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Protokoll 1/08 
 
 
Møte: Bydelsutvalget  
Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243  

Møtetid: Torsdag 31. januar 2008 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) 
Mona Andersen (FrP) 
Liv Lønnum (FrP) 
Steinar Andersen (A) 
Thor Granlund (A) 
Anne-Marie Donati (A) 
Knut Hedemann (A) 
Erik Telnes (SV) 
Karsten Gjefle (V) 
Haakon Brænden (KrF) 
 

 

Forfall: Anne Grete Ellingsen (A)  
   
Som vara møtte: Thor Granlund (A) 15 stemmeberettigede 

 tilstede 
I tillegg møtte: Per Johannessen, bydelsdirektør  
   
Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  
   
   
 
 
 
 



Prisutdeling: 
Bydelsprisen 2007, som var et maleri, ble utdelt til vinneren, Tor Holtan-Hartwig, leder av 
Miljøprosjektet Ljanselva.  
 
Komiteen for barn, ungdom og kultur sin begrunnelse til innstillingen: 
”Tor Holtan-Hartwigs  mangeårige ìnnsats for Ljanselva og i Oslo Elveforum for alle elver i 
Oslo.  
Ljanselvaprosjektet har gjort elveløpet åpent for fisk fra fjord til vannene i Østmarka. 
Artsmangfoldet langs elva er ivaretatt. Prosjektet har aktivert frivillige og skoler langs 
elveløpet i mange år nå. Tor Holtan-Hartwigs uegennyttige innsats er verdsatt av mange i 
Oslo.” 
 
Tor Holtan-Hartwig takket for prisen. Videre orienterte han om bakgrunnen for prosjektet, om 
arbeidet som er utført og hvem som jobber aktivt i Miljøprosjektet Ljanselva. 
 
Åpen halvtime 

• Nina Thorsen viste til forvaltningsloven og ba om skriftlig svar på hennes brev av 
26.10.07. 

• Jon Bernhardsen, pårørende til bruker i hjemmetjenesten, ytret misnøye om tilbudet til 
sin far. 
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Sak 1/08    Innkalling og sakskart til bydelsutvalgets møte 
31.01.2008 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
En tilleggssak ble omdelt på møtet og vedtatt behandlet som sak nr.13/08: 
Overføring av Lambertseter dagsenter til Nordseter sykehjem 
 
Anne-Marie Donati (A) bemerket  at hun ikke hadde mottatt innkalling og sakskart på e-post. 
Ingen merknader for øvrig. 
 
Votering: 
Med denne endringen og merknaden ble innkalling og sakskart enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart godkjennes med endringer 
 
 

 Sak 2/08    Protokoll fra bydelsutvalgets møte 20.12.2007 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 20.12.2007 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 20.12.2007 godkjennes 

 

Sak 3/08    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:…………………… 
 
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  
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen andre forslag fremmet 
 
Votering: 
Rådet for funksjonshemmedes forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Som leder av råd for funksjonshemmede oppnevnes: Jon Olaf Pihl Halvorsen 
Som nestleder av råd for funksjonshemmede oppnevnes: Irene Schested Grønaas  
 
 

 Sak 4/08    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. 
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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 
 
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 i helse- og sosialkomiteen: 
  Bydeldirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med disse merknadene 
   
 Vedtak i helse og sosialkomiteen: 
 Rapport fra tilsynsutvalget for hjemmetjenester 25.10.2007 godkjennes med overnevnte         
merknader 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Mona Verdich (H) fremmet forslag om at bydelsutvalget støtter helse- og sosialkomiteens 
punkt 3, 4 og 5.  
 
 
 
 



Bydelsutvalget vedtok å votere i følgende rekkefølge: 
1. Bydelsdirektørens forslag til vedtak punkt 1 og 2  
2. Helse- og sosialkomiteens vedtak punkt 3, 4 og 5 ble satt om mot bydelsdirektørens 

forslag til vedtak, punkt 3, 4 og 5 
3. Bydelsdirektørens forslag til vedtak punkt 6. 

 
Votering: 

1. Bydelsdirektørens forslag til vedtak punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt 
2. Helse- og sosialkomiteens vedtak punkt 3, 4 og 5 ble enstemmig vedtatt 

      3.   Bydelsdirektørens forslag punkt 6 ble enstemmig vedtatt 
 
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  
     etterretning.  
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. 

 
 
 

 Sak 5/08    Symra - lokal referansegruppe til prosjekt Rehabilitering 
av Symra 

 
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. 
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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. 

 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Bydelsutvalget ba om at vedtaksutskrift sendes til OBOS Forretningsbygg AS 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget ser positivt på arbeidsutvalgets initiativ og tar arbeidsutvalgets vedtak til 
etterretning  
 
 

Sak 6/08    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. 
 
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. 
 



BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
 
Vedtak: 
Årsmelding 2007 fra Nordstrand Eldreråd godkjennes 
 

  

Sak 7/08    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. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel sitt vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Nytt brev fra Helge Karlsen AS, datert og mottatt 31.01.2008, ble omdelt på møtet. 
Det var enighet i bydelsutvalget at brevet oversendes for behandling i komiteen for 
byutvikling, miljø og samferdsel 26.02. og i bydelsutvalget 06.03.2008. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak med merknad ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
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. 
 
 
 
 
 
 

 6



 

 7

 Sak 8/08    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. 
 
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.  
 
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. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Vedtak: 
Informasjon  om søknad om tilskudd til å kartlegge behov for økt tilgjengelighet i bydelen 
tas til orientering 
 
 

Sak 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. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Vedtak: 
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. 
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 Sak 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. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar Arbeidstilsynets rapport -  tilbakemelding på pålegg - til orientering. 
 

  
 

Sak 11/08  Oppnevning av personlige varamedlemmer i Eldrerådet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar konstituering av Eldrerådet til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar konstituering av Eldrerådet til orientering 
 
 
 



 

Sak 12/08  Protokoller til orientering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokollene tas til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Anne-Marie Donati (A) bemerket at protokollene fra møtene i januar fra komiteene, råd og 
utvalg, ikke er lagt ut på bydelens nettsider. 
 
Knut Hedemann (A) bemerket at hans navn er feilskrevet to steder i barn, ungdom og 
kulturkomiteens protokoll.   
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Vedtak: 
Med disse merknadene ble protokollene tatt  til orientering 
 
 
 
 

 Sak 13 /08  Overføring av Lambertseter dagsenter til Nordseter 
sykehjem 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsdirektøren tar til orientering at Bydel Nordstrand overfører driftsansvaret av 
Lambertseter dagsenter til Sykehjemsetaten f.o.m. 01.03.20208 og flytter inn i lokaler i 
Nordseter sykehjem med alle brukere og ansatte  fra Lambertseter dagsenter. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen  
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
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Vedtak: 
Bydelsdirektøren tar til orientering at Bydel Nordstrand overfører driftsansvaret av 
Lambertseter dagsenter til Sykehjemsetaten f.o.m. 01.03.20208 og flytter inn i lokaler i 
Nordseter sykehjem med alle brukere og ansatte  fra Lambertseter dagsenter. 
 
 
 
Møtet hevet kl. 20.30 
 
 
 
Oslo, 06.02.2008 
 
 
 
 
Sigbjørn Odden (H) 
leder av bydelsutvalget 
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