkjennes. 


 
5. Det omdisponeres kr. 2 600 000 fra Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp til 
Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø. Midlene skal benyttes til rusomsorg, 
dvs tiltak som bidrar til å redusere utbetalingene av økonomisk sosialhjelp.  


 
 6. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av 


økonomireglementet for Oslo kommune 2008, pkt 4 budsjettfullmakt delegert til 
bydelsutvalgene, pkt 4.3 Rammer for videredelegering a, b og c.  I dette menes også at 
bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom 
organisatoriske enheter innenfor bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområdenivå. 


 







7. Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas å være uendret og egenandel fotpleie 
økes med 4,6 % i samsvar med ”budsjettekniske merknader” i Byrådets 
budsjettforslag.  
 
8. Råd for funksjonshemmede er bekymret for at antall stillinger innen 
barnefysiotjenesten reduseres med 0,3 årsverk. 


 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 


 1. Bydelsdirektørens forslag til budsjett for Bydel Nordstrand vedtas med brutto 
utgifter og brutto inntekter fordelt på KOSTRA-funksjoner, med en netto ramme på 
790 026 000. Følgende tallbudsjett vedtas: 


  
FØR justering ihht aktive tiltak 
(i tusen kr) 


Brutto 
utgifter 


Brutto 
inntekter Nettoutgifter 


100 Politisk styring og kontrollorganer 828 0 828 
120 Administrasjon 21 158 -1 560 19 598 
130 Administrasjonslokaler 5 098 -284 4 814 
190 Interne serviceenheter 52 229 -1 624 50 605 
233 Foreb. arbeid, helse og sosial 565 -128 437 
241 Diagnose, behandling, rehab. 10 246 -1 730 8 516 
242 Råd, veil. og sosial foreb. arbeid 20 991 -3 530 17 461 
243 Tilbud til pers. med rusproblemer 2 332 -1 691 641 
265 Kommunalt disponerte boliger 12 533 -3 004 9 529 
275 Introduksjonsordningen 3 873 0 3 873 
335 Rekreasjon i tettsted 169 -28 141 
385 Andre kulturaktiviteter 60 0 60 
Funksjonsområde 1  130 082 -13 579 116 503 
    
201 Førskole 269 936 -220 685 49 251 
211 Styrket tilbud til førskolebarn 9 341 -906 8 435 
221 Førskolelokaler og skyss 24 637 -8 828 15 809 
Funksjonsområde 2A  303 914 -230 419 73 495 
    
215 Skolefritids tilbud 29 659 -20 134 9 525 
222 Skolelokaler og skyss     0 
231 Aktivitetstilbud barn og unge 5 750 -813 4 937 
232 Foreb. - skole- og helsestasjonstj. 18 654 -3 206 15 448 
244 Barneverntjeneste 11 761 -648 11 113 
251 Barneverntiltak i familien 8 371 -360 8 011 
252 Barneverntiltak utenfor familien 33 989 -2 884 31 105 
Funksjonsområde 2B  108 184 -28 045 80 139 
    
234 Aktivisering eldre og funksjonsh. 29 337 -2 018 27 319 
253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 411 932 -136 842 275 090 
254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 210 913 -33 680 177 233 
261 Institusjonslokaler 0 0 0 
733 Transport for funksjonshemmede 15 600 -3 100 12 500 
Funksjonsområde 3  667 782 -175 640 492 142 
    
281 Økonomisk sosialhjelp 34 147 -5 500 28 647 
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Funksjonsområde 4  34 147 -5 500 28 647 
    
Sum Bydel Nordstrand 1 244 109 -453 183 790 926 
 


2. Bydelsdirektørens vedlegg ”Tiltak og deltiltak 2008 med konsekvenser” tas til 
etterretning.  De tiltak og deltiltak som representerer nivåendringer i tjenestevolum 
omtalt i samme vedlegg godkjennes. 


 
3. Bydelsdirektørens vedlegg ”Budsjettnotat 2008 – 01” til ”Budsjettnotat 2008 – 
06”tas til etterretning og nivåendringer i tjenestevolum omtalt i samme vedlegg 
godkjennes. 


 
4. Bydelsdirektørens vedlegg ”Endring i årsverk” tas til godkjennes. 


 
5. Det omdisponeres kr. 2 600 000 fra Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp til 
Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø. Midlene skal benyttes til rusomsorg, 
dvs tiltak som bidrar til å redusere utbetalingene av økonomisk sosialhjelp.  


 
 6. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av 


økonomireglementet for Oslo kommune 2008, pkt 4 budsjettfullmakt delegert til 
bydelsutvalgene, pkt 4.3 Rammer for videredelegering a, b og c.  I dette menes også at 
bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom 
organisatoriske enheter innenfor bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområdenivå. 


  
 7. Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas å være uendret og egenandel fotpleie 


økes med 4,6 % i samsvar med ”budsjettekniske merknader” i Byrådets 
budsjettforslag.  


 
BUK-komiteens vedtak: 
BUK-komiteen tilrår at barnehager og barneverntjenesten prioriteres ved eventuelle  
tilleggsbevilgninger.   
 
Bydelsdirektørens forslag tas til orientering. 
 


 1. Bydelsdirektørens forslag til budsjett for Bydel Nordstrand vedtas  med brutto 
utgifter og brutto inntekter fordelt på KOSTRA-funksjoner, med en netto ramme på 
790 026 000. Følgende tallbudsjett vedtas: 


  
FØR justering ihht aktive tiltak 
(i tusen kr) 


Brutto 
utgifter 


Brutto 
inntekter Nettoutgifter 


100 Politisk styring og kontrollorganer 828 0 828 
120 Administrasjon 21 158 -1 560 19 598 
130 Administrasjonslokaler 5 098 -284 4 814 
190 Interne serviceenheter 52 229 -1 624 50 605 
233 Foreb. arbeid, helse og sosial 565 -128 437 
241 Diagnose, behandling, rehab. 10 246 -1 730 8 516 
242 Råd, veil. og sosial foreb. arbeid 20 991 -3 530 17 461 
243 Tilbud til pers. med rusproblemer 2 332 -1 691 641 
265 Kommunalt disponerte boliger 12 533 -3 004 9 529 
275 Introduksjonsordningen 3 873 0 3 873 
335 Rekreasjon i tettsted 169 -28 141 







385 Andre kulturaktiviteter 60 0 60 
Funksjonsområde 1  130 082 -13 579 116 503 
    
201 Førskole 269 936 -220 685 49 251 
211 Styrket tilbud til førskolebarn 9 341 -906 8 435 
221 Førskolelokaler og skyss 24 637 -8 828 15 809 
Funksjonsområde 2A  303 914 -230 419 73 495 
    
215 Skolefritids tilbud 29 659 -20 134 9 525 
222 Skolelokaler og skyss     0 
231 Aktivitetstilbud barn og unge 5 750 -813 4 937 
232 Foreb. - skole- og helsestasjonstj. 18 654 -3 206 15 448 
244 Barneverntjeneste 11 761 -648 11 113 
251 Barneverntiltak i familien 8 371 -360 8 011 
252 Barneverntiltak utenfor familien 33 989 -2 884 31 105 
Funksjonsområde 2B  108 184 -28 045 80 139 
    
234 Aktivisering eldre og funksjonsh. 29 337 -2 018 27 319 
253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 411 932 -136 842 275 090 
254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 210 913 -33 680 177 233 
261 Institusjonslokaler 0 0 0 
733 Transport for funksjonshemmede 15 600 -3 100 12 500 
Funksjonsområde 3  667 782 -175 640 492 142 
    
281 Økonomisk sosialhjelp 34 147 -5 500 28 647 
Funksjonsområde 4  34 147 -5 500 28 647 
    
Sum Bydel Nordstrand 1 244 109 -453 183 790 926 
 
 
Byutvikling, miljø og samferdselkomiteens vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING: 
Følgende fellesforslag til verbalvedtak fra alle partiene ble omdelt på møtet: 
 
”Etter bydelssammenslåingen har Nordstrand bydel hatt et betydelig merforbruk. Dette er 
ingen holdbar situasjon og bydelsutvalget viktigste oppgave er derfor å få kontroll over 
bydelens økonomi, en oppgave som alle partier i bydelsutvalgets har forpliktet seg til å jobbe 
sammen om.  
 
Bydelsdirektøren har lagt frem et gjennomarbeidet og saldert budsjettforslag for 2008 som, 
med utgangspunkt i bydelens økonomiske utfordringer, møter bydelsutvalgets forventninger til 
effektivisering og langsiktighet. Bydelsutvalget er godt fornøyd med at bydelsdirektøren, i 
samsvar med tidligere signaler fra bydelsutvalget, viderefører ungdomsklubben, 
utekontaktene og eldresentrene, styrker vikarbudsjettet i barnehagene, og tar initiativ for å få 
kjøp tilfredstillende dagsenterplasser av sykehjemsetaten i bydelen som alternativ til 
dagsenteret i egen regi på Lambertseter.  
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Bydelsutvalget er imidlertid kjent med at bydelens tjenester vil være preget av anstrengt 
økonomi også i 2008, et forhold som bydelsutvalget tidligere har påpekt overfor bystyret og 
vil påpeke igjen i forbindelse med evaluering av kriteriesystemet. Til tross for at bydelen ikke 
vil ha noen buffer til å møte uforutsette kostnader i 2008 og dermed har en høyere risikoprofil 
enn ønsket, oppfatter imidlertid  bydelsutvalget at bydelsdirektørens budsjettforslag er 
forsvarlig og alle partiene stiller seg bak budsjettforslaget for 2008. Dette med følgende 
presisering: Ved behov skal det settes inn vikarer i barnehagene slik at barnehagene drives 
forsvarlig. 
 
Forslag til verbalvedtak: 
Ved behov skal det settes inn vikarer i barnehagene slik at barnehagene drives forsvarlig.” 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Bydelsutvalgets fellesforslag til verbalvedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget vedtar bydelsdirektørens forslag til budsjett 2008, Bydel Nordstrand:  
 


 1. Bydelsdirektørens forslag til budsjett for Bydel Nordstrand vedtas  med brutto 
utgifter og brutto inntekter fordelt på KOSTRA-funksjoner, med en netto ramme på 
790 026 000. Følgende tallbudsjett vedtas: 


  
FØR justering ihht aktive tiltak 
(i tusen kr) 


Brutto 
utgifter 


Brutto 
inntekter Nettoutgifter 


100 Politisk styring og kontrollorganer 828 0 828 
120 Administrasjon 21 158 -1 560 19 598 
130 Administrasjonslokaler 5 098 -284 4 814 
190 Interne serviceenheter 52 229 -1 624 50 605 
233 Foreb. arbeid, helse og sosial 565 -128 437 
241 Diagnose, behandling, rehab. 10 246 -1 730 8 516 
242 Råd, veil. og sosial foreb. arbeid 20 991 -3 530 17 461 
243 Tilbud til pers. med rusproblemer 2 332 -1 691 641 
265 Kommunalt disponerte boliger 12 533 -3 004 9 529 
275 Introduksjonsordningen 3 873 0 3 873 
335 Rekreasjon i tettsted 169 -28 141 
385 Andre kulturaktiviteter 60 0 60 
Funksjonsområde 1  130 082 -13 579 116 503 
    
201 Førskole 269 936 -220 685 49 251 
211 Styrket tilbud til førskolebarn 9 341 -906 8 435 
221 Førskolelokaler og skyss 24 637 -8 828 15 809 
Funksjonsområde 2A  303 914 -230 419 73 495 
    
215 Skolefritids tilbud 29 659 -20 134 9 525 
222 Skolelokaler og skyss     0 
231 Aktivitetstilbud barn og unge 5 750 -813 4 937 
232 Foreb. - skole- og helsestasjonstj. 18 654 -3 206 15 448 
244 Barneverntjeneste 11 761 -648 11 113 
251 Barneverntiltak i familien 8 371 -360 8 011 







252 Barneverntiltak utenfor familien 33 989 -2 884 31 105 
Funksjonsområde 2B  108 184 -28 045 80 139 
    
234 Aktivisering eldre og funksjonsh. 29 337 -2 018 27 319 
253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 411 932 -136 842 275 090 
254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 210 913 -33 680 177 233 
261 Institusjonslokaler 0 0 0 
733 Transport for funksjonshemmede 15 600 -3 100 12 500 
Funksjonsområde 3  667 782 -175 640 492 142 
    
281 Økonomisk sosialhjelp 34 147 -5 500 28 647 
Funksjonsområde 4  34 147 -5 500 28 647 
    
Sum Bydel Nordstrand 1 244 109 -453 183 790 926 
 
Verbalvedtak: 
Ved behov skal det settes inn vikarer i barnehagene slik at barnehagene drives forsvarlig 


 
 


Sak 145/07  Budsjett 2007 - justering av budsjettrammen 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til Medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar bydelsdirektørens forslag til budsjettjustering 2007 til 
orientering og slutter seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget 
 
Til Bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget vedtar budsjettjusteringer budsjett 2007 som følger: 
 
Byrådens sak 37/2007 Spesialpedagogisk kompetanse barnehage/skole 
kostrafunksjon 211, funksjonsområde 2A. Ekstra midler tilknyttet  
språkopplæring. Økning         161 000 
 
Byrådens sak 32/2007 Statlig tilskudd innvandrertiltak bydeler/virksomheter 
Prosjekter Sosial , kostrafunksjon 242, funksjonsområde 1     
Midlene gjelder tilskudd for videreføring av ”Ny sjanse” i 2007 og er å 
anse som øremerkede prosjektmidler for 2007. Tildelte midler 
utløser rapporteringsplikt          650 000 
 
Byrådens sak 45/2007 Kriminalitetsforebyggende midler fra KRÅD til SaLTo  
SLT-koordinator , kostrafunksjon 231 ,  
funksjonsområde 2B. Øremerkede midler tilknyttet SaLTo-prosjekt     47 000 
 
 
Byrådens sak 58/2007 Akutt behov vedlikehold barnehager 
Barnehagene , kostrafunksjon 221 , funksjonsområde 2A            
Fordeling av avsatte sentrale midler til akutt vedlikehold av kommunale 
barnehager. Øremerkes innvendig vedlikehold og lekeplassutstyr. Bruk 
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av midlene prioriteres av bydelen.                  2 200 000 
 
Byrådens sak 61/2007 Kompensasjon kommunale barnehageplasser  
etablert 2007. Barnehagene , kostrafunksjon 201 , funksjonsområde 2A            
Beløpet må sees i sammenheng med en tilsvarende forventet inntekt i  
Bydelens prognose for barnehageområdet.                3 236 000 
 
Byrådssak 1109/2007 Lønnsoppgjør 2007 
Gjelder alle enheter, kostrafunksjon 190 , funksjonsområde 1   
Kompensasjon for merutgifter tilknyttet lønnsoppgjør 2007.   
Beløpet er fordelt i henhold til effekt av lønnsoppgjøret                       1 450 000 
 
Bystyresak 235/2007 Virkninger av årsregnskapet 
Bydelen samlet, kostrafunksjon 190 , funksjonsområde 1             
Må sees i sammenheng med avsetting til forventet merforbruk i 2006. 
Merforbruk 2006 ble etter vedtak i Bystyret innvilget dekket over 2 år. 
Samsvarer med avsetning for forventet merforbruk 2006, samt avsetning 
For prisøkning sykehjemsplasser             - 1 554 000 
 
Kommunaldirektørens sak 30/2007 
Tiltak bedring av pasientforløp – samhandling mellom bydeler og sykehus   
Funksjonsområde 3, kostrafunksjon 253. 
Budsjetteres i henhold til tiltenkt formål        500 000 
 
Kommunaldirektørens sak 45/2007 Fattigdomsbekjempelse 
Prosjekter Sosial , kostrafunksjon 242 , funksjonsområde 1      
Prosjekter Sosial, prosjektnummer 40300732. 
Midlene er en rammeøkning øremerket til aktive tiltak får å medvirke 
til at flere blir selvhjulpne. Barnefamilier som mottar sosialstønad  
skal ivaretas særskilt.          865 000 
 
Kommunaldirektørens sak 71/2007 Særlig kostnadskrevende tiltak,    
funksjonsområde 3. Kompensasjon for særlig kostnadskrevende brukere 
som har tilbud fra bydelen via kjøpt plass eksternt eller driften innenfor  
bydelens tjenestetilbud. Budsjetteres i henhold til forbruk.      736 000 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG: 
 
Arbeidsutvalget vedtak: 
Saksframlegget var ikke ferdig til møtet i arbeidsutvalget og ble ikke behandlet. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget vedtar budsjettjusteringer budsjett 2007 som følger: 
 
Byrådens sak 37/2007 Spesialpedagogisk kompetanse barnehage/skole 







kostrafunksjon 211, funksjonsområde 2A. Ekstra midler tilknyttet  
språkopplæring. Økning         161 000 
 
Byrådens sak 32/2007 Statlig tilskudd innvandrertiltak bydeler/virksomheter 
Prosjekter Sosial , kostrafunksjon 242, funksjonsområde 1     
Midlene gjelder tilskudd for videreføring av ”Ny sjanse” i 2007 og er å 
anse som øremerkede prosjektmidler for 2007. Tildelte midler 
utløser rapporteringsplikt          650 000 
 
Byrådens sak 45/2007 Kriminalitetsforebyggende midler fra KRÅD til SaLTo  
SLT-koordinator , kostrafunksjon 231 ,  
funksjonsområde 2B. Øremerkede midler tilknyttet SaLTo-prosjekt     47 000 
 
 
Byrådens sak 58/2007 Akutt behov vedlikehold barnehager 
Barnehagene , kostrafunksjon 221 , funksjonsområde 2A            
Fordeling av avsatte sentrale midler til akutt vedlikehold av kommunale 
barnehager. Øremerkes innvendig vedlikehold og lekeplassutstyr. Bruk 
av midlene prioriteres av bydelen.                    2 200 000 
 
Byrådens sak 61/2007 Kompensasjon kommunale barnehageplasser  
etablert 2007. Barnehagene , kostrafunksjon 201 , funksjonsområde 2A            
Beløpet må sees i sammenheng med en tilsvarende forventet inntekt i  
Bydelens prognose for barnehageområdet.                3 236 000 
 
Byrådssak 1109/2007 Lønnsoppgjør 2007 
Gjelder alle enheter, kostrafunksjon 190 , funksjonsområde 1   
Kompensasjon for merutgifter tilknyttet lønnsoppgjør 2007.   
Beløpet er fordelt i henhold til effekt av lønnsoppgjøret                         1 450 000 
 
Bystyresak 235/2007 Virkninger av årsregnskapet 
Bydelen samlet, kostrafunksjon 190 , funksjonsområde 1             
Må sees i sammenheng med avsetting til forventet merforbruk i 2006. 
Merforbruk 2006 ble etter vedtak i Bystyret innvilget dekket over 2 år. 
Samsvarer med avsetning for forventet merforbruk 2006, samt avsetning 
For prisøkning sykehjemsplasser               - 1 554 000 
 
Kommunaldirektørens sak 30/2007 
Tiltak bedring av pasientforløp – samhandling mellom bydeler og sykehus   
Funksjonsområde 3, kostrafunksjon 253. 
Budsjetteres i henhold til tiltenkt formål          500 000 
 
Kommunaldirektørens sak 45/2007 Fattigdomsbekjempelse 
Prosjekter Sosial , kostrafunksjon 242 , funksjonsområde 1      
Prosjekter Sosial, prosjektnummer 40300732. 
Midlene er en rammeøkning øremerket til aktive tiltak får å medvirke 
til at flere blir selvhjulpne. Barnefamilier som mottar sosialstønad  
skal ivaretas særskilt.          865 000 
 
 
Kommunaldirektørens sak 71/2007 Særlig kostnadskrevende tiltak,    
funksjonsområde 3. Kompensasjon for særlig kostnadskrevende brukere 
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som har tilbud fra bydelen via kjøpt plass eksternt eller driften innenfor  
bydelens tjenestetilbud. Budsjetteres i henhold til forbruk.     736 000 
 


  


Sak 146/07  Rapport med forslag til endringer i kriteriesystemet for 
bydelene - høring 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
MBU tar sak om endringer i kriteriesystemet for bydelene til orientering. 
 
Til Bydelsutvalget: 
Bydelsutvalgets vurdering er at rapportens forslag til endringer i kriteriesystemet bør støttes 
med følgende innspill:   
 
1. Bydelsutvalget støtter endringsforslag til Funksjonsområde 1 Hele befolkningen. 
 
2. Bydelsutvalget mener det vil være riktig i forhold til forslaget å redusere vektleggingen på 
kommunale utleieboliger på Funksjonsområde 2 B Oppvekst, til fordel for en sterkere 
vektlegging av demografi. 
 
3. Bydelsutvalget støtter endringsforslaget med en økt vektlegging av gruppen 90+ år til 20% 
på Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg.  Gruppen 0-66 år bør vektlegges tilsvarende mindre. 
 
4. Det er grunn til å forutsette at man med nytt forbedret kriteriesystem vil fjerne behovet for 
kompensasjonsordningene tilknyttet egenbetaling for barnehager og alders- og sykehjem – og 
heller lar disse midlene bli fordelt i kriteriesystemet. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG: 
 
Arbeidsutvalget vedtak: 
Saksframlegget var ikke ferdig til møtet i arbeidsutvalget og ble ikke behandlet. 
 
Eldrerådet vedtak: 
Eldrerådet støtter bydelsdirektørens forslag om økning i kriteriesystemet for funksjonsområde 
3.  For øvrig finner eldrerådet det vanskelig å uttale seg om forslaget uten å se de økonomiske 
følger som dette har for bydelen. 
 
Råd for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 







Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel sitt vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
BUK-komiteens vedtak: 
Buk-komiteen støtter bydelsdirektørens vurdering med tillegg av : 
- Det vesentligste for en suksessvurdering av et nytt kriteriesystem, er at det er samsvar med 
behovene og ikke med tidligere kriteriesystem. 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING: 
Knut Hedemann (A) fremmet forslag om at bydelsutvalget støtter tilleggsvedtaket i BUK-
komiteen.  
 
Martin Kirkengen (V) fremmet følgende tilleggsforslag, punkt 1, 2 og 3: 
1) Vi støtter bydelsdirektøren i hans forslag til korreksjoner og presiseringer. 
2) Vi støtter BUK's formulering om at suksesskriteriene for et nytt kriteriesystem må være 
"godt samsvar med pålagte oppgaver", ikke "godt samsvar med tidligere tildelinger". 
3) For bydeler som med ny tildeling får en økning i midlene er dette et uttrykk for en historisk 
skjevfordeling som har gitt etterslep i vedlikehold og innkjøp, slitasje på ansatte, og høyere 
gjeldsgrad. 
Det er derfor ingen rimelighet i at en eventuell økning av en bydels rammer skal tas over flere 
år. Både gjeldslette og innhenting av etterslep kan gjøres med minimal omstilling, i tillegg til 
at bydelene har stor fleksibilitet f.eks i innkjøp av sykehjemsplasser. 
 
Votering: 
Bydelsutvalget vedtok enstemmig å votere over forslagene i følgende rekkefølge: 


1. Knut Hedemanns (A) forslag om å støtte Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak 
2. Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punktene 1, 2, 3 og 4. 
3. Martin Kirkengens  (V) forslag, punkt 3. 
4. Fellesforslag fra alle partiene om verbalvedtak med utfyllende kommentarer vedlegges 


saken, punkt 7. 
 
Knut Hedemanns (A) forslag ble enstemmig vedtatt som punkt 1. 
Bydelsdirektørens forslag, punkt 1, 2, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt som punkt 2, 3, 4 og 5. 
Martin Kirkengens (V) forslag ble enstemmig vedtatt som punkt 6. 
Verbalvedtak med utfyllende kommentarer, som er et fellesforslag fra alle partiene, ble 
enstemmig vedtatt vedlegges saken. 
 
Vedtak: 
 Bydelsutvalgets vurdering er at rapportens forslag til endringer i kriteriesystemet bør  
støttes  med  følgende innspill:   
 
1.  Bydelsutvalget mener det vesentligste for en suksessvurdering av et nytt kriteriesystem, 


er at   det er   samsvar med behovene og ikke med tidligere kriteriesystem. 
 
2.  Bydelsutvalget støtter endringsforslag til Funksjonsområde 1 Hele befolkningen. 
 
3.  Bydelsutvalget mener det vil være riktig i forhold til forslaget å redusere vektleggingen 


på kommunale utleieboliger på Funksjonsområde 2 B Oppvekst, til fordel for en sterkere 
vektlegging av demografi. 
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4.  Bydelsutvalget støtter endringsforslaget med en økt vektlegging av gruppen 90+ år til 
20% på Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg.  Gruppen 0-66 år bør vektlegges 
tilsvarende mindre. 


 
5.  Det er grunn til å forutsette at man med nytt forbedret kriteriesystem vil fjerne behovet 


for  kompensasjonsordningene tilknyttet egenbetaling for barnehager og alders- og 
sykehjem – og heller lar disse midlene bli fordelt i kriteriesystemet. 


 
6. For bydeler som med ny tildeling får en økning i midlene er dette et uttrykk for en 


historisk  skjevfordeling som har gitt etterslep i vedlikehold og innkjøp, slitasje på 
ansatte, og høyere gjeldsgrad 


    Det er derfor ingen rimelighet i at en eventuell økning av en bydels rammer skal tas over  flere år.   
   Både gjeldslette og innhenting av etterslep kan gjøres med   
    minimal omstilling, i tillegg til at bydelene har storfleksibilitet f.eks i innkjøp av    
    sykehjemsplasser 


 
7.  Bydelsutvalget viser forøvrig til mer utyllende kommentarer som følger: (vedlegg til 


saken) 
”En viktig målsetting med bydelsordningen er å gi handlingsrom for lokale løsninger og 
prioriteringer i de enkelte bydeler. Dette vil medføre at tjenestetilbudet i de enkelte bydeler 
ikke er identisk. Så lenge bydelene har mulighet til å kunne tilby brukere med likt behov det 
samme tilbudet fungerer kriteriesystemet. Dersom bydelen ikke er i stand til å kunne tilby 
brukere med likt behov de samme tjenestene er det imidlertid behov for å få bedre 
treffsikkerheten i kriteriesystemet.  
 
Det er primært tre hovedgrunner til at bydeler ikke tilbyr sine beboere tilnærmet de samme 
tjenestene:  


1. Bydelene har ulike prioriteringer i forhold til hvilke tjenester de skal tilby sine 
beboere 


2. Bydelenes effektivitet er ulik slik at en bydel får mer tjenesteproduksjon ut av hver 
tildelte krone 


3. Bydelene er vektet ulikt i kriteriesystemet 
 
Nordstrand bydel har siden bydelssammenslåingen slitt med omfattende 
budsjettoverskridelser og har ikke vært i stand til å tilby bydelens beboere det samme tilbudet 
som nærliggende bydeler har kunnet tilby sine beboere. Etter i detalj å ha gjennomgått 
bydelens aktivitetsnivå og kostnadsstruktur er det, bortsett fra en del dyre plasseringer innen 
barnevern spesielt i starten av forrige periode, ikke påvist områder som Nordstrand bydel 
prioriterer spesielt høyt eller hvor effektiviteten på tjenesteproduksjonen er spesielt dårlig.   
 
Med dette som utgangspunkt satte bydelsutvalget allerede høsten 2005 fokus på Nordstrand 
bydel sin vekting i kriteriesystemet og så blant annet på hvilke utslag de kriteriebaserte 
tildelingene fikk for Nordstrand bydel sammenlignet med nærliggende bydeler. 
Bydelsutvalgets analyse ble presentert for en arbeidsgruppe i bystyrets finanskomité 15. 
november 2005. Som i 2005 er det fortsatt slik at de sosioøkonomiske kriteriene blir vektet 
vesentlig høyere enn de demografiske kriteriene, de utgjør mellom 72% og 52% av bydelens 
tildelinger. En direkte sammenligning av bydel Nordstrand og nærliggende bydeler avdekker 
kriterieområder der det var vanskelig å relatere forskjellene i tildeling til faktiske forskjeller i 
behovet.  
 
En mulig årsak til skjevhetene i kriteriesystemet som Nordstrand bydel ønsker å trekke frem 
er at historiske regnskapstall er lagt til grunn ved tidligere revisjoner av kriteriesystemet. 







Bydel Nordstrand har ikke problemer med at man skjeler til reelle kostnader når man skal 
revidere kriteriesystemet, så lenge man tar høyde for at bydelen stort sett bruker de pengene 
de har tilgjengelig. Bydeler som i utgangspunktet har mer penger tilgjengelig bruker dermed 
også naturlig mer penger. Uten en normativ vurdering i etterkant, der den faktiske tildeling til 
en bydel vurderes i forhold til den samme bydels faktiske behov, vil ikke reelle skjevheter så 
lett fanges opp.  
 
Flere av bystyrets satsningsområder er tjenester som i liten grad følger de sosioøkonomiske 
skillelinjer. Hjelpebehovet blant eldre over 90 år er for eksempel stort, uavhengig av 
sosioøkonomiske forhold. Bydeler som skårer lavt på levekårsindeksene (bydelen i ytre vest +  
Nordstrand) har dermed mindre midler til å møte både eksisterende og fremtidig behov enn 
bydeler som er høyere vektet. Et nytt kriteriesystem må ikke bare rette opp den skjevheten som 
ligger i dagens feilfordelinger, men også sikre at fremtidige oppgavetildelinger ikke vil 
gjenopprette skjevhetene. 
 
Konklusjon: 
Et klart signal fra bydel Nordstrand er derfor at det ved denne revideringen av 
kriteriesystemet må foretas en kvalitetsikring av hvor mye den enkelte bydel tildeles innenfor 
de enkelte kriterier og om eventuelle skjevheter mellom bydelen kan forsvares i forhold til 
reelle forskjeller i behov.” 
 
 
 
 


 Sak 147/07  Møtegodtgjørelse og arbeidsvilkår - bydelsutvalget, råd 
og komiteer 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
  
Til Arbeidsutvalget: 
Saken sendes bydelsutvalget til behandling 
  
Til Bydelsutvalget: 
Saken legges fram uten innstilling 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG:  
Arbeidsutvalget vedtak: 
Saksframlegget var ikke ferdig til møtet i arbeidsutvalget og ble ikke behandlet. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING: 
Mona Verdich (H) fremmet følgende forslag til vedtak: 


1) Bydelsutvalget legger til grunn alternativ 2 for utbetaling av godtgjørelse til 
bydelsutvalgets leder og nestleder 


2) Bydelsutvalget legger til grunn kategori 1 for utbetaling av godtgjørelse til leder og 
medlemmer av bydelsutvalgets fagkomiteer 


3) Bydelsutvalget legger til grunn kategori 3 for utbetaling av godtgjørelse til leder og 
medlemmer av bydelsutvalgets tilsynsutvalg, ungdomsrådet, eldrerådet, og rådet for 
funksjonshemmede  


4) Bydelutvalget anmoder at bystyret gjør en ny vurdering av godtgjørelsen for 
gruppeleder, samt leder av nemnder, råd og utvalg 
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5) Dette gjelder for ett år 
6) Bydelsutvalget har intensjoner om at alle faste BU-representanter får et tilbud om 


bærbar PC-ordning i løpet av 2008.  
 
Votering: 
Mona Verdich (H) sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 


1. Bydelsutvalget legger til grunn alternativ 2 for utbetaling av godtgjørelse til 
bydelsutvalgets leder og nestleder 


2. Bydelsutvalget legger til grunn kategori 1 for utbetaling av godtgjørelse til leder og 
medlemmer av bydelsutvalgets fagkomiteer 


3. Bydelsutvalget legger til grunn kategori 3 for utbetaling av godtgjørelse til leder og 
medlemmer av bydelsutvalgets tilsynsutvalg, ungdomsrådet, eldrerådet, og rådet for 
funksjonshemmede  


4. Bydelutvalget anmoder at bystyret gjør en ny vurdering av godtgjørelsen for 
gruppeleder, samt leder av nemnder, råd og utvalg 


5. Dette gjelder for ett år 
6. Bydelsutvalget har intensjoner om at alle faste BU-representanter får et tilbud om 


bærbar PC-ordning i løpet av 2008  
 
 
 


 Sak 148/07  Bydelsutvalgets møter - formalia 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Saken legges fram uten innstilling 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG:  
Ingen 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING: 
Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende forslag til vedtak: 
Som hovedregel er bruk av talestol ikke påkrevd på bydelsutvalgets møter. Møteleder kan 
imidlertid stille krav om bruk av talestol når møteleder vurdere at dette er formålstjenlig, 
enten i starten av møtet eller ved starten av en ny sak. Møteleder kan videre oppheve kravet 
om bruk av talestol på et senere tidspunkt i det samme møtet.  
 
Ulf Stigen (FrP) fremmet alternativt forslag om at talerstol alltid skal benyttes på 
bydelsutvalgets møter. 
 
Votering: 
Ulf Stigens (FrP) fikk 3 stemmer (1 FrP, 1 KrF, 1 SV) og falt. 
Sigbjørn Oddens (H) forslag ble vedtatt med 12 stemmer (5 H, 4 A, 2 FrP, 1 V) 
 
Vedtak: 
Som hovedregel er bruk av talestol ikke påkrevd på bydelsutvalgets møter. Møteleder kan 
imidlertid stille krav om bruk av talestol når møteleder vurdere at dette er formålstjenlig, 
enten i starten av møtet eller ved starten av en ny sak. Møteleder kan videre oppheve kravet 
om bruk av talestol på et senere tidspunkt i det samme møtet.  







 


 


Sak 149/07  Møteplan 1. halvår 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget godkjenner ny møteplan for 1. halvår 2008 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG:  
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalgets forslag til møteplan for 1. halvår 2007 behandles i bydelsutvalgets møte 
20.12.2007 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING: 
Ingen forslag fremmet.  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget godkjenner ny møteplan for 1. halvår 2008 
 
 
 
 


 Sak 150/07  Suppleringsvalg av varamedlemmer i Eldrerådet og  
Rådet for funksjonshemmede 2008-2011 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Suppleringsvalg varamedlem til Eldrerådet velges for perioden 2008-2011: 
     Varamedlem 1: …………………………….. 
 
2. Suppleringsvalg varamedlemmer i Rådet for funksjonshemmede velges for perioden 


2008-2011: 
Varamedlem 1:…………………………………. 
Varamedlem 2:…………………………………. 


 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG:  
Ingen 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING: 
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Bydelsutvalget vedtok enstemmig et varamedlem i Eldrerådet og to varamedlemmer i Rådet 
for funksjonshemmede i henhold til følgende innkomne forslag:  
Eldrerådet:  
Bekkelaget seniorsenter:                                  Sissel Mantor 
 
Rådet for funksjonshemmede:  
Fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon:    Inger Hagen 
                ”                       Reidar Widnes 
Bydelsutvalget ba om at Eldrerådet velger selv leder, nestleder og personlige varamedlemmer 
på sitt første møte i januar. Videre ba de om at Rådet for funksjonshemmede foreslår leder og 
nestleder i sitt første møte i januar. 
 
Votering: 
Bydelsutvalget vedtok enstemmig suppleringsvalg av varamedlemmer i Eldrerådet og Rådet 
for funksjonshemmede i perioden 2008-2011.  
 
Vedtak: 


1. Suppleringsvalg varamedlem til Eldrerådet velges for perioden 2008-2011: 
     Varamedlem 1:   Sissel Mantor 
 
2. Suppleringsvalg varamedlemmer i Rådet for funksjonshemmede velges for perioden 


2008-2011: 
Varamedlem 1: Inger Hagen 
Varamedlem 2: Reidar Widnes 
 


 


Sak 151/07  Søknad om utvidelse av skjenkeareal ute - Egon  
Restaurant Nordstrand 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer, råd og utvalg: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltre. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget anbefaler den foreliggende søknaden fra Norrein Nordstrand AS, 
Ekebergveien 228 B, 1162 Oslo om utvidelse av skjenkearealet ute ved Egon restaurant, 
Nordstrand, Ekebergveien 228 B, 1162 Oslo. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at øvrig lovverk er ivaretatt i forbindelse med den foreliggende 
søknaden (for eksempel tiltak etter plan- og bygningsloven) om utvidelse av skjenkearealet 
ute.   
 







Bydelsutvalget forutsetter at virksomheten planlegges og drives med vekt på å unngå forhold 
som er til sjenanse for beboere og andre i nærmiljøet. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG: 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saksutredning var ikke ferdig til møtet og ble ikke behandlet 
 
Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget anbefaler den foreliggende søknaden fra Norrein Nordstrand AS, 
Ekebergveien 228 B, 1162 Oslo om utvidelse av skjenkearealet ute ved Egon restaurant, 
Nordstrand, Ekebergveien 228 B, 1162 Oslo 
 
Bydelsutvalget forutsetter at øvrig lovverk er ivaretatt i forbindelse med den foreliggende 
søknaden (for eksempel tiltak etter plan- og bygningsloven) om utvidelse av skjenkearealet 
ute  
 
Bydelsutvalget forutsetter at virksomheten planlegges og drives med vekt på å unngå 
forhold som er til sjenanse for beboere og andre i nærmiljøet 
 


 


Sak 152/07  Leirskallhellinga - Reguleringsforslag til offentlig 
ettersyn 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer, råd og utvalg: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget er positive til at det foretas en reguleringsmessig opprydding som 
tilrettelegger for utnyttelse av området i tråd med gjeldende reguleringsformål.  
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2. Bydelsutvalget forutsetter at Friluftsetaten har foretatt nødvendige vurderinger og 
avveininger med tanke på ivaretakelse av biologisk mangfold i forbindelse med avgitt 
uttalelse. 


3. Da det fremgår av saksfremstillingen til Plan- og bygningsetaten at begrensning av 
inngrep i området med skogbestand med biologisk mangfold er en utfordring og et 
mål, er bydelsutvalget av den oppfatning at eventuelle vernehensyn bør vurderes 
inntatt i reguleringsbestemmelsene. 


 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG: 
 
Arbeidsutvalget vedtak: 
Saksutredningen var ikke ferdig til møtet og saken ble ikke behandlet 
 
Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel sitt vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med endring. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING: 
Liv Lønnum (FrP) fremmet forslag om å støtte Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens 
endringsvedtak i punkt 3: 
Da det fremgår av saksfremstillingen til Plan- og bygningsetaten at begrensning av inngrep i 
området med skogbestand med biologisk mangfold er en utfordring og et mål, er 
bydelsutvalget av den oppfatning at eventuelle vernehensyn skal inntas som egen 
bestemmelse  i reguleringsbestemmelsene. 
 
Martin Kirkengen (V) fremmet følgende alternative forslag: 
Bydel Nordstrand støtter Søndre Nordstrands enstemmige vedtak. 
 
Svein Erik Aldal (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 4: 
Bydelsutvalget Nordstrand ber om å få bebyggelsesplan til uttalelse når den foreligger. 
 
Bydelsutvalget vedtok enstemmig å votere i følgende rekkefølge: 
1. Martin Kirkengens (V) forslag settes opp mot bydelsdirektørens forslag, punkt 1, 2 og 3. 
2. Eventuelt bydelsdirektørens forslag, punkt 1 og 2 
3. BMS-komiteens vedtak, punkt 3 
4. Svein Erik Aldals (FrP) tilleggsforslag 
 
Votering: 
Martin Kirkensgens (V) forslag fikk 2 stemmer (1 V, 1 SV) og falt. 
Bydelsdirektørens forslag punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
Liv Lønnums (FrP) forslag om å støtte Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak i 
punkt 3, ble enstemmig vedtatt. 
Svein Erik Aldals (FrP) forslag ble enstemmig vedtatt som punkt 4. 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtak: 







1.  Bydelsutvalget er positive til at det foretas en reguleringsmessig opprydding som 
tilrettelegger for utnyttelse av området i tråd med gjeldende reguleringsformål 


2.  Bydelsutvalget forutsetter at Friluftsetaten har foretatt nødvendige vurderinger og 
avveininger med tanke på ivaretakelse av biologisk mangfold i forbindelse med avgitt 
uttalelse 


3.  Da det fremgår av saksfremstillingen til Plan- og bygningsetaten at begrensning av 
inngrep i området med skogbestand med biologisk mangfold er en utfordring og et mål, 
er bydelsutvalget av den oppfatning at eventuelle vernehensyn skal inntas som egen 
bestemmelse  i reguleringsbestemmelsene 


4.  Bydelsutvalget Nordstrand ber om å få bebyggelsesplan til uttalelse når den foreligger 
 
 
 
 


Sak 153/07  Utbygging i Ekebergveien 137 B, g.nr. 155, b.nr. 73 
 
På anmodning fra komiteen for byutvikling, miljø og samfersel og i samsvar med avklaring 
fra bydelsutvalgets leder, Sigbjørn Odden (H), settes nevnte sak på sakskartet til behandling i 
bydelsutvalget uten nærmere saksutredning og innstilling fra bydelsdirektøren. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG: 
 
Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel sitt vedtak: 
BMS anmoder BU om å be byråd for byutvikling å gi klage på utbygging i Ekebergveien 137 
B, g.nr 155, b.nr. 73 oppsettende virkning, minst inntil avgjørelse på klage foreligger hos 
Fylkesmannen. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING: 
Liv Lønnum (FrP) fremmet forslag om at bydelsutvalget støtter Byutvikling, miljø og 
samferdselskomiteens vedtak. 
 
Votering: 
Liv Lønnums (FrP) forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget anmoder Byråd for byutvikling å gi klage på utbygging i Ekebergveien 137 
B, g.nr 155, b.nr. 73 oppsettende virkning, minst inntil avgjørelse på klage foreligger hos 
Fylkesmannen. 
 
 
 


 


 


 Sak 154/07  Avviksrapportering for oktober 2007 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
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Til arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for oktober 2007 til 
behandling i: 
Medbestemmelsesesutvalg 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn, ungdom og kultur komite 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til Medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering for oktober 2007 til orientering. 
 
Til Bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering for oktober 2007 til etterretning. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG: 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for oktober 2007 til 
behandling i: 
Medbestemmelsesesutvalg 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn, ungdom og kultur komite 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådet vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Råd for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
 
Byutvikling, miljø og samferdselkomiteens vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING: 
Ingen forslag fremmet 







 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering for oktober 2007 til etterretning  
 
 
 
 


 Sak 155/07  Orientering om Arbeidstilsynets Rett Hjem kampanje 
med varsel om pålegg for Bydel Nordstrand 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget:  
1. Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten fra Arbeidstilsynet med varsel om pålegg til   


orientering. 
2. Bydelsutvalget tar bydelens dokumentasjon med tiltak til orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG: 
Ingen 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING: 
Ulf Stigen (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag, punkt 3: 
Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren komme tilbake på aprilmøtet med status for utestående 
punkt. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag, punkt 1 og 2, ble enstemmig vedtatt 
Ult Stigens (FrP) tilleggsforslag, punkt 3, ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1. Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten fra Arbeidstilsynet med varsel om pålegg til 


orientering 
2. Bydelsutvalget tar bydelens dokumentasjon med tiltak til orientering 
3. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren komme tilbake på aprilmøtet med status for 


utestående  punkter 
 
 


Sak 156/07  Rapport fra tilsynsutvalget for hjemmetjenester 
25.10.2007 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalget for hjemmetjenester til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
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Bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Rapport fra tilsynsutvalget for hjemmetjenester fra 25.10.2007 tas til orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets vedtak: 
1. Rapport fra tilsynsutvalget for hjemmetjenester fra 25.10.2007 tas til orientering. 
2. Eldrerådet viser til tidligere sak 49/07, omorganisering av hjemmetjenesten, og håper at 
dette blir til det beste for tjenesten. 
 
Råd for funksjonshemmedes vedtak: 
1. Rapport fra tilsynsutvalget for hjemmetjenester fra 25.10.2007 tas til orientering. 
2. Rådet for funksjonshemmede håper det blir en skjerpelse av hvor mange forskjellige 
ansatte som kommer til vedkommende. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
1. Rapport fra tilsynsutvalget for hjemmetjenester fra 25.10.2007 tas til orientering. 
2. Komiteen er svært misfornøyd med administrasjonens håndtering av klagesaker. Brukeren 


har for mange personer å forholde seg til. Komiteen ber administrasjonen orientere om 
hvilke tiltak som i gangsettes i neste møte. 


3. Komiteen forventer at brukerne av hjemmetjenester blir gjort oppmerksom på 
tilsynsutvalgets for hjemmetjenester sin rolle. Komiteen ønsker å bli orientert om 
progresjonen for dette på neste møte.  


4. Komiteen ber om å bli orientert om skriftlige klagesaker. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING: 
 
Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om at saken utsettes og behandles på bydelsutvalgets 
møte i januar. 
 
Votering: 
Sigbjørn Oddens (H) forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Saken utsettes og behandles i bydelsutvalgets møte 31.01.2008 
 


 Sak 157/07  Protokoller til orientering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
  
Protokollene tas  til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG: 
Ingen 
 







BYDELSUTVALGETS BEHANDLING: 
Protokollen fra Helse og sosialkomiteen mangler et medlem som var tilstede. Videre er det feil 
angående votering i sak 71/07. 
 
Votering. 
Med disse merknadene ble protokollene tatt til orientering 
 
Vedtak: 
Protokollene tas  til orientering med merknader 
 
 
 
 
Sak 158/07 Budsjett 2008 - tillegg 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 


1. Bydel Nordstrands andel av økning bydelsrammen på 15,0 mill kr  på  kr   1 231 000 
budsjetteres på avsetninger kostrafunksjon 190 Interne serviceenheter (Inndekning 
merforbruk 2007). 


2. Tilbakeføring av tidligere rammereduksjon på kr  7 300 000 budsjetteres på 
avsetninger kostrafunksjon 190 Interne serviceenheter (Inndekning merforbruk 2007). 


3. Opprinnelig avsatt inndekking merforbruk over 2 år på 12,8 mill kroner omgjøres til 1 
år.   Av avsetning lønns- og prisutvikling avsettes  0,133 mill kr til inndekking av 
merforbruk.  


4. Kr. 500 000 omdisponeres fra FO1 Helse, sosial og nærmiljø (kostrafunkson 190 
Interne serviceenheter) til fordeling innenfor FO2 A Barnehager. Midlene skal deles 
mellom avsetning til styrket driftsbudsjett og vikar/ overtidsmidler (kr. 300 000 til 
vikar/overtidsmidler og kr. 200 000 priskompensasjon). Dette berører kostrafunksjon 
201 Førskole og 190 Interne serviceenheter.  


 
VEDTAK I  KOMITEER, RÅD OG UTVALG: 
Ingen 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 


1. Bydel Nordstrands andel av økning bydelsrammen på 15,0 mill kr  på  kr   1  
231 000 budsjetteres på avsetninger kostrafunksjon 190 Interne serviceenheter 
(Inndekning merforbruk 2007) 


      2. Tilbakeføring av tidligere rammereduksjon på kr  7 300 000 budsjetteres på 
avsetninger kostrafunksjon 190 Interne serviceenheter (Inndekning merforbruk 
2007) 


3.  Opprinnelig avsatt inndekking merforbruk over 2 år på 12,8 mill kroner omgjøres til 
1 år.   Av avsetning lønns- og prisutvikling avsettes  0,133 mill kr til inndekking av 
merforbruk  
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4. Kr. 500 000 omdisponeres fra FO1 Helse, sosial og nærmiljø (kostrafunkson 190 
Interne serviceenheter) til fordeling innenfor FO2 A Barnehager. Midlene skal 
deles mellom avsetning til styrket driftsbudsjett og vikar/ overtidsmidler (kr. 300 000 
til vikar/overtidsmidler og kr. 200 000 priskompensasjon). Dette berører 
kostrafunksjon 201 Førskole og 190 Interne serviceenheter  


 
 


Sak 159/07  Trafikkplan Bydel Nordstrand 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING: 
 
Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag på vegne av Høyres gruppe om å behandle følgende ny 
sak om Trafikkplan for Bydel Nordstrand : 
 
” Nordstrand bydel har utfordringer knyttet til gjennomgangstrafikk, trafikksikkerhet og 
parkering. Disse utfordringene blir nå ytterligere aktualisert ved forslag til endringer i 
Oslopakke 3, samt utbygging i forbindelse med Holtet reguleringen.  
 
For å sikre en helhetlig vurdering, samt tydelige tilbakemeldinger fra Nordstrand 
bydelsutvalg er det behov for å utarbeide en trafikkplan for Nordstrand bydel. En lokal 
trafikkplan bør behandle utfordringer knytte til : 


• Støy og miljø 
• Gjennomgangstrafikk 
• Lokaltrafikk 
• Trafikksikkerhet  
• Parkering 
• Fremkommelighet for syklister 
• Kollektivt tilbudet  


 
Det er ønskelig at trafikkplanene tydeliggjør bydelens utfordringer og inneholder konkrete 
løsningsforslag. Det vil være et klart mål at hele bydelsutvalget støtter en slik trafikkplan. 
Trafikkplanen bør legges frem for bystyret med konkrete løsningsforslag. Trafikkplanen bør 
videre legges til grunn for de uttalelser bydelsutvalget kommer med i aktuelle saker. 
 
Behovet for en lokal trafikkplan er prekær 
Reguleringsplanen for Holtet av oktober 2004 innebærer store konsekvenser for trafikkbildet 
lokalt i Holtet- området. Det synes som reguleringsplanen ikke inneholder forslag til verken 
konsekvensutredning eller egen regulering for de berørte kommune- og lokalveier. 
 
Denne uken ble det lagt frem en alternativ utredning til Oslo-pakke 3 – kalt 
Konseptvalgutredning – utført av Statens vegvesen og Jernbaneverket. En av konsekvensene  
som trekkes her er at Miljøtunnel Mosseveien ikke anbefales gjennomført – men erstattet av 
trafikkregulerende tiltak(mål: reduksjon 50%!) samt en utvidelse av E6 mellom Klemetsrud 
og Ryen + miljøtunnel Manglerud. 
 
Dette vil gi betydelige trafikale utfordringer for bydel Nordstrand og Høyres gruppe 
anbefaler derfor at følgende vedtak fattes i BU: 
 
Forslag til vedtak: 







1. Bydelsutvalg Nordstrand ber bydelsdirektøren stille sekretærressurser til rådighet for 
BMS komiteens arbeid med å utarbeide en helhetlig Trafikkplan for Bydel Nordstrand.  


 
2. BMS komiteen legge trafikkplanen frem for behandling i BU. En overordnet  plan 


legges frem BU senest på BU-møtet i mars 2008.” 
 
Votering: 
Høyres partigruppes forslag til vedtak i Trafikkplan Bydel Nordstrand ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 


1. Bydelsutvalg Nordstrand ber bydelsdirektøren stille sekretærressurser til rådighet 
for BMS komiteens arbeid med å utarbeide en helhetlig Trafikkplan for Bydel 
Nordstrand  


 
2. BMS komiteen legge trafikkplanen frem for behandling i BU. En overordnet plan 


legges frem BU senest på BU-møtet i mars 2008 
 
 
 
 
Møtet hevet kl 23.15 
 
 
 
Bydel Nordstrand, 08.01.2008 
 
 
 
 
 
Sigbjørn Odden (H) 
leder av bydelsutvalget 
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Protokoll 1/08 
 
 
Møte: Helse- og sosialkomite  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: mandag 21. januar 2008 kl. 19.00     
Sekretariat:   
 
 
Møteleder: Mona Verdich (H)  
   
Tilstede: Frode Woldsund (Krf) 


Tom Lian (H) 
Ulf Stigen (Frp) 
Godske Spiten (V) 
Lise Tostrup Setek (A) 
Steinar Lende (A) 


 


   
Forfall: Steinar Andersen (A)  
   
Som vara møtte: Steinar Lende (A)  
   
I tillegg møtte: Grethe Torvik fra hjemmetjenesten  
   
Møtesekretær: Karin Gabrielsen  
 
Åpen halvtime 
Ingen frammøtte 
 
Informasjon  
 
Eventuelt 
Helse – og sosialkomitè etterlyste informasjon om hver Enhet i Bydelen. Hjemmetjenesten 
informerte kort om hjemmesykepleie og praktisk bistand.   
 
Saker behandlet under møte 
Sak 1 /08    Godkjenning av sakskart og innkalling................................................................... 1 
Sak 2 /08    Godkjenning av protokoll fra møte 10.12.2007 ...................................................... 1 
Sak 3 /08    Rapport fra tilsynsutvalget for hjemmetjenester 25.10.2007 .................................. 1 
Sak 4 /08    Årsmelding 2007 Nordstrand Eldreråd ................................................................... 2 
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Sak 1 /08    Godkjenning av sakskart og innkalling 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
Sakskart og innkalling til møte 21.01.2008 godkjennes. 
 
BEHANDLING I KOMITEER, RÅD OG UTVALG: 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak:  
Sakskart og innkalling til møte 21.01.2008 godkjennes. 
 
 
 


 Sak 2 /08    Godkjenning av protokoll fra møte 10.12.2007 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 10.12.2007 godkjennes. 
 
BEHANDLING I KOMITEER, RÅD OG UTVALG: 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Protokollen fra møte 21.01.2008 godkjennes. 
 
 


 Sak 3 /08    Rapport fra tilsynsutvalget for hjemmetjenester 
25.10.2007 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Bydelsdirektøren har i ettertid tilkjennegjort at saksframstillingen i sak 156/2007 vedrørende: 
Rapport fra tilsynsutvalget for hjemmetjenester fra 25.10.2007ga grunnlag for misforståelse i 
den videre behandling i komiteer, råd og utvalg. 


1. Sak 156/2007 behandlet i helse- og sosialkomiteen i møte 10.12.2007 erstattes med 
dette vedtak. 


2. Bydelsutvalget tar tilsynsutvalget for hjemmetjenesters rapport av 25.10.2007 til 
etterretning. 


3.  Det tas til orientering at brukere av hjemmetjenesten gjøres kjent med tilsynsutvalgets 
rolle og oppgaver gjennom informasjon om serviceerklæring for hjemmetjenesten. 







 
4. Det tas til orientering at en kommer tilbake til hvilken måte bydelsutvalget og 


komiteer skal holdes orientert om skriftlige klagesaker. 
5.  Det tas til orientering at bydelsdirektøren vil utarbeide en informasjonsperm for 


bydelsutvalgets tilsynsutvalg, som skal være et verktøy i arbeidet for å utføre 
tilsynsarbeidet i henhold til gjeldende lover og retningslinjer, rutiner og maler. 


6. Klagesaker som framkommer skriftlig til tilsynsutvalget oversendes bydelsdirektøren 
for videre saksbehandling. 


 
BEHANDLING I KOMITEER, RÅD OG UTVALG: 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Helse og sosialkomiteen vedtok følgende merknader: 


• Punkt 2. Helse – og Sosialkomitè tar rapport av 25.10.2007 til orientering og ikke til 
etterretning 


• Punkt  3, 4 og 5. Helse – og Sosialkomitè vil fjerne ”det tas til orientering” under disse 
punktene.  


• Tidsfrist for utarbeidelse av informasjonsperm etterlyses.  
 
Etter dette er Helse og sosialkomiteens vedtak: 


1. Sak 156/2007 behandlet i helse- og sosialkomiteen i møte 10.12.2007 erstattes med 
dette vedtak. 


2.  Bydelsutvalget tar tilsynsutvalget for hjemmetjenesters rapport av 25.10.2007 til  
     orientering.  
3.  Brukere av hjemmetjenesten gjøres kjent med tilsynsutvalgets rolle og oppgaver       


gjennom informasjon om serviceerklæring for hjemmetjenesten.     
4. Bydelsdirektøren kommer tilbake til hvilken måte bydelsutvalget og komiteer skal 


holdes orientert om skriftlige klagesaker. 
5. Bydelsdirektøren vil utarbeide en informasjonsperm for bydelsutvalgets 


tilsynsutvalg, som skal være et verktøy i arbeidet for å utføre tilsynsarbeidet i 
henhold til gjeldende lover og retningslinjer, rutiner og maler. 


6. Klagesaker som framkommer skriftlig til tilsynsutvalget oversendes bydelsdirektøren 
for videre saksbehandling. 


 
 Votering: 
  Bydeldirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med disse merknadene 
   
 Helse og sosialkomiteens vedtak: 
 Rapport fra tilsynsutvalget for hjemmetjenester 25.10.2007 godkjennes med overnevnte      
merknader 
 
 
 


 Sak 4 /08    Årsmelding 2007 Nordstrand Eldreråd 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK. 
 
Til arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget sender årsmelding 2007 fra Nordstrand eldreråd til behandling i: 
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Eldrerådet 
Bydelsutvalget. 
Til Eldrerådet 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
Til bydelsutvalget 
Årsmelding 2007 fra Nordstrand Eldreråd godkjennes. 
 
BEHANDLING I KOMITEER, RÅD OG UTVALG: 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Årsmelding 2007 fra Nordstrand Eldreråd godkjennes 
 
 
 
  
 
Oslo, 22.01.2008 
 
 
 
Mona Verdich 
Leder av Helse- og sosialkomitè 
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Protokoll 1/08 
 
 
Møte: Eldrerådet  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Mandag 21. januar 2008 kl. 10.00     
Sekretariat:   
 
 
Møteleder: Aasmund Steenstrup  
   
Tilstede: Ellinor Østen 


Petter A. Mathisen 
Per Fagerlid 
Rolf Asbjørnsen 
Egil Ofstad 
Bodil Finsrud Nielsen 
Harry Olsen 
Else Martol Hansen 


 


   
Forfall:   
   
Som vara møtte: Mary Rita Johnsen 


Elsa Berit Larsen 
Sissel Mantor 


 


   
I tillegg møtte: Grethe Torvik fra Nordstrand Hjemmetj.  
   
Møtesekretær: Karin Gabrielsen   
 
Åpen halvtime 
Ingen frammøtte 
 
Eventuelt 


• Invitasjon til kurs i ”Eldrerådet i arbeid” arrangert av Kommunal Kompetanse ble 
omdelt. 4 medlemmer ønsker å delta. Møtesekretær undersøkte med Bydelsdirektøren 
etter møtet om det er mulig i forhold til økonomi. Kostnad 1290, - kr pr deltager. 
Bydelsdirektøren bekreftet at 4 medlemmer av Eldrerådet kan delta.  


 
• Karin Gabrielsen Enhetsleder for hjemmetjenesten orienterte kort om hjemmetjenesten 


og Bestillerkontoret.  
 







• Eldrerådet ønsket at Årsmelding 2007 - Nordstrand Eldreråd, sendes Nordstrand Blad. 
 


• Håndbok i Eldrerådsarbeid ønskes av alle medlemmene og  varamedlemmene. 
 


• Møteplan ble delt ut for første halvår. 
 


• Oppdatering over liste av - personlige data for Eldrerådet ble gjennomgått og endres.  
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 1 /08    Konstituering av eldrerådet ..................................................................................... 1 
Sak 2 /08    Godkjenning av sakskart og innkalling.....................................................................  
Sak 3 /08    Protokoll fra møte i eldrerådet 10.12.2007 ...............................................................  
Sak 4 /08    Årsmelding 2007 Nordstrand Eldreråd .....................................................................  
Sak 5 /08    Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet -søknad om tilskudd til å 


kartlegge behov for økt tilgjengelighet i bydelen.....................................................  
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Sak 1 /08    Konstituering av eldrerådet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til eldrerådet:  
1. Nordstrand Eldreråd konstituerer seg med de medlemmer og varamedlemmer 
bydelsutvalget har oppnevnt:  
 
Medlemmer 
Rolf Asbjørnsen, Nordseter pensjonistforening   
Per Fagerlid, Nordstrand pensjonistforening  
Else Martol Hansen, Bekkelaget seniorsenter 
Petter Mathisen,  Ekeberg Simensbråten Seniorsenter:  
Bodil Finsrud Nielsen, Krystallen seniorsenter  
Egil Ofstad, Nordstrand KrF   
Harry Olsen, Krystallen seniorsenter  
Aasmund Steenstrup, Nordstrand pensjonistforening.  
Ellinor Østen,  Ekeberg Simensbråten Seniorsenter 
 
Varamedlemmer  
Dolores Grøndahl 
Åshild Haraldsen, Nordseter pensjonisforening  
Elsa Berit Larsen, Krystallen seniorsenter  
Gerd Lindstad, Krystallen seniorsenter 
Mary Rita Johnsen, Krystallen seniorsenter  
Einar Kjosmoen, Nordstrand pensjonistforening. 
Sissel Mantor, Bekkelaget seniorsenter 
Reidun Mildvardsen, Krystallen seniorsenter 
Karin Skoglund, Norseter pensjonistforening 
 
Votering: 
Eldrerådets vedtak var enstemmig 
 
Eldrerådets vedtak: 
2. Som leder ble valgt:   Aasmund Steenstrup.  
Som nestleder ble valgt: Ellinor Østen.  
 
3. Bydelsutvalget har bestemt at eldrerådets medlemmer har personlige varamedlemmer.      
 
Eldrerådet vedtok følgende personlige varamedlemmer.   
Kari Skoglund         -  Vara for Rolf Asbjørnsen   
Einar Kjosmoen      -  Vara for Per Fagerlid  
Dolores Grøndahl -    Vara forElse Martol Hansen 
Mary Rita Johnsen -  Vara forPetter Mathisen   
Elsa Berit Larsen -     Vara for Bodil Finsrud Nielsen  
Reidun Mildvardsen - Vara for Egil Ofstad   
Gerd Linstad             -Vara for Harry Olsen  
Åshild Haraldsen     -Vara for Aasmund Steenstrup  
Sissel Mantor           -Vara for Ellinor Østen 
 







 
 
 
 
 
 
 


 Sak 2 /08    Godkjenning av sakskart og innkalling 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Sakskart og innkalling til møtet 21.01.2008 godkjennes. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Eldrerådets vedtak: 
Sakskart og innkalling til møtet 21.01.2008 godkjennes. 
Faste medlemmer ønsker å få tilsendt innkalling og sakspapirer en uke før møtet. 
Varamedlemmene ønsker å få tilsendt sakskartet. Det er et ønske at varamedlemmer også får 
tilsendt sakspapirer. 
 
 


 Sak 3 /08    Protokoll fra møte i eldrerådet 10.12.2007 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
Protokoll fra møte 10.12.2007 tas til orientering. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Eldrerådets vedtak: 
Protokoll fra møte 10.12.2007 tas til orientering. 
 
 


 Sak 4 /08    Årsmelding 2007 Nordstrand Eldreråd 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget sender årsmelding 2007 fra Nordstrand eldreråd til behandling i: 
Eldrerådet 
Bydelsutvalget. 
Til Eldrerådet 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
Til bydelsutvalget 
Årsmelding 2007 fra Nordstrand Eldreråd godkjennes. 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Eldrerådets vedtak:  
Årsmelding 2007 fra Nordstrand Eldreråd godkjennes. 
 
 


Sak 5 /08    Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet -
søknad om tilskudd til å kartlegge behov for økt 
tilgjengelighet i bydelen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK. 
 
Til arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget sender sak vedr. søknad om tilskudd til å kartlegge behov for økt 
tilgjengelighet i bydelen til behandling i: 
Eldrerådet 
Råd for funksjonshemmede 
Byutvikling, miljø- og samferdselskomite 
Bydelsutvalget. 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
Til bydelsutvalget 
Informasjon  om søknad om tilskudd til å kartlegge behov for økt tilgjengelighet i bydelen tas 
til orientering. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
Det ble fremmet forslag om følgende punkt 2, som ble enstemmig vedtatt: 
Handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne ”skal behandles 
i bydelens råd for funksjonshemmede og bydelsutvalget”.  Eldrerådet ønsker planen oversendt 
og til behandling også i Eldrerådet.    
 
Vedtak: 
1. Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
2. Eldrerådet ønsker Handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt 
funksjonsevne også skal behandles i Eldrerådet.  
 
 
 
  
Oslo,  21.01.2008 
 
 
 
Aasmund Steenstrup 
Leder av Eldrerådet 
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Protokoll 1/08 
 
 
Møte: Barn, ungdom og kultur komite  
Møtested: Lille BU-sal, Ekebergveien 243  


Møtetid: tirsdag 22. januar 2008 kl. 19.00     
Sekretariat: 23 49 51 05  
 
 
Møteleder: Knut Hedmann (A)  
   
Tilstede: Knut Hedmann (A) 


Andreas Bareid (H) 
Kjersti Bagle-Tennebø (H) 
Mona Andersen (Frp) 
Anne Louise Hübert ( Krf) 
Ted Urnes ( SV) 


 


   
Forfall: Martin Kirkengen (V)  
   
Som vara møtte: Thor Erik Skarpen (V)  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Kari E. Håve  
 
Åpen halvtime 
Det var ingen fremmøtte til åpen halvtime 
 
Informasjon  
Begrunnelse for bydelsprisen ble levert til BU-leder av leder og nestleder i BUK-komiteen 
under BU-møtet den 20.12.07. 
 
BUK-komiteen ønsker i møtet den 26.02.08 å møte barnevernsleder for informasjon om 
barnevernstjenesten. 
BUK-komiteen ønsker i møtet den 15.04.08 å møte politi, utekontakt og leder av 
ungdomsklubben for informasjon om ungdomsmiljøet i bydelen. 
BUK-komiteen ønsker i møtet den 14.05.08 å møte leder for helsestasjonen for informasjon 
om helsesøstertjenesten på skolene. 
 







Bydel Nordstrand har 234 barn i alderen 1 – 5 år  på venteliste til barnehageplass. Dette er 
barn som ikke er registrert med noe tilbud. ( pr.14.01.08) De fleste av disse barna er under 3 
år. 
 
Kommunen har tilsyns ansvar og skal etter barnehagelovens § 8  føre tilsyn med den enkelte 
barnehage. 
Bydel Nordstrand har kjøpt inn, i likhet med andre bydeler, et  EDB-program for nettbasert 
tilsyn i alle barnehagene, både kommunale, private og  familiebarnehager.  
Fylkesmannen  skal etter barnehagelovens § 9 føre tilsyn med at kommunen /bydelen utfører 
de oppgaver den som barnehagemyndighet er pålagt etter barnehageloven. 
 
Oslo kommune har  i samarbeid med Høgskolen i Oslo etablert en arbeidsplassrelatert 
føreskolelærerutdanning. Dette er et prosjekt som startet i januar 2008 med 40 studenter og i 
august med 40 studenter. Bydel Nordstrand er i pulje to med oppstart i august. Bydelen kan ha 
5 studenter. 
Studiet går over 4 år og arbeidstaker innvilges 20 % permisjon med lønn og 10% permisjon 
uten lønn fra sin stilling under studietiden . Arbeidstaker forplikter seg til 2 års bindingstid i 
Oslo kommune fra avsluttet førskolelærerutdanning. Det opprettes en koordinator stilling i  
50 % som skal ha den faglige oppfølging og veiledning samt være kontaktledd mellom bydel 
og Høgskolen. 
 
BUK-komiteen er interessert om det finnes lokaler i områdene Ekeberg-Bekkelaget, 
Nordstrand, Ljan og øynene som kan egne seg til drift av ungdomsklubber. Det finnes  
kanskje lokaler som gir sambruksmuligheter.  
 
Ljan skole har ledig lokale som kan egne seg som barnehagelokale for 18 barn i alderen 4 –5 
år.  
 
Eventuelt 
 
Andreas Bareid (H) ga en kort orientering  om Forbundet mot rusgift. 
 
BUK-komiteen ønsker dato for bydelsdagene 2008 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 1 /08    Godkjenning av innkalling og sakskart................................................................... 1 
Sak 2 /08    Godkjenning av protokoll fra BUK-komiteens møte 11.12.2007........................... 1 
Sak 3 /08    Symra - lokal referansegruppe til prosjekt Rehabilitering av Symra...................... 2 
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Sak 1 /08    Godkjenning av innkalling og sakskart 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til BUK-komiteen: 
 
Innkalling og sakskart godkjennes. 
 
BEHANDLING I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
BUK-komiteens behandling: 
Noen av medlemmene i BUK-komiteen har problemer med å skrive ut sakspapirene 
Følgende saker ble meldt og drøftet under eventuelt 


- Informasjon om Forbundet mot rusgift 
- Bydelsdager i 2008 
-  


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak  med saker til eventuelt ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart godkjennes med  tilleggspunkter til eventuelt 
 
 


 Sak 2 /08    Godkjenning av protokoll fra BUK- komiteens møte 
11.12.2007 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til BUK-komiteen: 
 
Protokoll fra BUK-komiteens møte 11.12.2007 godkjennes. 
 
BEHANDLING I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
BUK-komiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet . 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra BUK-komiteen møte11.12.2007 godkjennes. 
 
 







  


Sak 3 /08    Symra - lokal referansegruppe til prosjekt Rehabilitering 
av Symra 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
Saken ble tatt opp i møtet, og det foreligger derfor ikke noen innstilling fra bydelsdirektøren. 
  
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1. Tilknyttet utvikling av prosjektet Symra v/ Obos forretningsbygg ser en fra bydelens side 


det som hensiktsmessig at lokalt engasjement gjennom organisert medvirkning etableres, 
og hvor det er viktig at Obos forretningsbygg framstår som inkluderende og åpen for 
denne tenkingen, slik arbeidsutvalget oppfattet Obos forretningsbygg ved gitt informasjon 
i arbeidsutvalgets møte 14.januar 2008. 


2. Uten å være uttømmende er lokale interesser i utgangspunktet ivaretatt gjennom de 
oppsummerte punkter 1-8 i  bydelsdirektørens saksframstilling/kortfattet referat fra Obos 
forretningsbygg sin informasjon/etterfølgende drøfting av arbeidsutvalget. 


3. BUK-komiteen bes i møte 22.1.08 starte drøfting/planlegging for deretter på nytt i sitt 
møte 26.2.08 fremme innstilling til bydelsutvalgets møte 6.3.08 om  sammensetning av 
referansegruppe, mandat og ev. andre forhold. 


  
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget ser positivt på arbeidsutvalgets initiativ og tar arbeidsutvalgets vedtak til 
etterretning.  
 
BEHANDLING I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
BUK-komiteens behandling: 
Knut Hedmann ( A ) fremmet følgende forslag til vedtak: 


1. BUK-komiteen slutter seg til arbeidsutvalgets vedtak i saken. 
2. BUK-komiteens medlemmer undersøker kulturlivet i bydelen. 
3. Referansegruppen bør være på 5 –7 representanter. 
4. Referansegruppen bør forankres i det politiske miljøet i bydel Nordstrand. 


 
Votering: 
Forslaget til Knut Hedemann (A) ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 


1. BUK-komiteen slutter seg til arbeidsutvalgets vedtak i saken. 
2. BUK-komiteens medlemmer undersøker kulturlivet i bydelen. 
3. Referansegruppen bør være på 5 –7 representanter. 
4. Referansegruppen bør forankres i det politiske miljøet i bydel Nordstrand. 


 
 
 Oslo , 23.01.2008 
 
 
Knut Hedemann (A) 
leder 
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Protokoll 8/07 
 
 
Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel  
Møtested: Store møterom 2.etg., Bydelsadm., 


Ekebergveien 243 
 


Møtetid: Tirsdag 11. desember 2007 kl. 19.00     
Sekretariat:   
 
 
Møteleder: Liv Lønnum (FrP)  
   
Tilstede: Liv Lønnum (FrP) 


Erik Telnes (SV) 
Øystein Larsen (H) 
Svein Erik Aldal (FrP) 
Ane M. Wigers (V) 
Nils Martin Espegren (KrF) 
Anne-Marie Donati (A) 


 


   
Forfall:   
   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Vegard L. Jensen  
 
Åpen halvtime 
Katarina Lien og Jacob B. Natvig orienterte om byggesak i Ekebergveien 137 b, g.nr. 155, 
b.nr. 73. Ba om støtte fra politikerne i forhold til at saken må gis oppsettende virkning. 
Administrasjonen viser i den sammenheng til brev av 10.12.2007 fra forannevnte, der 
momentene i innlegget fremgår. 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 54 /07  Godkjenning av innkalling og sakskart................................................................... 1 
Sak 55 /07  Godkjenning av protokoll fra komiteens møte 20.11.2007..................................... 1 
Sak 56 /07  Leirskallhellinga - Reguleringsforslag til offentlig ettersyn ................................... 1 
Sak 57 /07  Søknad om utvidelse av skjenkeareal ute - Egon Restaurant Nordstrand............... 2 
Sak 58 /07  Forslag til budsjett 2008 - Bydel Nordstrand.......................................................... 3 







Sak 59 /07  Rapport med forslag til endringer i kriteriesystemet for bydelene - høring............ 4 
Sak 60 /07  Avviksraportering for oktober 2007........................................................................ 5 
 
Eventuelt 
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Sak 54 /07  Godkjenning av innkalling og sakskart 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel: 
 
Innkalling og sakskart godkjennes. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel sin behandling: 
Komiteens medlemmer; FrP, SV, H, V, KrF, og A ønsket å sette opp Utbygging i 
Ekebergveien 137 B, g.nr. 155, b.nr. 73 som sak til eventuelt. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak med sak til eventuelt ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart godkjennes med sak til eventuelt. 
 


Sak 55 /07  Godkjenning av protokoll fra komiteens møte 20.11.2007 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra komiteens møte 20.11.2007 godkjennes. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel sin behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra komiteens møte 20.11.2007 godkjennes. 
 


Sak 56 /07  Leirskallhellinga - Reguleringsforslag til offentlig 
ettersyn 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer, råd og utvalg: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 







 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget er positive til at det foretas en reguleringsmessig opprydding som 
tilrettelegger for utnyttelse av området i tråd med gjeldende reguleringsformål.  


2. Bydelsutvalget forutsetter at Friluftsetaten har foretatt nødvendige vurderinger og 
avveininger med tanke på ivaretakelse av biologisk mangfold i forbindelse med avgitt 
uttalelse. 


3. Da det fremgår av saksfremstillingen til Plan- og bygningsetaten at begrensning av 
inngrep i området med skogbestand med biologisk mangfold er en utfordring og et 
mål, er bydelsutvalget av den oppfatning at eventuelle vernehensyn bør vurderes 
inntatt i reguleringsbestemmelsene. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel sin behandling: 
Anne Marie Donati (A) fremmet følgende endringsforslag til punkt 3 i bydelsdirektørens 
forslag til vedtak i bydelsutvalget (understreket): 
3. Da det fremgår av saksfremstillingen til Plan- og bygningsetaten at begrensning av inngrep 
i området med skogbestand med biologisk mangfold er en utfordring og et mål, er 
bydelsutvalget av den oppfatning at eventuelle vernehensyn skal inntas som egen 
bestemmelse i reguleringsbestemmelsene. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak med endringsforslag fra Anne Marie Donati (A) ble 
enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med endring. 
 


Sak 57 /07  Søknad om utvidelse av skjenkeareal ute - Egon 
Restaurant Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer, råd og utvalg: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltre. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget anbefaler den foreliggende søknaden fra Norrein Nordstrand AS, 
Ekebergveien 228 B, 1162 Oslo om utvidelse av skjenkearealet ute ved Egon restaurant, 
Nordstrand, Ekebergveien 228 B, 1162 Oslo. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at øvrig lovverk er ivaretatt i forbindelse med den foreliggende 
søknaden (for eksempel tiltak etter plan- og bygningsloven) om utvidelse av skjenkearealet 
ute.   
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Bydelsutvalget forutsetter at virksomheten planlegges og drives med vekt på å unngå forhold 
som er til sjenanse for beboere og andre i nærmiljøet. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel sin behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 


Sak 58 /07  Forslag til budsjett 2008 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Bydelsutvalget vedtar bydelsdirektørens forslag til budsjett 2008, Bydel Nordstrand:  
 


 1. Bydelsdirektørens forslag til budsjett for Bydel Nordstrand vedtas  med brutto 
utgifter og brutto inntekter fordelt på KOSTRA-funksjoner, med en netto ramme på 
790 026 000. Følgende tallbudsjett vedtas: 


  
FØR justering ihht aktive tiltak 
(i tusen kr) 


Brutto 
utgifter 


Brutto 
inntekter Nettoutgifter 


100 Politisk styring og kontrollorganer 828 0 828 
120 Administrasjon 21 158 -1 560 19 598 
130 Administrasjonslokaler 5 098 -284 4 814 
190 Interne serviceenheter 52 229 -1 624 50 605 
233 Foreb. arbeid, helse og sosial 565 -128 437 
241 Diagnose, behandling, rehab. 10 246 -1 730 8 516 
242 Råd, veil. og sosial foreb. arbeid 20 991 -3 530 17 461 
243 Tilbud til pers. med rusproblemer 2 332 -1 691 641 
265 Kommunalt disponerte boliger 12 533 -3 004 9 529 
275 Introduksjonsordningen 3 873 0 3 873 
335 Rekreasjon i tettsted 169 -28 141 
385 Andre kulturaktiviteter 60 0 60 
Funksjonsområde 1  130 082 -13 579 116 503 
    
201 Førskole 269 936 -220 685 49 251 
211 Styrket tilbud til førskolebarn 9 341 -906 8 435 
221 Førskolelokaler og skyss 24 637 -8 828 15 809 
Funksjonsområde 2A  303 914 -230 419 73 495 
    
215 Skolefritids tilbud 29 659 -20 134 9 525 
222 Skolelokaler og skyss     0 
231 Aktivitetstilbud barn og unge 5 750 -813 4 937 
232 Foreb. - skole- og helsestasjonstj. 18 654 -3 206 15 448 
244 Barneverntjeneste 11 761 -648 11 113 







251 Barneverntiltak i familien 8 371 -360 8 011 
252 Barneverntiltak utenfor familien 33 989 -2 884 31 105 
Funksjonsområde 2B  108 184 -28 045 80 139 
    
234 Aktivisering eldre og funksjonsh. 29 337 -2 018 27 319 
253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 411 932 -136 842 275 090 
254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 210 913 -33 680 177 233 
261 Institusjonslokaler 0 0 0 
733 Transport for funksjonshemmede 15 600 -3 100 12 500 
Funksjonsområde 3  667 782 -175 640 492 142 
    
281 Økonomisk sosialhjelp 34 147 -5 500 28 647 
Funksjonsområde 4  34 147 -5 500 28 647 
    
Sum Bydel Nordstrand 1 244 109 -453 183 790 926 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel sin behandling: 
Liv Lønnum (FrP) fremmet forslag om at saken tas til orientering. 
 
Votering: 
Forslaget fra Liv Lønnum (FrP) ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 


Sak 59 /07  Rapport med forslag til endringer i kriteriesystemet for 
bydelene - høring 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
MBU tar sak om endringer i kriteriesystemet for bydelene til orientering. 
 
Til Bydelsutvalget: 
Bydelsutvalgets vurdering er at rapportens forslag til endringer i kriteriesystemet bør støttes 
med følgende innspill:   
 
1. Bydelsutvalget støtter endringsforslag til Funksjonsområde 1 Hele befolkningen. 
 
2. Bydelsutvalget mener det vil være riktig i forhold til forslaget å redusere vektleggingen på 
kommunale utleieboliger på Funksjonsområde 2 B Oppvekst, til fordel for en sterkere 
vektlegging av demografi. 
 
3. Bydelsutvalget støtter endringsforslaget med en økt vektlegging av gruppen 90+ år til 20% 
på Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg.  Gruppen 0-66 år bør vektlegges tilsvarende mindre. 
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4. Det er grunn til å forutsette at man med nytt forbedret kriteriesystem vil fjerne behovet for 
kompensasjonsordningene tilknyttet egenbetaling for barnehager og alders- og sykehjem – og 
heller lar disse midlene bli fordelt i kriteriesystemet. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel sin behandling: 
Liv Lønnum (FrP) fremmet forslag om at saken tas til orientering. 
 
Votering: 
Forslaget fra Liv Lønnum (FrP) ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 


Sak 60 /07  Avviksraportering for oktober 2007 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for oktober 2007 til 
behandling i: 
Medbestemmelsesesutvalg 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn, ungdom og kultur komite 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til Medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering for oktober 2007 til orientering. 
 
Til Bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering for oktober 2007 til etterretning. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel sin behandling: 
Liv Lønnum (FrP) fremmet forslag om at saken tas til orientering. 
 
Votering: 
Forslaget fra Liv Lønnum (FrP) ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
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EVENTUELT 
Utbygging i Ekebergveien 137 B, g.nr. 155, b.nr. 73  
Nils Martin Espegren (KrF) fremmet på vegne av FrP, SV, H, V, KrF, og A følgende 
anmodning til bydelsutvalget:  
BMS anmoder BU om å be byråd for byutvikling å gi klage på utbygging i Ekebergveien 137 
B, g.nr. 155, b.nr. 73 oppsettende virkning, minst inntil avgjørelse på klage foreligger hos 
Fylkesmannen. 
 
Komiteens medlemmer sluttet seg til denne anmodningen. 
 
Øvrige punkter som ble drøftet: 


• Behov for opplæring; lovverk og saksgang i forbindelse byggesaker og 
reguleringsarbeid. Ønsker orientering om gjeldende reguleringsplaner for Holtet, 
Sæter og Lambertseter. 


• Ønsker status i forhold til revisjonen av samarbeidsavtalen mellom bydelene og Plan- 
og bygningsetaten. 


 
 
 
Møtet ble hevet kl. 21.15 
  
 
 
 
Bydel Nordstrand, 10.12.2007 
 
 
 
Liv Lønnum (FrP)/s/ 
leder av komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel 
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Protokoll 1/08 
 
 
Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel  
Møtested: Bydelsadministrasjonen  


Møtetid: Tirsdag 22. januar 2008 kl. 19.00     
Sekretariat:   
 
 
Møteleder: Liv Lønnum (FrP)  
   
Tilstede: Liv Lønnum (FrP) 


Svein Erik Aldal (FrP) 
Arve Edvardsen (H) 
Ane M. Wigers (V) 
Nils Martin Espegren (KrF) 
Anne-Marie Donati (A) 


 


   
Forfall: Erik Telnes (SV) 


Øystein Larsen (H) 
 


   
Som vara møtte: Arve Edvardsen (H)  
I tillegg møtte:   
Møtesekretær: Vegard L. Jensen  
   
   
Åpen halvtime 
Ingen fremmøtte. 
 
Informasjon  
 
Saker til behandling 
Sak 1 /08    Godkjenning av innkalling og sakskart................................................................... 1 
Sak 2 /08    Godkjenning av protokoll fra komiteens møte 11.12.2007..................................... 1 
Sak 3 /08    Trafikkplan Nordstrand Bydel ................................................................................ 1 
Saker til orientering 
Sak 4 /08    Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet -søknad om tilskudd til å 


kartlegge behov for økt tilgjengelighet i bydelen................................................... 2 
Sak 5 /08    Utbygging av Ekebergveien 137 b, g.nr. 155, b.nr. 73 ........................................... 3 
 
Eventuelt 
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Sak 1 /08    Godkjenning av innkalling og sakskart 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel: 
 
Innkalling og sakskart godkjennes. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel sin behandling: 
Liv Lønnum (FrP) fremmet følgende forslag til saker under eventuelt: 


1. Bydelsopplæring – Seminar om plan- og byggesaksbehandling etc. 
2. Oversikt over innkomne saker 


 
Nils Martin Espegren (KrF) fremmet forslag om endret behandlingsrekkefølge på følgende 
sak: 
Sak 4/08 behandles før sak 3/08. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak med saker til eventuelt og endret behandlingsrekkefølge 
ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart godkjennes med saker til eventuelt og endret behandlingsrekkefølge. 


Sak 2 /08    Godkjenning av protokoll fra komiteens møte 11.12.2007 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel: 
 
Protokoll fra komiteens møte 11.12.2007 godkjennes. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel sin behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra komiteens møte 11.12.2007 godkjennes. 


Sak 3 /08    Trafikkplan Nordstrand Bydel 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Bydelsutvalgets Vedtak: 
1. Bydelsutvalg Nordstrand ber bydelsdirektøren stille sekretærressurser til rådighet for 
BMS komiteens arbeid med å utarbeide en helhetlig Trafikkplan for Bydel Nordstrand.  
 







2. BMS komiteen legger trafikkplanen frem for behandling i BU. En overordnet plan 
legges frem BU senest på BU-møtet i mars 2008. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel sin behandling: 
Det ble bestemt følgende i forhold til det videre arbeidet med saken: 


1. Liv Lønnum (FrP) og Svein Erik Aldal (FrP) gis fullmakt til å utarbeide et forslag til 
høringsuttalelse til Nasjonal Transportplan som relaterer seg til trafikale konsekvenser 
for Bydel Nordstrand.  


2. Komiteens medlemmer kommer med innspill til overordnede føringer for trafikkplan 
Bydel Nordstrand. Fristen settes til BMS-komiteens møte den 26.02.2008.  


Sak 4 /08    Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet -
søknad om tilskudd til å kartlegge behov for økt tilgjengelighet i 
bydelen 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget sender sak vedr. søknad om tilskudd til å kartlegge behov for økt 
tilgjengelighet i bydelen til behandling i: 
Eldrerådet 
Råd for funksjonshemmede 
Byutvikling, miljø- og samferdselskomite 
Bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget 
Informasjon  om søknad om tilskudd til å kartlegge behov for økt tilgjengelighet i bydelen tas 
til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel sin behandling: 
Nils Martin Espegren (KrF) foreslo følgende kommentar til bydelsdirektørens forslag til 
vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med følgende kommentar: 
I forhold til kartleggingens skisserte ambisjonsnivå kan det synes som om et søknadsbeløp på 
kr. 50.000,- var for lite. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak med kommentar fra Nils Martin Espegren (KrF) ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med kommentar. 
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Sak 5 /08    Utbygging av Ekebergveien 137 b, g.nr. 155, b.nr. 73 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til komiteer, råd og utvalg: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
1. Bydelsutvalget tar brev fra Helge Karlsen – Byggeadministrasjon, datert den 22.12.2007, 
til orientering. 
 
2. Bydelsutvalget tar brev fra byråd for byutvikling, datert den 08.01.2008, til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel sin behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Eventuelt 


1. Liv Lønnum (FrP) orienterte om Bydelsopplæring – Seminar om plan- og 
byggesaksbehandling etc. hos Plan- og bygningsetaten. Invitasjon er sendt komiteens 
faste- og varamedlemmer  Gjennomgang av aktuelle opplæringsdager sett opp mot 
møteplanen for 1. halvår 2008. 


2. Liv Lønnum (FrP) ønsker at komiteen får en oversikt over alle innkomne høringssaker 
relatert til komiteens saksområde. 


 
Referatsaker 
Pågående byggesak 155/73 Ekebergveien 137 B. Brev rettet Byrådsavdeling for byutvikling 
fra Helge Karsen AS – Byggeadministrasjon, kopi til Bydel Nordstrand. Tatt til orientering. 
Innarbeidet i sak 5/08, siden det nå også foreligger svar fra byråd for byutvikling. 
 
Møtet ble hevet kl. 21.20 
 
 
 
Oslo, 23.01.2008 
 
 
 
Liv Lønnum (FrP) 
leder av komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel 
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Protokoll 8/07 
 
 
Møte: Barn, ungdom og kultur komite  
Møtested: Lille BU-sal, 2.etg. Bydelsadmin Ekebergveien 


243 
 


Møtetid: tirsdag 11. desember 2007 kl. 19.00     
Sekretariat:   
 
 
Møteleder:  Knut Hedemann (A)  
   
Tilstede: Martin Kirkengen (V) (nestleder) 


Andreas Bareid (H) 
Mona Andersen (FrP) 
Anne Louise Hübert (KrF) 
Tedd Urnes (SV) 


 


   
Forfall: Kjersti Bagle Tennebø (H)  
   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær:   Birte Egeland  
 
Åpen halvtime 
Informasjon  
Eventuelt 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 43 /07  Godkjenning av innkalling og sakskart................................................................... 1 
Sak 44 /07  Godkjenning av protokoll fra møte i BUK-møte 20.11.2007 ................................. 2 
Sak 45 /07  orientering om vedrørende gjeldene barnehageplan ............................................... 2 
Sak 46 /07  Forslag til budsjett 2008 - Bydel Nordstrand.......................................................... 3 
Sak 47 /07  Avviksraportering for oktober 2007........................................................................ 5 
 Sak 48/07  Rapport med forslag til endringer i kriteriesystemet…………………...………….. 
 
 
 
 
 
 
  
 
Sak 43 /07  Godkjenning av innkalling og sakskart 
 







BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
BUK-komiteens behandling: 
Følgende saker ble meldt og drøftet under eventuelt.  


- Økonomisk støtte til barn med spesielle behov i SFO 
- Likebehandling mellom kommunale og private barnehager 


 
Informasjon om økonomisk støtte til barn med spesielle behov oversendes BUK-komiteens 
medlemmer sammen med protokollen.  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak med saker til eventuelt ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart godkjennes med saker til eventuelt. 


 Sak 44 /07  Godkjenning av protokoll fra møte i BUK-møte 
20.11.2007 


 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 
Protokoll fra BUK-komiteens møte 20.11.2007 godkjennes. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
BUK-komiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra BUK-komiteens møte 20.11.2007 godkjennes. 
 


 Sak 45 /07  Orientering om gjeldende barnehageplan 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Saken legges frem for BUK-komiteen til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
BUK-komiteens behandling: 
Saken legges frem for BUK-komiteen til orientering 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 







Sak 45/07, barnehageplan, tas til orientering. 
 


 Sak 46 /07  Forslag til budsjett 2008 - Bydel Nordstrand 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
 
Bydelsutvalget vedtar bydelsdirektørens forslag til budsjett 2008, Bydel Nordstrand:  
 


 1. Bydelsdirektørens forslag til budsjett for Bydel Nordstrand vedtas  med brutto 
utgifter og brutto inntekter fordelt på KOSTRA-funksjoner, med en netto ramme på 
790 026 000. Følgende tallbudsjett vedtas: 


  
FØR justering ihht aktive tiltak 
(i tusen kr) 


Brutto 
utgifter 


Brutto 
inntekter Nettoutgifter 


100 Politisk styring og kontrollorganer 828 0 828 
120 Administrasjon 21 158 -1 560 19 598 
130 Administrasjonslokaler 5 098 -284 4 814 
190 Interne serviceenheter 52 229 -1 624 50 605 
233 Foreb. arbeid, helse og sosial 565 -128 437 
241 Diagnose, behandling, rehab. 10 246 -1 730 8 516 
242 Råd, veil. og sosial foreb. arbeid 20 991 -3 530 17 461 
243 Tilbud til pers. med rusproblemer 2 332 -1 691 641 
265 Kommunalt disponerte boliger 12 533 -3 004 9 529 
275 Introduksjonsordningen 3 873 0 3 873 
335 Rekreasjon i tettsted 169 -28 141 
385 Andre kulturaktiviteter 60 0 60 
Funksjonsområde 1  130 082 -13 579 116 503 
    
201 Førskole 269 936 -220 685 49 251 
211 Styrket tilbud til førskolebarn 9 341 -906 8 435 
221 Førskolelokaler og skyss 24 637 -8 828 15 809 
Funksjonsområde 2A  303 914 -230 419 73 495 
    
215 Skolefritids tilbud 29 659 -20 134 9 525 
222 Skolelokaler og skyss     0 
231 Aktivitetstilbud barn og unge 5 750 -813 4 937 
232 Foreb. - skole- og helsestasjonstj. 18 654 -3 206 15 448 
244 Barneverntjeneste 11 761 -648 11 113 
251 Barneverntiltak i familien 8 371 -360 8 011 
252 Barneverntiltak utenfor familien 33 989 -2 884 31 105 
Funksjonsområde 2B  108 184 -28 045 80 139 
    
234 Aktivisering eldre og funksjonsh. 29 337 -2 018 27 319 
253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 411 932 -136 842 275 090 
254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 210 913 -33 680 177 233 
261 Institusjonslokaler 0 0 0 
733 Transport for funksjonshemmede 15 600 -3 100 12 500 
Funksjonsområde 3  667 782 -175 640 492 142 
    







281 Økonomisk sosialhjelp 34 147 -5 500 28 647 
Funksjonsområde 4  34 147 -5 500 28 647 
    
Sum Bydel Nordstrand 1 244 109 -453 183 790 926 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
BUK-komiteens behandling: 
BUK-komiteen tilrår at barnehager og barneverntjenesten prioriteres ved eventuelle  
tilleggsbevilgninger.   
 
Vedtak 
Bydelsdirektørens forslag tas til orientering. 
 
Vedtak: 


 1. Bydelsdirektørens forslag til budsjett for Bydel Nordstrand vedtas  med brutto 
utgifter og brutto inntekter fordelt på KOSTRA-funksjoner, med en netto ramme på 
790 026 000. Følgende tallbudsjett vedtas: 


  
FØR justering ihht aktive tiltak 
(i tusen kr) 


Brutto 
utgifter 


Brutto 
inntekter Nettoutgifter 


100 Politisk styring og kontrollorganer 828 0 828 
120 Administrasjon 21 158 -1 560 19 598 
130 Administrasjonslokaler 5 098 -284 4 814 
190 Interne serviceenheter 52 229 -1 624 50 605 
233 Foreb. arbeid, helse og sosial 565 -128 437 
241 Diagnose, behandling, rehab. 10 246 -1 730 8 516 
242 Råd, veil. og sosial foreb. arbeid 20 991 -3 530 17 461 
243 Tilbud til pers. med rusproblemer 2 332 -1 691 641 
265 Kommunalt disponerte boliger 12 533 -3 004 9 529 
275 Introduksjonsordningen 3 873 0 3 873 
335 Rekreasjon i tettsted 169 -28 141 
385 Andre kulturaktiviteter 60 0 60 
Funksjonsområde 1  130 082 -13 579 116 503 
    
201 Førskole 269 936 -220 685 49 251 
211 Styrket tilbud til førskolebarn 9 341 -906 8 435 
221 Førskolelokaler og skyss 24 637 -8 828 15 809 
Funksjonsområde 2A  303 914 -230 419 73 495 
    
215 Skolefritids tilbud 29 659 -20 134 9 525 
222 Skolelokaler og skyss     0 
231 Aktivitetstilbud barn og unge 5 750 -813 4 937 
232 Foreb. - skole- og helsestasjonstj. 18 654 -3 206 15 448 
244 Barneverntjeneste 11 761 -648 11 113 
251 Barneverntiltak i familien 8 371 -360 8 011 
252 Barneverntiltak utenfor familien 33 989 -2 884 31 105 
Funksjonsområde 2B  108 184 -28 045 80 139 
    
234 Aktivisering eldre og funksjonsh. 29 337 -2 018 27 319 







253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 411 932 -136 842 275 090 
254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 210 913 -33 680 177 233 
261 Institusjonslokaler 0 0 0 
733 Transport for funksjonshemmede 15 600 -3 100 12 500 
Funksjonsområde 3  667 782 -175 640 492 142 
    
281 Økonomisk sosialhjelp 34 147 -5 500 28 647 
Funksjonsområde 4  34 147 -5 500 28 647 
    
Sum Bydel Nordstrand 1 244 109 -453 183 790 926 
 


Sak 47/07    Avviksrapportering for oktober 2007  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for oktober 2007 til 
behandling i: 
Medbestemmelsesesutvalg 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn, ungdom og kultur komite 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til Medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering for oktober 2007 til orientering. 
 
Til Bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering for oktober 2007 til etterretning. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
BUK-komiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
 


 Sak 48 /07  Rapport med forslag til endringer i kriteriesystemet for 
bydelene - høring 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 







 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
MBU tar sak om endringer i kriteriesystemet for bydelene til orientering. 
 
Til Bydelsutvalget: 
Bydelsutvalgets vurdering er at rapportens forslag til endringer i kriteriesystemet bør støttes 
med følgende innspill:   
 
1. Bydelsutvalget støtter endringsforslag til Funksjonsområde 1 Hele befolkningen. 
 
2. Bydelsutvalget mener det vil være riktig i forhold til forslaget å redusere vektleggingen på 
kommunale utleieboliger på Funksjonsområde 2 B Oppvekst, til fordel for en sterkere 
vektlegging av demografi. 
 
3. Bydelsutvalget støtter endringsforslaget med en økt vektlegging av gruppen 90+ år til 20% 
på Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg.  Gruppen 0-66 år bør vektlegges tilsvarende mindre. 
 
4. Det er grunn til å forutsette at man med nytt forbedret kriteriesystem vil fjerne behovet for 
kompensasjonsordningene tilknyttet egenbetaling for barnehager og alders- og sykehjem – og 
heller lar disse midlene bli fordelt i kriteriesystemet. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
BUK-komiteens behandling: 
Buk-komiteen støtter bydelsdirektørens vurdering med tillegg av : 
- Det vesentligste for en suksessvurdering av et nytt kriteriesystem, er at det er samsvar med 
behovene og ikke med tidligere kriteriesystem. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 


Eventuelt 
 
Følgende saker ble meldt og drøftet under eventuelt:  


- Økonomisk støtte til barn med spesielle behov i SFO 
- Likebehandling mellom kommunale og private barnehager 


 
Informasjon om økonomisk støtte til barn med spesielle behov oversendes BUK-komiteens 
medlemmer 
 
 
 
Møtet ble hevet kl.21.15 
 
 







 
 
Bydel Nordstrand, 13.12.2007 
 
 
 
Knut Hedemann (A)/s/ 
Leder av BUK-komiteen 
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