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Sak 37/08    Innkalling og sakskart til bydelsutvalgets møte 
24.04.2008  

 
Arkivsak: 200700158 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 24.04.08 37/08  
 
INNKALLING OG SAKSKART TIL BYDELSUTVALGETS MØTE 24.04.2008  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget: 
Innkalling og sakskart godkjennes. 
 
 
 
 
 
Oslo, 07.04.2008 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 38/08    Protokoll fra bydelsutvalgets møte 06.03.2008  
 
Arkivsak: 200700159 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 24.04.08 38/08  
 
PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE 06.03.2008  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til bydelsutvalget: 
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 06.03.2008 godkjennes 
 
 
Vedlegg: Protokoll fra bydelsutvalgets møte 06.03.2008 
 
 
 
 
 
Oslo, 07.04.2008 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/      
bydelsdirektør              
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Sak 39/08    Orientering om oppstart av reguleringsplan for 
Ekebergsletta med omkringliggende skogsområder - 
bakgrunn, føringer, mål og organisering  

 
Arkivsak: 200800334 
Arkivkode: 512.1 
Saksbehandler: Vegard Jensen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 07.04.08 30/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 15.04.08 19/08  
Bydelsutvalget 24.04.08 39/08  
 
 
ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR EKEBERGSLETTA 
MED OMKRINGLIGGENDE SKOGSOMRÅDER - BAKGRUNN, FØRINGER, MÅL 
OG ORGANISERING  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer, råd og utvalg: 
Forslag til vedtak, punkt 1 - 4, i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 

1. Bydelsutvalget ser arbeidet med reguleringsplan som en omfattende og viktig prosess 
som kan komme til å kreve tid. Bydelsutvalget ber av denne grunn - i den grad Plan- og 
bygningsetaten tar enkeltsaker (utbyggingssaker) opp til behandling i 
utredningsperioden - i forkant å forelegge slike saker til bydelsutvalget til uttalelse. 

2. Bydelsutvalget oppnevner følgende representant til 
reguleringsgruppen:………………….. 

3. Samtlige politiske lokallag i Bydel Nordstrand gis anledning til å delta i 
referansegruppen. Det samme gjelder for Bekkelagshøgda tennisklubb. 

4. Saken tas for øvrig til etterretning. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Bydelsdirektørens opprinnelige forslag til vedtak i bydelsutvalget, ble endret i arbeidsutvalget, 
jfr. ovenstående punkt 1 - 4 viser. Haakon Brænden (KrF) fremmet forslag om punkt 1. 
Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om punkt 2.  Ulf Stigen (FrP) fremmet forslag om punkt 
3. For øvrig ble bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget og til komiteen for 
byutvikling, miljø og samferdsel enstemmig vedtatt. 
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Votering: 
Arbeidsutvalgets endrede forslag til vedtak i bydelsutvalget ble enstemmig vedtatt. 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til arbeidsutvalget og komiteen byutvikling, miljø og 
samferdsel enstemmig vedtatt. 
 
For øvrig vedtok arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Vedtak i byutvikling, miljø og samferdselskomiteen: 
Forslag til vedtak, punkt 1, 3 og 4, i bydelsutvalget tiltres. 
Punkt 2 foreslås endret som følger: 

 
2. BMS-komiteen har behandlet spørsmålet om hensiktsmessigheten av politisk deltakelse 

med en representant i reguleringsgruppa. Komiteen har funnet dette hensiktsmessig. 
BMS-komiteen foreslår at lederen av komiteen oppnevnes som representant og at 
nestleder oppnevnes som vararepresentant. Representanten representerer BU og holder 
BU og BMS-komiteen orientert om arbeidet i reguleringsgruppa. 

 
 
SAKSUTREDNING 
 
Bakgrunn for ny reguleringsplan 
Gjeldende reguleringsplan for Ekebergsletta er fra 1965 og sikrer området som offentlig 
friområde. Planen skiller imidlertid ikke mellom ulike underformål og avklarer dermed ikke 
forholdet mellom idrettsaktiviteter og vanlig rekreasjon. Reguleringsbestemmelsene gir heller 
ikke begrensninger på bruk eller nye tiltak. 
 
I byrådssak 385/03 fremmet byrådet en innstilling til bystyret om å fatte vedtak om at det skal 
utarbeides en reguleringsplan for Ekebergsletta og skogs- og naturområdene rundt, inklusive 
Ekebergskråningen og Brannfjellområdet. Byrådets innstilling ble enstemmig tiltrådt av 
Samferdsels- og miljøkomiteen. I komiteens merknader ble det uttalt at det er flere ulike 
hensyn som må tas ved bruk av Ekebergsletta og at de ulike interessene delvis kan være i 
konflikt. Komiteen la vekt på at det er positivt at så mange interesser og aktører som mulig kan 
bruke området, og at man ikke bør legge prinsipielle begrensninger for noen type aktiviteter. 
 
Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt av bystyret i møte 11.02.2004, sak 20. 
Vedtaket gir følgende føringer for planarbeidet: 
 

• Idretten fortsatt skal ha hovedprioritet på Ekebergsletta, men at det også skal legges til 
rette for friluftsliv og rekreasjon. 

• Det skal utvises stor varsomhet med å etablere nye anlegg på sletta og i skogområdene 
som omkranser sletta som medfører klare fysiske inngrep i terrenget. 

• Det er viktig at forvaltning av kulturminnene og kulturlandskapet i området blir 
gjenstand for en grundig vurdering i reguleringsplanen. 

• Ekebergsletta skal være et idrettsområde som er preget av natur. 
• Omkringliggende skog skal forbli et område for friluftsliv og rekreasjon. 
• Det må sikres atkomst til endestasjonen for gondolbanen fra Bjørvika. 
• Det skal kunne bygges en kunstgressbane fortrinnsvis i området mellom Ekeberghallen 

og veien over Ekebergsletta. 
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• Det etableres petanquebane med mulig lokalisering ved grusbanene mellom 
Ekeberghallen og KFUM-hallen. 

• Det skal legges til rette for fortsatt drift av rideskole og husdyrpark. 
• Framtidig bruk av hyttene i kanten av Ekebergsletta ved Brannfjell skal vurderes. 

 
Organisering, føringer og mål for planarbeidet 
Plan- og bygningsetaten er gitt i oppdrag av Byrådsavdeling for byutvikling (BYU) å utarbeide 
forslag til reguleringsplan for Ekebergsletta, Brannfjell og skogs- og naturområdene rundt (brev 
fra byrådsavdelingen datert 30.03.2007). I brevet blir Plan- og bygningsetaten (PBE) bedt om å 
lede planarbeidet med aktiv bistand fra Kultur- og idrettsetaten og Friluftsetaten. Bydelen og 
aktuelle interesseorganisasjoner skal trekkes aktivt inn i arbeidet.  
 
Hensikten med planarbeidet er å avklare framtidig arealbruk og fastsette rammer for 
utviklingen i området ut fra en avveining mellom idretts-, friluftslivs-, naturvern- og 
kulturminneinteresser. Hele området med Ekebergsletta og omkringliggende skogsområder skal 
sees i sammenheng. 
 
I brev av 04.05.2007 til BYU la PBE fram forslag til organisering og framdrift av planarbeidet. 
I brev av 30.06.2007 gir BYU tilslutning til foreslåtte organisering og framdrift, og ber 
samtidig om enkelte mindre tilføyelser/endringer. 
 
Skulpturpark 
I brev av 30.03.2007 fra BYU framgår det at C. Lundens Ringnes Stiftelse skal utarbeide et 
privat forslag til reguleringsplan for Skogsskulpturpark i Ekebergskråningen, og at 
Byrådsavdeling for næring og kultur skal følge opp denne planprosessen. Videre i notat nr. 
214/2007 dater  05.12.2007 fra Byråden for byutvikling til Byutviklingskomiteen blir det 
presisert at det først skal gjøres en samlet overordnet vurdering av hele området, hvor det bl.a. 
skal gis rammer for reguleringsplanene og få fastsatt hvor grensen mellom 
Skogsskulpturparken og plan for Ekebergsletta med omkringliggende skogsområder skal gå. 
Deretter skal det lages en reguleringsplan for hvert av områdene. 
 
Følgende organisering, føringer og mål i forbindelse med planarbeidet er beskrevet av Plan- og 
bygningsetaten: 
 
Viktige føringer for planarbeidet 
Følgende planer er gjennomgått 
• Kommuneplan 2004 – Mål og strategier – arealdelen, vedtatt i bystyret 26.05.04 
• Strategi for bærekraftig utvikling - Byøkologisk program 2002 – 2014, vedtatt i bystyret 

11.06.03 
• ”By i bevegelse” – bystyremelding, vedtatt i bystyret i 2002 
• Kommunedelplan for idrett 2005 – 2008, vedtatt i bystyret 16.03.05 
• Kommunedelplan, Anlegg og områder for friluftsliv i Oslo - Handlingsprogram for 2005 – 

2008, vedtatt i bystyret 16.03.05 
• Grøntplan for Oslo – kommunedelplan for grøntstruktur i byggesonen, vedtatt i bystyret 

15.12.93 
• Kulturminnevern i Oslo - bystyremelding 4/2003, vedtatt i bystyret 21.08.03 
 
Annet pågående planarbeid i området 
Direktoratet for naturforvaltning (DN) oversendte sin tilrådning om ”Vern av viktige 
naturområder rundt Oslofjorden og Telemarkkysten, delplan for Oslo og Akershus” til 
Miljøverndepartementet i brev av 14.03.07. Ekebergskråningen naturreservat inngår som et av 
37 områder i tilrådningen fra DN.  
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Generelle føringer 
De blågrønne korridorene fra Marka til fjorden skal opprettholdes og videreutvikles. Oslos 
innbyggere skal i sin hverdag ha gode muligheter til å utøve idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, 
med tanke på positive egenopplevelser og helsegevinst. Det skal være mulig å oppleve og utøve  
toppidrett i Oslo. 
 
Friluftsliv:  
Utbyggingspresset på friarealer øker, samtidig som etterspørselen etter gode friarealer til 
rekreasjon også blir større. Det skal derfor vurderes om ubebygde arealer skal disponeres som 
friarealer til rekreasjon og om de kan brukes til å opparbeide sammenhengende traseer som gir 
bedre tilgang til fjord, turveinett og mark samt knytter sammen arbeidssted og bolig.  
 
Regulerte friområder og andre viktige natur- og rekreasjonsområder i byggesonen skal 
beholdes. 
Områder av verdi for friluftslivet skal sikres, slik at det fremmer miljøvennlig ferdsel, opphold 
og høsting, og at naturgrunnlaget blir tatt vare på.  
 
Utbyggingen av turveisystemet sikres og fullføres, og systemet utvikles videre. 
Det skal arbeides for bedre tilrettelegging og vedlikehold av grøntområdene for å trekke flere 
brukergrupper ut i natur og friluft. 
 
Alle skal i sin hverdag ha gode muligheter til å utøve friluftsliv og fysisk aktivitet med tanke på 
positive opplevelser og helsegevinst. 
 
Hvem bør prioriteres? 

• Inaktive (alle aldre) 
• Beboere med lite grøntarealer rundt seg 
• Barn og unge 
• Eldre og funksjonshemmede (lite mobile grupper som krever spesiell tilrettelegging) 

 
Hva bør ressursene brukes til? 

• Oppnå tilfredsstillende standard på dagens områder og anlegg 
• Sikre og opparbeide nye områder og anlegg 
• Øke naturopplevelsen 

Idrett:  
Alle skal ha gode muligheter til å utøve idrett og være fysisk aktive ut fra egne interesser, 
ambisjoner og forutsetninger. Oslo kommunes innbyggere skal ha et bredt mangfold av tilbud 
om idrett og fysisk aktivitet, som skal gi dem økt trivsel og velvære slik at de kan oppnå bedre 
helse og livskvalitet. Barn og unge skal ha et stimulerende oppvekstmiljø, med tilgang til 
anlegg og områder for idrett og lek. 
 
Det er nødvendig å sikre nødvendige arealer til idrettsanlegg og fysisk aktivitet. I den 
sammenheng er det imidlertid viktig at utbygging av idrettsanlegg ikke går på bekostning av 
grønne lunger i områder som har lite grønt areal. 

• Sørge for at alle bydeler har minst en idrettspark, der et mangfold av idretts- og 
treningsaktiviteter utøves i en grønn ramme. 

• Skape idrettsanlegg som er møteplasser for idretten, egenorganisert aktivitet, skoler, 
SFO, ungdomsklubber m.m. 

• Satsing på etablering av nærmiljøanlegg. 
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• Ved bygging og rehabilitering av alle typer anlegg skal det tas hensyn til eksisterende 
landskap, biologisk mangfold og naboskap. Miljømessige og estetiske forhold skal 
tillegges stor vekt. 

• Den anleggstypen det er størst behov for er flerbrukshaller. Utbyggingen av idrettshaller  
må ses i nær sammenheng med skoleutbygging og skolenes behov. 

 
Økologi:  
Det økologiske mangfoldet skal tas vare på og i plan- og byggesaksbehandlingen skal det tas 
hensyn til verdifulle lokaliteter og leveområder slik at det biologiske mangfoldet i byen kan 
opprettholdes. 
 
Bevaring av eksisterende våtmarker og dammer gis spesiell prioritering i vernearbeidet i 
perioden. 
Regnvann (overvann) skal i størst mulig grad håndteres lokalt slik at vannets naturlige kretsløp 
opprettholdes, og naturens selvrensingsevne utnyttes. 
 
Kulturminnevern: 
De overordnede prioriteringene for kulturminnevern skal knyttes til viktige historiske deler av 
det fysiske miljøet, slik at Oslo oppleves med en tidsdybde – et historisk uttrykk – som er den 
1000 år gamle byen og dens forhistorie verdig. 

• For at tidsdybden skal være til stede, må et bredt, representativt utvalg av historiske 
spor vernes for å kunne erfares i omgivelsene. Det må derfor vises varsomhet med å 
fjerne historiske spor. 

• Et bredt utvalg av kulturminnene kan bare opprettholdes og aktiviseres ved 
samhandling og felles mål med andre sektorer i et forpliktende samarbeid. 

 
Kulturminneverdier som knytter seg til byens hovedområder og andre særlig viktige områder 
for kulturminnevern skal gis betydelig vekt ved all planlegging og forvaltning. 

• Kulturminneverdiene skal være et utgangspunkt i reguleringsplanleggingen. 
• I saker der det råder uenighet mellom Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren, skal 

Byantikvaren formulere alternativt forslag/uttalelse som følger saken fram til politisk 
behandling. 

 
Kulturminnevern skal vise alles historie; og kulturminner skal så langt det er mulig, uten å 
påføre objektet vesentlig skade, gjøres tilgjengelig for alle, også for orienterings- og 
bevegelseshemmede. 

• Det utarbeides informasjon og oppslag om kulturminner, slik at de blir lett 
gjenkjennelige og forståelige for publikum. 

 
Spesielle føringer for Ekebergområdet 
Idrett: 
Prioritert handlingsprogram 2005 – 2008: 
Ingen anlegg på Ekeberg 
 
Prioriterte forslag utenfor økonomirammen, etter anleggskategori: 

• Cricket toaletter – klubbhus/garderober prioritet 6 
• Cricket treningspitch  - cricket prioritet 1 

 
Friluftsliv: 
Prioritert handlingsprogram – 2005 - 2008 

• Ekeberg/Brannfjell – lysløype/skileik - 2007 
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Prioritert handlingsprogram – forslag utenfor økonomirammen: 
• Ekeberg kultursti. Skilting av fornminner for å unngå (uvitende) ødeleggelse. 
• Ekeberg/Brannfjell – drikkevannsfontene ved Svartadammen. Avrenning til dammen 

for å sikre vannstand og vannkvalitet. 
• Ekeberg – rydding av stier i ”byskogen” 
• Ekeberg/Brannfjell – toaletter med universell tilgjengelighet 
• Ekeberg – brosjyre om området, sammenlignbar med brosjyrer om for eksempel 

Akerselva 
 
Ekebergsletta framheves som en karaktergivende overordnet landskapsform – platålandskapet. 
 
Ekebergskråningen/Ekebergsletta/Brannfjell er definert som en del av det overordnede 
parksystemet hvor den regulerte arealavgreningen bør opprettholdes. Det er en kulturhistorisk 
særlig verdifull park hvor det stilles høye krav til skjøtsel og tilpassing ved utbyggingstiltak 
inntil parken. 
 
Selve platået/sletta er avsatt som kombinert bypark og idrettspark. Ekebergskråningen og 
Brannfjell er avsatt som naturpark. 
 
Bypark = parkmessig opparbeidet, ukentlig skjøtsel 
Idrettspark = med parkmessig opparbeidet del som er offentlig tilgjengelig 
Naturpark = opparbeidelsen begrenser seg til stinett, evt benker og andre innretninger for å 
gjøre   parken tilgjengelig, skjøtsel 1-2 ganger pr vekstsesong. 
 
Fra øst inn mot Brannfjell kommer to parseller i det overordnede turveisystemet. Videre 
diagonalt over platået mot nordvest er det markert en viktig gangforbindelse. 
 
Mål for planarbeidet 
Det skal utarbeides en samlet reguleringsplan for Ekebergsletta og skogs- og naturområdene 
rundt for å sikre et viktig område for idretts- og rekreasjonsaktiviteter i friluft. Planen skal 
legge til rette for at området er tilgjengelig for allmennheten og at så mange interesser og 
aktører som mulig kan bruke det. 
 
Planforslag skal være klart for oversending til politisk behandling innen november 2009. 
Planen skal legge til rette for: 

• videreutvikling av Ekebergsletta som et idrettsområde preget av natur. 
• videreutvikling av rekreasjons- og friluftslivstilbudet. 
• at verdifulle kulturminner og kulturlandskap tas vare på som sammenhengende 

kulturmiljøer. 
• beskyttelse av viktige leveområder for planter og dyr (sikre biologisk mangfold). 
• etablering av en Skogsskulpturpark i skråningen ved Ekebergrestauranten. 
• fortsatt drift av rideskole og husdyrpark. 
• sikring av atkomst til endestasjonen for planlagt gondolbane fra Bjørvika. 

 
Kritiske suksessfaktorer 

• Registrering av automatisk fredete kulturminner – utnyttelse av feltsesongen og 
avklaring av finansiering av registreringsarbeidet. 

• Prinsippavklaring av omfanget av nye idrettsanlegg og bygg på Ekebergsletta. 
• Klarhet i hva som kan styres gjennom reguleringsplanen. 

o Juridisk korrekt grep på utformingen av reguleringsbestemmelsene 
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• Formidling og tydeliggjøring av planens intensjoner for en helhetlig forvaltning av 
området. 

o Hensiktsmessig omfang og detaljeringsnivå for planens retningslinjer.  
o Bruk av illustrasjoner og prinsippskisser.  
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ORGANISERING OG BEMANNING 
 

 
 
Prosjektstyring: 
Det er ikke lagt opp til en egen styringsgruppe for reguleringsplanarbeidet. BYU har tildelt 
PBE ansvaret for utarbeidelsen av reguleringsplanen. Det innebærer at den formelle styringen 
av prosjektet ivaretas av linjeledelsen i PBE. I henhold til PBEs kvalitetssystem vil Planforum 
bli benyttet til sentrale avklaringer (Område- og prosessavklaring og Prosjektavklaring).  

Sentrale styringsoppgaver vil være:  - godkjenne prosjektplan 
    - godkjenne mål for planarbeidet 

   - godkjenne utkast til plandokument ved viktige 
milepæler 

   - sikre koordinering mellom etatenes arbeid 
   - sikre tilstrekkelige ressurser til planarbeidet   
 

Reguleringsgruppe (arbeidsgruppe): 
PBE vil ha det formelle ansvaret for utarbeidelse av reguleringsplanen, og det daglige 
planarbeidet vil ligge her. Planarbeidet skal skje i nært samarbeid med berørte etater og bydelen 
i reguleringsgruppa. Gruppa har ansvar for produksjon av planens innhold og skal bistå 
prosjekleder i vurderinger og avklaringer underveis i planarbeidet. Det er viktig at alle i gruppa 
prioriterer planarbeidet og bidrar aktivt. 

Reguleringsgruppa skal:- utarbeide det faglige grunnlaget for planarbeidet og delta i møter for 
å drøfte forslag til reguleringsplan iht. bestilling og prosjektplan 

 
Prosjektleder skal: - følge opp prosjektets mandat (prosjektplan) og framdrift 
 - administrere reguleringsgruppe og referansegruppe 
 - sørge for nødvendige avklaringer for styringen av prosjektet  

Prosjektstyring 
Plan- og bygningsetaten 

Reguleringsgruppe 
Plan- og bygningsetaten
(Prosjektleder + 1 pers.)
Byantikvaren 
Friluftsetaten 
Kultur- og idrettsetaten 
Bydel Nordstrand 
Fylkesmannen v/miljøv.

Referansegruppe 
Samferdselsetaten 
Oslo og Omland Friluftsråd 
Naturvernforbundet i O & A 
Oslo Idrettskrets 
Oslo Fotballkrets 
Bækkelagets Sportsklub / 
Norway Cup 
KFUM-kameratene Oslo 
Ekeberg skole 
Brannfjell skole 
Bekkelagshøgda vel 
Eikabergtinget 
Simensbråten og Ekeberg 
arbeidersamfunn 
EKT Rideskole og 
husdyrpark AS 
Ekeberg Camping 
C. Ludens Ringnes stiftelse

Interne PBE-
ressurser 

Tegner, grafisk 
formgiver, medie-
kontakt mv. 

Konsulent 
Evt. registreringer 
og analyser etter 

bestilling 
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Referansegruppe: 
Planarbeidet berører en rekke organisasjoner innen friluftslivs og idrett. Det er nyttig å etablere 
samarbeid med grunneiere, beboerer og andre interesserte gjennom kontakt med velforeninger 
og lignende. Referansegruppa har en viktig funksjon i forhold til plan- og bygningslovens krav 
om aktiv opplysningsvirksomhet og deltakelse fra beboere og lokale interessenter. 
 
Referansegruppa skal - rådgi reguleringsgruppa i planarbeidet 
 - sørge for at viktig informasjon fra berørte organisasjoner og 

lokalkunnskap blir kjent for reguleringsgruppa 
 - bringe videre og spre informasjon om planarbeidet  
 
 

GJENNOMFØRING AV PLANARBEIDET - FRAMDRIFT 
 
For å ivareta byrådens presiseringer i notatet av 05.12.2007 legges det opp til en todelt 
planprosess. 
De viktigste aktivitetene i hver fase er stikkordsmessig nevnt nedenfor, under figuren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 1 Oppstart av plan for hele Ekebergområdet 
- Utarbeide felles planinitiativ 
- Samråd med bydelen og fagetatene 
- ”Område- og prosessavklaring” i planforum 
- Fastsette grensen mellom Skogsskulpturparken og plan for Ekebergsletta med 

omkringliggende skogsområder 
 
 
Fase 2 Videreføring av to separate planer (Skogsskulpturparken skilles ut som egen plan) 
- Oppstartsmøte privat reguleringsplan for Skogsskulpturparken 
- Utarbeide planskisse for ”Samlet plan” for resten av området  
- 1. informasjonsmøte 
- ”Prosjektavklaring” i planforum 
- Utarbeide planforslag 

Fase 1  
Felles område- og 
prosessavklaring 
- Se hele området i sammenheng 
- Vurdere alle interesser samlet  
- Fordele areal til ulike formål 

Fase 2  
Skogsskulpturpark 
- Privat reguleringsplan 
- Detaljutforming innenfor ”tildelt” 

areal 

Fase 2 
Samlet plan for Ekebergsletta 
m/tilgrensende skogsområder 
- PBE ferdigstiller reguleringsplan 

utenom skulpturparken 
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- Planforslag til offentlig ettersyn 
- 2. informasjonsmøte (folkemøte) 
- Oversendelse av planforslag til politisk behandling 
 
 
FRAMDRIFTSPLAN 

FASE 1 FASE 2 
2008  2009 

 
 
Hendelser/oppgaver j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n
Utarbeide planinitiativ 
- omfatter hele området 

                       

Område- og 
prosessavklaring 
- Planforum PBE 

                       

Skogsskulpturparkplan 
- oppstartsmøte 
privatplan 

    X                   

”Samlet” plan  
- kunngjøring om 
oppstart 

                       

Utarbeide planskisse                        
Prosjektavklaring  
- Planforum PBE 

                       

Utarbeide planforslag                        
Offentlig ettersyn                        
Bearbeide planforslag                        
Planforslag til politisk 
beh. 

                    X   
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FASE 1 – INNLEDENDE SAMORDNET PROSESS 
 
Frist PLANFASER FORANKRING 

 FELLES FOR BEGGE PLANENE 
 Bestilling Byrådsak 358/03 

Bystyrevedtak 11.02.04 
sak20 
BYU brev 30.03. og 
30.06.07 

 
Feb. 

Invitasjon 
Brev til reg.gr + ref.gr. (se liste side 2) 
Innspill om forhold det bør tas hensyn til og 
kommentarer  

 
BY 

 
Mars/april 

Utarbeide planinitiativ  
BOP1 fremmer forslag til avgrensning av 
skulpturparken og grense mellom planområdene 

 
BY 

 
April 

Samråd  
Planinitiativ sendes samrådsetatene. Innspill til 
planinitiativet, inkl på forslag til planavgrensning 
og grense mellom planområdene 

 
BY 

 
Primo mai 

Planforum 
Område og prosessavklaring av planinitiativet. 
Konklusjoner ihht mal/ konklusjons-kategorier for 
område og prosessavklaring, inkl avklare areal til 
skogsskulpturparken 
Hvor langt konklusjonene og føringene kan/bør 
gjøres i planforum-behandlingen er avhengig av 
planinitiativets innhold/detaljering og formelle 
tilbakemeldinger fra samråd. Det vil / bør gis 
konklusjoner for hver av de to planområdene. 

Etatsdirektørens planforum 
(evt) – og med 
”utsjekking” mot BYU 
(Ellen i samrådsmøte med 
byråden) 
 
Kvalitetssystemet i PBE 

 EKEBERGSLETTA MED TILGRENSENDE NATUROMRÅDER 
 
Mai/juni 
 

Kunngjøring om oppstart  
Brev + annonser - rimelig frist for uttalelse 
Tidlig samarbeid med off.myndigheter og 
organisasjoner 

PBL §27-1, nr1 annet ledd 
(KU-forskrift) 
PBL §27-1, nr1 fjerde ledd 

 
Mai/juni 
 

Informasjonsmøte 1 (oppstart) 
Beboere og lokale interessenter 
Aktiv opplysningsvirksomhet og deltakelse 

 
PBL §27-1, nr 1 tredje ledd 
PBL §16-1, første ledd 

 SKOGSSKULPTURPARKEN – PRIVAT PLAN 
Mai Igangsetting av privat planprosess 

Oppstartsmøte/overlevering av konklusjoner fra 
område- og prosessavklaring. Innsending av evt 
behov for mer detaljert planinitiativ (vil være 
avhengig av konklusjoner fra område- og 
prosessavklaringen) 

 
Kvalitetssystemet ihht  
ordinær ip-planprosess 
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DETALJERT FRAMDRIFTSPLAN 
 

FASE 1 FASE 2 

2008  2009 

 
 
Hendelser/oppgaver j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n 

Invitasjonsbrev til 
regulerings- og 
referansegruppe  

                       

Utarbeide 
planinitiativ 

                       

Samråd                        
Planforum  
Område- og 
prosessavklaring 

                       

Oppstartsmøte  
privat 
Skulpturparkplan 

     X                  

Kunngjøring oppstart  
”samlet plan” for 
Ekebergomr. 

                       

Informasjonsmøte 1                        
Registreringer og 
analyser 

                       

Utarbeide utkast til 
planskisse 

                       

Forhåndsuttalelse 
(brev) 

                       

Ferdigstille 
planskisse 

                       

Planforum. 
Prosjektavklaring 

                       

Utarbeide 
planforslag 

                       

Planforslag til 
offentlig ettersyn 

                       

Informasjonsmøte 2                        
Bearbeide 
planforslag 

                       

Planforslag til 
politisk behandling 

                    X   

Møter i 
reguleringsgruppa 

  X  X   X   X   X    X   X   

Møter i 
referansegruppa 

     X     X     X        

 
 
Bydelsdirektørens vurdering: 
Etter bydelsdirektørens vurdering er områdets kvaliteter og ulike hensyn som det må tas stilling 
til godt beskrevet av Plan- og bygningsetaten. Bydelsdirektøren ser derfor ikke behov for å 
komme med ytterligere innspill i forkant av oppstart av reguleringsplan for Ekebergsletta med 
omkringliggende skogsområder. Bydelsdirektøren gjør oppmerksom på at bydelen vil få 
anledning til å uttale seg blant annet i forbindelse med kommunalt samråd, tidlig i 
planprosessen. Når det gjelder lokal medvirkning er dette ivaretatt både i referansegruppe og 
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reguleringsgruppe, men bydelsdirektøren ber bydelsutvalget vurdere hensiktsmessigheten av en 
politisk representant i reguleringsgruppa.  
 
Bydelsdirektøren fremmer med bakgrunn i forannevnte, følgende forslag til vedtak: 

1. Bydelsutvalget vurderer hensiktsmessigheten av politisk deltakelse med en representant 
i reguleringsgruppa. 

2. Saken tas til etterretning. 
 
 
 
 
Oslo, 31.03.2008 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 40/08    Plan for full barnehagedekning bydel Nordstrand 2008 - 
2010  

 
Arkivsak: 200800400 
Arkivkode: 0 
Saksbehandler: Tove Heggen Larsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 07.04.08 28/08  
Arbeidsmiljøutvalg 14.04.08 25/08  
Medbestemmelsesutvalg 14.04.08 25/08  
Rådet for funksjonshemmede 14.04.08 17/08  
Ungdomsrådet 14.04.08 12/08  
Barn, ungdom og kultur komite 15.04.08 17/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 15.04.08 20/08  
Bydelsutvalget 24.04.08 40/08  
 
 
 
PLAN FOR FULL BARNEHAGEDKNING BYDEL NORDSTRAND 2008 - 2010  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Full barnehagedekning Bydel Nordstrands overordnede 2008 – 
2010 til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- og sosialkomite 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010 
vedtas. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Med bestemmelsesutvalget vedtar Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-
2010. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Arbeidsmiljøutvalget vedtar Plan for full barnehagedekning 2008 – 2010.   
 
Til bydelsutvalget: 

1. Bydelsutvalget vedtar  sak om Full barnehagedekning i Bydel Nordstrands 2008 – 
2010. 

2. Gjennomføring av Plan for Full barnehagedekning 2008 – 2010 delegeres til 
bydelsdirektør. 
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Arbeidsutvalget vedtok at saken sendes til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel i 
stedet for helse- og sosialkomiteen. 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om Full barnehagedekning Bydel Nordstrands overordnede 2008 – 
2010 til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
Det var enighet om følgende merknad til bydelsdirektørens forslag til vedtak (understreket): 
Bydelsdirektørens forslag til Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010 
vedtas, men rådet for funksjonshemmede  peker også på behovet for små enheter for barn  med 
spesielle behov. 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010 
vedtas med merknad. 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010 
vedtas. 
 
BUK-komiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010 
vedtas med BUK-komiteens følgende merknader: 
BUK-komiteen ber bydelsutvalget om å vedta at bydelsadministrasjonen tar nye initiativ for å 
få gjennomført utbygging av barnehager i Kaptein Oppegårdsvei/presteboligen og i  
Birger Oliversvei. 
 
Vedtak i byutvikling, miljø og samferdselskomiteen: 
Bydelsdirektørens forslag til Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010 
vedtas. 
 
BMS-komiteen registrerer at Plan for full barnehagedekning delvis imøtekommer bydelens 
behov for barnehageplasser, men at det er et underskudd på ca. 350 plasser for å oppnå full 
barnehagedekning innen utgangen av 2010. 
BMS-komiteen anmoder bydelsutvalget om å be om en begrunnelse fra tverretatlig 
barnehageforum i forhold til hvorfor man ikke går videre med bydelens ønske om 
barnehageutbygging i Birger Olivers vei 8, Kaptein Oppegårdsvei/Presteboligen og Gina 
Krogs vei. Ved en utbygging av disse eiendommene vil målet om full barnehagedekning i Bydel 
Nordstrand oppnås. 
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SAKSUTREDNING 
 
Plan for full barnehagedekning gjelder for perioden 2008 – 2010. Planen har som formål å gi 
beslutningstakerne i bydelen en oversikt over status og en beskrivelse over 
barnehageutbyggingen per i dag, og skal danne grunnlag for å fastsette målene  for videre 
utbygging.  
 
For å nå målet om full behovsdekning, er det viktig at det etablerers gode samarbeidsformer 
med private interessenter og utbyggere 
 
Hovedutfordringen i arbeidet med å nå full barnehagedekning er å finne frem til et 
utbyggingsnivå som fjerner ventelistene, og samtidig ikke fører til overkapasitet. For å hindre 
overkapasitet, er det viktig å overvåke svingninger i søkermassen slik at barnehageplasser 
eventuelt ikke blir stående tomme, med påfølgende tap av inntekter. De private barnehagene 
må inngå som en helhetlig del av bydelens barnehagetilbud og integreres i målsettingen og 
planleggingen. 
 
Bydelen må fortsatt  kartlegge mulig bruk av eksisterende bygningsmasse, samt se på økte 
muligheter for flerbrukslokaler. Et godt eksempel på flerbruk er samarbeidet med andre etater i 
forbindelse med bygging og rehabilitering av skolebygg og idrettshaller.  
 
Bydelsutvalget vedtok, 28.10.2004 en barnehageplan for perioden 2004 – 2005. 
Vedtaket innebar at det skulle utarbeides ny barnehageplan for perioden 2008 – 2010 i 
bydelsutvalgets møte 15.06.2006. 
  
Under budsjettbehandlingen for 2008 vedtok bydelsutvalget å revidere bydelens plan for 
utbygging av barnehager 2008 – 2010. 
En forutsetning  for å realisere denne plan for full barnehagedekning er at kostnader ved 
utbygging  fullfinansieres sentralt og at bydelen tilføres nødvendige midler til nye driftsutgifter 
 
Plan for full barnehagedekning  behandles i komiteen for barn, unge og nærmiljø (BUK) 
15.april 2008 og i bydelsutvalget 24.april 2008. 
 
 
 
Oslo, 31.03.2008 
 
 
Per Johannessen/s/      Tove Heggen Larsen/s/ 
bydelsdirektør       ass. bydelsdirektør  
 
 
  
 
Vedlegg: 
Plan for full barnehagedekning i Bydel Nordstrand 2008 – 2010. 
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Sak 41/08    Avviksrapportering for februar 2008  
 
Arkivsak: 200700321 
Arkivkode: 120.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 07.04.08 31/08  
Medbestemmelsesutvalg 14.04.08 24/08  
Eldrerådet 14.04.08 20/08  
Rådet for funksjonshemmede 14.04.08 19/08  
Ungdomsrådet 14.04.08 14/08  
Helse- og sosialkomite 14.04.08 20/08  
Barn, ungdom og kultur komite 15.04.08 19/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 15.04.08 21/08  
Bydelsutvalget 24.04.08 41/08  
 
AVVIKSRAPPORTERING FOR FEBRUAR 2008  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for februar 2008 til behandling 
i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 

1. Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering for februar 2008 til etterretning 
      2.   Bydelsdirektøren fremmer sak om budsjettregulering til bydelsutvalgets møte 

22.05.2008 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Arbeidsutvalget var enige om at et nytt punkt 2 tilføyes bydelsdirektørens forslag til vedtak i 
bydelsutvalget, som følger: 
2.   Bydelsdirektøren fremmer sak om budsjettregulering til bydelsutvalgets møte  22.05.2008 
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Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for februar 2008, med endret 
vedtakstekst i bydelsutvalget,  til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Ungdomsrådet har ingen merknader til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget 
 
Eldrerådets behandling/vedtak: 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 

- Urealistisk reduksjon av sykehjemsplasser 
- Bekymring i forhold til lite ressurser/midler innen hjemmetjenesten. 

Eldrerådets vedtak: 
Avviksrapportering for februar 2008 med merknader tiltres. 
 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Avviksrapportering for februar 2007 med merknad tiltres. 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Vedtak i byutvikling, miljø og samferdselskomiteen: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Vedlagt følger Avviksrapportering for februar 2008. 
 
 
 
 
Oslo, 31.03.2008 
 
 
 
Per Johannessen/s/     Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør      økonomisjef   
 



   21

 

Sak 42/08    Høring - forslag til nye sogne- og prostigrenser i Oslo  
 
Arkivsak: 200800002 
Arkivkode: 810.3 
Saksbehandler: Marie Anbjørg Joten 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 07.04.08 29/08  
Barn, ungdom og kultur komite 15.04.08 18/08  
Bydelsutvalget 24.04.08 42/08  
 
 
 
HØRING - FORSLAG TIL NYE SOGNE- OG PROSTIGRENSER I OSLO  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget: 

1. Bydelsutvalget tar høringsuttalelsen til etterretning 
2. Bydelsutvalget ser det som hensiktsmessig at  bydelsgrenser og soknegrenser er like. 

Dette vil kunne fremme samarbeidet mellom bydelen og kirken. Bydelens innbyggere vil 
kunne oppleve en større nærhet med kirken og det frivillige samarbeidet vil kunne 
stimuleres. På bakgrunn av dette bør antall prostigrenser opprettholdes med 5 og 
justeres i forhold til bydelsgrenser. 

 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om høring – forslag til nye sogne- og prostigrenser i Oslo -  til 
behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
BUK-komiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Osloprosjektet – Nye muligheter med ny struktur eies av Kirkelig fellesråd i Oslo, Oslo biskop 
og Oslo bispedømmeråd. Oslo prosjektet er et organisasjonsutviklingsprosjekt for kirken i Oslo 
og har som hovedmål å styrke den kirkelige kjernevirksomheten gjennom en optimal utnyttelse 
og bedre organisering av de samlede ressursene til kirken i Oslo. 
 
Styringsgruppen for Osloprosjektet legger frem tre ulike forslag til ny soknestruktur samt to 
ulike forslag til ny prostistruktur for den norske kirke i Oslo. Forslaget innebærer omfattende 
endringer i soknestrukturen. 
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Det har i arbeidet med nye modeller for soknegrenser blitt sett på modeller som gir mest mulig 
vitalitet til det lokale fellesskapet i kirken i Oslo. Videre har det vært en målsetting å finne 
modeller som sikrer et kirkelig fullskalatilbud til byens befolkning innenfor hvert enkelt sogn. 
 
Det redegjøres for tre modeller for soknestruktur i Oslo kommune. I modell 1 lar en 
kommunens grenser og størrelse være bestemmende for soknegrensene. Det betyr i så fall at 
den norske kirke i Oslo består av ett sokn. 
 
I modell 2 er kirkens fem prostier i Oslo bestemmende for soknegrensene. Det betyr i så fall at 
den norske kirke i Oslo vil bestå av 5 sokn og at soknegrensene følger prostiinndelingen og 
grensene. Det foreslås også at soknenes yttergrenser skal tilpasses bydelens bydelsgrenser. 
 
I modell 3 er Oslos 15 bydeler bestemmende for soknegrensene. Dette vil innebære at Den 
norske kirke i Oslo består av 15 sokn og at soknegrensene følger bydelsinndelingen og 
grensene.  
Høringsinstansene bes spesielt å kommentere hvorvidt det anses som hensiktsmessig størrelse 
på soknene for kirken i Oslo samt hvorvidt det anses som hensiktsmessig å justere soknenes 
grenser etter bydelsgrensene. 
 
Høringen beskriver at en eventuell endring av soknegrensene vil utløse et behov for endring i 
prostigrensene i Oslo. Det er Kultur- og kirkedepartementet som har myndighet til å foreta 
endinger i prostiinndelingen i Den norske kirke. Høringsinstansene bes likevel om å 
kommentere de foreslåtte modellene  for ny prostiindeling i Oslo.  
 
Det ene alternativet innebærer å redusere prostigrenser fra  fem til fire og la grensene til Oslos 
fire byområder være bestemmende for prostigrensene ( Oslo indre by, Oslo ytre by vest, Oslo 
ytre by nord-øst og Oslo ytre by sør-øst). Det andre forslaget går på å beholde samme 5 prostier 
som i dag, men at grensene justeres i forhold til bydelsgrensene. 
 
 
Bydelens vurdering: 
Sett fra Bydel Nordstrand er det viktig for bydelen at bydelsgrenser og soknegrenser er like. 
Dette vil kunne fremme samarbeidet mellom bydelen og kirkens menighet. Like grenser vil 
kunne gjøre at bydelen og Kirken kan oppleve en større nærhet og fellesskap. Tettere 
samarbeid med kirken kan stimulere for at kirken kan bidra inn i bydelen i det frivillige 
arbeidet ved for eksempel eldresentre, frivillighetssentral, oppsøkende virksomhet samt barne- 
og ungdomsarbeid. 
 
Bydel Nordstrand ser det som hensiktsmessig at antall prostigrenser opprettholdes som i dag 
med 5 prostier og at grensene justeres i forhold til bydelsgrensene. En justering i forhold til 
bydelsgrenser vil kunne gi et større ryddighet i struktur og fremme samarbeidet mellom 
instansene. 
 
 
 
Per Johannessen/s/       Marie Anbjørg Joten/s/ 
bydelsdirektør        ass. bydelsdirektør 
 
 
 
Trykt vedlegg: Høringsnotat - Forslag til nye sokne- og prostigrenser i Oslo  
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Sak 43/08    Smittevernplan for Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 200401243 
Arkivkode: 300 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 07.04.08 32/08  
Eldrerådet 14.04.08 21/08  
Rådet for funksjonshemmede 14.04.08 18/08  
Helse- og sosialkomite 14.04.08 21/08  
Bydelsutvalget 24.04.08 43/08  
 
 
SMITTEVERNPLAN FOR BYDEL NORDSTRAND  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender Smittevernplan 2008 for Bydel Nordstrand til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar Smittervernplan 2008 for Bydels Nordstrand til etterretning 

 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender Smittevernplan 2008 for Bydel Nordstrand til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Eldrerådets vedtak: 
Smittevernplan for Nordstrand Bydel fra Nordstrand Eldreråd  tiltres 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Smittevernplan for Bydel Nordstrand tiltres  
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SAKSUTREDNING 
Vedlegg: Smittevernplan 2008 for Bydel Nordstrand 
 
Oppdatering av smittevernplan for Bydel Nordstrand har vektlagt lokale tilpasninger. Den 
forrige smittevernplanen var utarbeidet i 2003. Smittervernplanen må ses i sammenheng med 
smittevernplan for Oslo kommune.  
 
 
 
Oslo, 31.03.2008 
 
 
Per Johannessen/s/     Vidar Kirkerød/s/ 
bydelsdirektør      bydelsoverlege 
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Sak 44/08    Reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom 
politisk og administrativt nivå - høring  

 
Arkivsak: 200701239 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 07.04.08 27/08  
Eldrerådet 14.04.08 19/08  
Rådet for funksjonshemmede 14.04.08 16/08  
Ungdomsrådet 14.04.08 13/08  
Bydelsutvalget 24.04.08 44/08  
 
 
 
REGLEMENT FOR KOMITEER OG UTVALG OG FORHOLDET MELLOM 
POLITISK OG ADMINISTRATIVT NIVÅ - HØRING  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til rådene: 
Rådene har ingen merknader til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget 
   
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget vedtar vedlagte reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom politisk 
og administrativt nivå 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender høringssak om Reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom 
politisk og administrativt nivå til behandling i: 
Rådene 
Bydelsutvalget  
(Bydelsdirektøren informerte om at høringssaken også er sendt til Lokal klagenemnd) 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
I møtet i rådet for funksjonshemmede  (RFF) 25.02.08 vedtok rådet å føre opp Munkerud skole 
som ny sak på dagsorden. Bakgrunnen var omtale i pressen de siste dagene av byggeprosjekt 
for skolen. 
Rådet vedtok at man ønsket  å bli forelagt planene for den nye skolen for å kunne medvirke til 
at man kan unngå eventuelle bygningsmessige løsninger som kan virke hindrende med hensyn 
til tilgjengelighet og bruk for forskjellige typer funksjonshemmede. 
 
Da bydelsadministrasjonen tok kontakt med lederen for utforming av protokollen ble det 
opplyst at rådet ikke hadde anledning til å behandle det reiste spørsmål som sak i møtet fordi 
det ikke var forhåndsklarert med bydelsdirektøren. Dette synes å være hjemlet i Reglement for 
komiteer og utvalg som er på høring i RFFs møte 14.04.08.(sak 16/08). 
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RFF finner reglementsutkastet i for stor grad begrensende for initiativ fra rådet. Rådet ønsker 
ikke utelukkende å være et organ for å svare på spørsmål fra Bydelsutvalg / - administrasjon, 
men også at det er en mulighet for å ta opp aktuelle saker for funksjonshemmede uten stort 
tidstap. 
RFF har forståelse for at man ikke med slike ”hastesaker” skal kunne binde opp budsjettmidler 
eller personellresurser i administrasjonen, men rådet må kunne vedta og fremme synspunkter 
overfor bydelsutvalg og administrasjon i vedtaks form. 
 
RFF ønsker med denne bakgrunn en oppmyking av pkt 3.1 nytt o  : 
 

0       Komiteen kan likevel fatte vedtak i andre saker tatt opp ved starten av møtet når 
utsettelse av saken til neste møte vil bety vesentlig  ulempe for løsing av saken og 
vedtaket  ikke forutsetter å binde opp bydelens budsjettmidler eller personalressurser av 
betydning.   

 
Rådet har for øvrig ingen andre merknader til bydelsdirektørens innstilling. 
 
Eldrerådets vedtak: 
Eldrerådet har følgende merknader til saken: 
- Ad. Punkt 3.1. var det et ønske om mer klar definisjon av begreper og i tillegg mangler   
      definisjon av begrepet ”tiltres”. 
- Ad. Punkt 7.3: Eldrerådet vil ta befaring av sykehjem, Eldresenter og besøke andre nære    
      kommuner når de har gjort noe nytt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Ungdomsrådet har ingen merknader til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget 
 
Bakgrunn: 
Vedlegg:  Reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom politisk og administrativt 
nivå 
 
Komiteene behandlet saken 25. og 26.02.2008, hvor det ble fattet følgende vedtak: 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak:  
Reglement for komiteer og utvalg og forhold mellom politisk og administrativt nivå tas til 
orientering  
 
Vedtak i byutvikling, miljø og samferdselskomiteen: 
Komiteen har ingen merknader til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget. 
 
Vedtak i barn, ungdom og kulturkomiteen: 
Komiteen har ingen merknader til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget 
 
Bydelsutvalget behandlet saken 06.03.2008,sak  hvor det ble fattet følgende vedtak: 
Saken utsettes og sendes på høring til rådene og lokal klagenemnd 
 
SAKSUTREDNING 
 
Ansvarslinjene mellom politisk nivå på bydel og administrasjonen framgår i hovedsak av 
bydelsreglementet fastsatt av bystyret. Bydelsdirektørens oppgaver og ansvar framgår i tillegg 
også andre steder. 
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På lokalt nivå i Bydel Nordstrand er det mellom administrativt og politisk nivå vært enighet om 
at det i tillegg vil være nyttig/hensiktsmessig med ytterligere avklaringen mellom nivåene. 
Dette gjelder spesielt praktiske avklaringer. Det er forholdet som primært reguleres i vedlagte 
reglement. 
 
Forslag til reglement har kommet i stand gjennom drøftinger mellom nivåene; på politisk side 
ved arbeidsutvalget og lederne fra de tre komiteene. Det er enighet om det utarbeidede forslag. 
 
 
 
 
Oslo, 31.03.2008  
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 45/08    Suppleringsvalg av varamedlem i arbeidsutvalget og 
helse- og sosialkomiteen  

 
Arkivsak: 200701239 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 07.04.08 35/08  
Bydelsutvalget 24.04.08 45/08  
 
SUPPLERINGSVALG AV VARAMEDLEM I ARBEIDSUTVALGET OG HELSE- OG 
SOSIALKOMITEEN  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Suppleringsvalg av varamedlem i Arbeidsutvalget og Helse- og 
sosialkomiteen til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget: 

1. Suppleringsvalg av varamedlem i Arbeidsutvalget (AU) for 2008, som erstatter Anne 
Grethe Ellingsen (A),  velges:……………………………………… 

2. Suppleringsvalg av varamedlem i Helse- og sosialkomiteen for 2008 som erstatter Anne 
Grethe Ellingsen (A), velges:……………………………………… 

   
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om Suppleringsvalg av varamedlem i Arbeidsutvalget og Helse- og 
sosialkomiteen til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
På bydelsutvalgets møte 06.03.2008, sak 35/08,  fremmet Steinar Andersen (A) følgende 
forslag til vedtak:   
Anne Grethe Ellingsen (A) som er flyttet ut av Oslo,  fritas fra sitt verv i bydelsutvalget og 
erstattes med 1. vara Thor Granlund (A). 
 
Arbeiderpartiet vil på neste BU komme tilbake med forslag til erstatter for Anne Grethe 
Ellingsen i komitéene. 
 
Forslag til vedtak 
Anne Grethe Ellingsen (A) som er flyttet ut av Oslo fritas fra sitt verv i bydelsutvalget og 
erstattes med 1.vara Thor Granlund (A). 
 



   29

Bydelsutvalgets vedtak (enstemmig): 
Anne Grethe Ellingsen (A) som er flyttet ut av Oslo fritas fra sitt verv i bydelsutvalget og 
erstattes med 1. vara Thor Granlund (A). 
 
 
 
Oslo, 03.04.2008 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
 
 
 



 30

 

Sak 46/08    Årsrapport 2007 for Nordstrand Eldresenter  
 
Arkivsak: 200500649 
Arkivkode: 101.1 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 07.04.08 34/08  
Eldrerådet 14.04.08 22/08  
Helse- og sosialkomite 14.04.08 22/08  
Bydelsutvalget 24.04.08 46/08  
 
 
ÅRSRAPPORT 2007 FOR NORDSTRAND ELDRESENTER  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender Årsrapport 2007 fra Nordstrand Eldresenter til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komite og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 
Årsrapport 2007 fra Nordstrand eldresenter tas til etterretning 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender Årsrapport 2007 fra Nordstrand Eldresenter til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Årsrapport for 2007 for Nordstrand Eldresenter med merknader tiltres. 
 
SAKSUTREDNING 
Vedlegg:  Årsrapport 2007 fra Nordstrand eldresenter  
 
Oslo, 31.03.2008 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 47/08    Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 
2007  

 
Arkivsak: 200600420 
Arkivkode: 855 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 07.04.08 33/08  
Eldrerådet 14.04.08 23/08  
Rådet for funksjonshemmede 14.04.08 20/08  
Ungdomsrådet 14.04.08 15/08  
Helse- og sosialkomite 14.04.08 23/08  
Bydelsutvalget 24.04.08 47/08  
 
 
ÅRSRAPPORT FOR EKEBERG-BEKKELAGET FRIVILLIGHETSSENTRAL 2007  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Ekeberg – Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til 
behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Friivillighetssentral 2007 tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til etteretning 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Arbeidsutvalget var enige i at saken sendes til behandling i helse- og sosialkomiteen i stedet for 
barn, ungdom og kulturkomiteen 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Ekeberg – Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til 
behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
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Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
Det var enighet om følgende merknad til bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Rådet for funksjonshemmede er imponert over innsatsen til Ekeberg-Bekkelaget 
Frivillighetssentral og tar saken til etterretning.  
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Friivillighetssentral 2007 tas til orientering med merknad. 
 
Eldrerådets vedtak: 
Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 tas til orientering 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Friivillighetssentral 2007 tas til orientering 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 tas til orientering 
 
 
Bakgrunn: 
 
Vedlegg: Årsrapport for perioden 01.01. – 31.12.2007 for Ekeberg-Bekkelaget 
frivillighetssentral 
 
 
 
Oslo, 26.03.2008 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 48/08    Protokoller til orientering  
 
Arkivsak: 200700160 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 24.04.08 48/08  
 
PROTOKOLLER TIL ORIENTERING  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokollene tas til orientering 
 
 
SAKSUTREDNING 
 
Vedlagt følger protokoller til orientering fra: ( Klikk på hver enkelt) 
 
Arbeidsutvalget    07.04.2008 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteen  14.04.2008 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 15.04.2008 
 
Helse- og sosialkomiteen   14.04.2008    
 
Eldrerådet     14.04.2008 
 
Ungdomsrådet     14.04.2008 
 
Rådet for funksjonshemmede   14.04.2008  
 
 
Oslo, 16.04.2008 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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	Votering:
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	Byutvikling, miljø og samferdsel
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	2. BMS-komiteen har behandlet spørsmålet om hensiktsmessigheten av politisk deltakelse med en representant i reguleringsgruppa. Komiteen har funnet dette hensiktsmessig.
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	Vedtaket gir følgende føringer for planarbeidet:
	 Idretten fortsatt skal ha hovedprioritet på Ekebergsletta, men at det også skal legges til rette for friluftsliv og rekreasjon.
	 Det skal utvises stor varsomhet med å etablere nye anlegg på sletta og i skogområdene som omkranser sletta som medfører klare fysiske inngrep i terrenget.
	 Det er viktig at forvaltning av kulturminnene og kulturlandskapet i området blir gjenstand for en grundig vurdering i reguleringsplanen.
	 Ekebergsletta skal være et idrettsområde som er preget av natur.
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	 Det etableres petanquebane med mulig lokalisering ved grusbanene mellom Ekeberghallen og KFUM-hallen.
	 Det skal legges til rette for fortsatt drift av rideskole og husdyrpark.
	 Framtidig bruk av hyttene i kanten av Ekebergsletta ved Brannfjell skal vurderes.
	Plan- og bygningsetaten er gitt i oppdrag av Byrådsavdeling for byutvikling (BYU) å utarbeide forslag til reguleringsplan for Ekebergsletta, Brannfjell og skogs- og naturområdene rundt (brev fra byrådsavdelingen datert 30.03.2007). I brevet blir Plan- og bygningsetaten (PBE) bedt om å lede planarbeidet med aktiv bistand fra Kultur- og idrettsetaten og Friluftsetaten. Bydelen og aktuelle interesseorganisasjoner skal trekkes aktivt inn i arbeidet. 
	Hensikten med planarbeidet er å avklare framtidig arealbruk og fastsette rammer for utviklingen i området ut fra en avveining mellom idretts-, friluftslivs-, naturvern- og kulturminneinteresser. Hele området med Ekebergsletta og omkringliggende skogsområder skal sees i sammenheng.
	I brev av 04.05.2007 til BYU la PBE fram forslag til organisering og framdrift av planarbeidet. I brev av 30.06.2007 gir BYU tilslutning til foreslåtte organisering og framdrift, og ber samtidig om enkelte mindre tilføyelser/endringer.
	I brev av 30.03.2007 fra BYU framgår det at C. Lundens Ringnes Stiftelse skal utarbeide et privat forslag til reguleringsplan for Skogsskulpturpark i Ekebergskråningen, og at Byrådsavdeling for næring og kultur skal følge opp denne planprosessen. Videre i notat nr. 214/2007 dater  05.12.2007 fra Byråden for byutvikling til Byutviklingskomiteen blir det presisert at det først skal gjøres en samlet overordnet vurdering av hele området, hvor det bl.a. skal gis rammer for reguleringsplanene og få fastsatt hvor grensen mellom Skogsskulpturparken og plan for Ekebergsletta med omkringliggende skogsområder skal gå. Deretter skal det lages en reguleringsplan for hvert av områdene.
	Følgende organisering, føringer og mål i forbindelse med planarbeidet er beskrevet av Plan- og bygningsetaten:
	Viktige føringer for planarbeidet
	Følgende planer er gjennomgått
	 Kommuneplan 2004 – Mål og strategier – arealdelen, vedtatt i bystyret 26.05.04
	 Strategi for bærekraftig utvikling - Byøkologisk program 2002 – 2014, vedtatt i bystyret 11.06.03
	 ”By i bevegelse” – bystyremelding, vedtatt i bystyret i 2002
	 Kommunedelplan for idrett 2005 – 2008, vedtatt i bystyret 16.03.05
	 Kommunedelplan, Anlegg og områder for friluftsliv i Oslo - Handlingsprogram for 2005 – 2008, vedtatt i bystyret 16.03.05
	 Grøntplan for Oslo – kommunedelplan for grøntstruktur i byggesonen, vedtatt i bystyret 15.12.93
	 Kulturminnevern i Oslo - bystyremelding 4/2003, vedtatt i bystyret 21.08.03
	Annet pågående planarbeid i områdetDirektoratet for naturforvaltning (DN) oversendte sin tilrådning om ”Vern av viktige naturområder rundt Oslofjorden og Telemarkkysten, delplan for Oslo og Akershus” til Miljøverndepartementet i brev av 14.03.07. Ekebergskråningen naturreservat inngår som et av 37 områder i tilrådningen fra DN. 
	Generelle føringer
	De blågrønne korridorene fra Marka til fjorden skal opprettholdes og videreutvikles. Oslos innbyggere skal i sin hverdag ha gode muligheter til å utøve idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, med tanke på positive egenopplevelser og helsegevinst. Det skal være mulig å oppleve og utøve  toppidrett i Oslo.
	Friluftsliv: 
	Utbyggingspresset på friarealer øker, samtidig som etterspørselen etter gode friarealer til rekreasjon også blir større. Det skal derfor vurderes om ubebygde arealer skal disponeres som friarealer til rekreasjon og om de kan brukes til å opparbeide sammenhengende traseer som gir bedre tilgang til fjord, turveinett og mark samt knytter sammen arbeidssted og bolig. 
	Regulerte friområder og andre viktige natur- og rekreasjonsområder i byggesonen skal beholdes.
	Områder av verdi for friluftslivet skal sikres, slik at det fremmer miljøvennlig ferdsel, opphold og høsting, og at naturgrunnlaget blir tatt vare på. 
	Utbyggingen av turveisystemet sikres og fullføres, og systemet utvikles videre.
	Det skal arbeides for bedre tilrettelegging og vedlikehold av grøntområdene for å trekke flere brukergrupper ut i natur og friluft.
	Alle skal i sin hverdag ha gode muligheter til å utøve friluftsliv og fysisk aktivitet med tanke på positive opplevelser og helsegevinst.
	Hvem bør prioriteres?
	 Inaktive (alle aldre)
	 Beboere med lite grøntarealer rundt seg
	 Barn og unge
	 Eldre og funksjonshemmede (lite mobile grupper som krever spesiell tilrettelegging)
	Hva bør ressursene brukes til?
	 Oppnå tilfredsstillende standard på dagens områder og anlegg
	 Sikre og opparbeide nye områder og anlegg
	 Øke naturopplevelsen
	Idrett: 
	Alle skal ha gode muligheter til å utøve idrett og være fysisk aktive ut fra egne interesser, ambisjoner og forutsetninger. Oslo kommunes innbyggere skal ha et bredt mangfold av tilbud om idrett og fysisk aktivitet, som skal gi dem økt trivsel og velvære slik at de kan oppnå bedre helse og livskvalitet. Barn og unge skal ha et stimulerende oppvekstmiljø, med tilgang til anlegg og områder for idrett og lek.
	Det er nødvendig å sikre nødvendige arealer til idrettsanlegg og fysisk aktivitet. I den sammenheng er det imidlertid viktig at utbygging av idrettsanlegg ikke går på bekostning av grønne lunger i områder som har lite grønt areal.
	 Sørge for at alle bydeler har minst en idrettspark, der et mangfold av idretts- og treningsaktiviteter utøves i en grønn ramme.
	 Skape idrettsanlegg som er møteplasser for idretten, egenorganisert aktivitet, skoler, SFO, ungdomsklubber m.m.
	 Satsing på etablering av nærmiljøanlegg.
	 Ved bygging og rehabilitering av alle typer anlegg skal det tas hensyn til eksisterende landskap, biologisk mangfold og naboskap. Miljømessige og estetiske forhold skal tillegges stor vekt.
	 Den anleggstypen det er størst behov for er flerbrukshaller. Utbyggingen av idrettshaller  må ses i nær sammenheng med skoleutbygging og skolenes behov.
	Økologi: 
	Det økologiske mangfoldet skal tas vare på og i plan- og byggesaksbehandlingen skal det tas hensyn til verdifulle lokaliteter og leveområder slik at det biologiske mangfoldet i byen kan opprettholdes.
	Bevaring av eksisterende våtmarker og dammer gis spesiell prioritering i vernearbeidet i perioden.
	Regnvann (overvann) skal i størst mulig grad håndteres lokalt slik at vannets naturlige kretsløp opprettholdes, og naturens selvrensingsevne utnyttes.
	Kulturminnevern:
	De overordnede prioriteringene for kulturminnevern skal knyttes til viktige historiske deler av det fysiske miljøet, slik at Oslo oppleves med en tidsdybde – et historisk uttrykk – som er den 1000 år gamle byen og dens forhistorie verdig.
	 For at tidsdybden skal være til stede, må et bredt, representativt utvalg av historiske spor vernes for å kunne erfares i omgivelsene. Det må derfor vises varsomhet med å fjerne historiske spor.
	 Et bredt utvalg av kulturminnene kan bare opprettholdes og aktiviseres ved samhandling og felles mål med andre sektorer i et forpliktende samarbeid.
	Kulturminneverdier som knytter seg til byens hovedområder og andre særlig viktige områder for kulturminnevern skal gis betydelig vekt ved all planlegging og forvaltning.
	 Kulturminneverdiene skal være et utgangspunkt i reguleringsplanleggingen.
	 I saker der det råder uenighet mellom Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren, skal Byantikvaren formulere alternativt forslag/uttalelse som følger saken fram til politisk behandling.
	Kulturminnevern skal vise alles historie; og kulturminner skal så langt det er mulig, uten å påføre objektet vesentlig skade, gjøres tilgjengelig for alle, også for orienterings- og bevegelseshemmede.
	 Det utarbeides informasjon og oppslag om kulturminner, slik at de blir lett gjenkjennelige og forståelige for publikum.
	Spesielle føringer for Ekebergområdet
	Idrett:
	Prioritert handlingsprogram 2005 – 2008:
	Ingen anlegg på Ekeberg
	Prioriterte forslag utenfor økonomirammen, etter anleggskategori:
	 Cricket toaletter – klubbhus/garderober prioritet 6
	 Cricket treningspitch  - cricket prioritet 1
	Friluftsliv:
	Prioritert handlingsprogram – 2005 - 2008
	 Ekeberg/Brannfjell – lysløype/skileik - 2007
	Prioritert handlingsprogram – forslag utenfor økonomirammen:
	 Ekeberg kultursti. Skilting av fornminner for å unngå (uvitende) ødeleggelse.
	 Ekeberg/Brannfjell – drikkevannsfontene ved Svartadammen. Avrenning til dammen for å sikre vannstand og vannkvalitet.
	 Ekeberg – rydding av stier i ”byskogen”
	 Ekeberg/Brannfjell – toaletter med universell tilgjengelighet
	 Ekeberg – brosjyre om området, sammenlignbar med brosjyrer om for eksempel Akerselva
	Ekebergsletta framheves som en karaktergivende overordnet landskapsform – platålandskapet.
	Ekebergskråningen/Ekebergsletta/Brannfjell er definert som en del av det overordnede parksystemet hvor den regulerte arealavgreningen bør opprettholdes. Det er en kulturhistorisk særlig verdifull park hvor det stilles høye krav til skjøtsel og tilpassing ved utbyggingstiltak inntil parken.
	Selve platået/sletta er avsatt som kombinert bypark og idrettspark. Ekebergskråningen og Brannfjell er avsatt som naturpark.
	Bypark = parkmessig opparbeidet, ukentlig skjøtsel
	Idrettspark = med parkmessig opparbeidet del som er offentlig tilgjengelig
	Naturpark = opparbeidelsen begrenser seg til stinett, evt benker og andre innretninger for å gjøre   parken tilgjengelig, skjøtsel 1-2 ganger pr vekstsesong.
	Fra øst inn mot Brannfjell kommer to parseller i det overordnede turveisystemet. Videre diagonalt over platået mot nordvest er det markert en viktig gangforbindelse.
	Det skal utarbeides en samlet reguleringsplan for Ekebergsletta og skogs- og naturområdene rundt for å sikre et viktig område for idretts- og rekreasjonsaktiviteter i friluft. Planen skal legge til rette for at området er tilgjengelig for allmennheten og at så mange interesser og aktører som mulig kan bruke det.
	Planforslag skal være klart for oversending til politisk behandling innen november 2009.
	Planen skal legge til rette for:
	 videreutvikling av Ekebergsletta som et idrettsområde preget av natur.
	 videreutvikling av rekreasjons- og friluftslivstilbudet.
	 at verdifulle kulturminner og kulturlandskap tas vare på som sammenhengende kulturmiljøer.
	 beskyttelse av viktige leveområder for planter og dyr (sikre biologisk mangfold).
	 etablering av en Skogsskulpturpark i skråningen ved Ekebergrestauranten.
	 fortsatt drift av rideskole og husdyrpark.
	 sikring av atkomst til endestasjonen for planlagt gondolbane fra Bjørvika.
	Kritiske suksessfaktorer
	 Registrering av automatisk fredete kulturminner – utnyttelse av feltsesongen og avklaring av finansiering av registreringsarbeidet.
	 Prinsippavklaring av omfanget av nye idrettsanlegg og bygg på Ekebergsletta.
	 Klarhet i hva som kan styres gjennom reguleringsplanen.
	o Juridisk korrekt grep på utformingen av reguleringsbestemmelsene
	 Formidling og tydeliggjøring av planens intensjoner for en helhetlig forvaltning av området.
	o Hensiktsmessig omfang og detaljeringsnivå for planens retningslinjer. 
	o Bruk av illustrasjoner og prinsippskisser. 
	ORGANISERING OG BEMANNING
	Prosjektstyring:
	Det er ikke lagt opp til en egen styringsgruppe for reguleringsplanarbeidet. BYU har tildelt PBE ansvaret for utarbeidelsen av reguleringsplanen. Det innebærer at den formelle styringen av prosjektet ivaretas av linjeledelsen i PBE. I henhold til PBEs kvalitetssystem vil Planforum bli benyttet til sentrale avklaringer (Område- og prosessavklaring og Prosjektavklaring). 
	Sentrale styringsoppgaver vil være:  - godkjenne prosjektplan
	    - godkjenne mål for planarbeidet
	   - godkjenne utkast til plandokument ved viktige milepæler
	   - sikre koordinering mellom etatenes arbeid
	   - sikre tilstrekkelige ressurser til planarbeidet  
	Reguleringsgruppe (arbeidsgruppe):
	PBE vil ha det formelle ansvaret for utarbeidelse av reguleringsplanen, og det daglige planarbeidet vil ligge her. Planarbeidet skal skje i nært samarbeid med berørte etater og bydelen i reguleringsgruppa. Gruppa har ansvar for produksjon av planens innhold og skal bistå prosjekleder i vurderinger og avklaringer underveis i planarbeidet. Det er viktig at alle i gruppa prioriterer planarbeidet og bidrar aktivt.
	Reguleringsgruppa skal:- utarbeide det faglige grunnlaget for planarbeidet og delta i møter for å drøfte forslag til reguleringsplan iht. bestilling og prosjektplan
	Prosjektleder skal: - følge opp prosjektets mandat (prosjektplan) og framdrift
	 - administrere reguleringsgruppe og referansegruppe
	 - sørge for nødvendige avklaringer for styringen av prosjektet 
	Referansegruppe:
	Planarbeidet berører en rekke organisasjoner innen friluftslivs og idrett. Det er nyttig å etablere samarbeid med grunneiere, beboerer og andre interesserte gjennom kontakt med velforeninger og lignende. Referansegruppa har en viktig funksjon i forhold til plan- og bygningslovens krav om aktiv opplysningsvirksomhet og deltakelse fra beboere og lokale interessenter.
	Referansegruppa skal - rådgi reguleringsgruppa i planarbeidet
	 - sørge for at viktig informasjon fra berørte organisasjoner og lokalkunnskap blir kjent for reguleringsgruppa
	 - bringe videre og spre informasjon om planarbeidet 
	GJENNOMFØRING AV PLANARBEIDET - FRAMDRIFT
	For å ivareta byrådens presiseringer i notatet av 05.12.2007 legges det opp til en todelt planprosess.
	De viktigste aktivitetene i hver fase er stikkordsmessig nevnt nedenfor, under figuren. 
	Fase 1 Oppstart av plan for hele Ekebergområdet
	- Utarbeide felles planinitiativ
	- Samråd med bydelen og fagetatene
	- ”Område- og prosessavklaring” i planforum
	- Fastsette grensen mellom Skogsskulpturparken og plan for Ekebergsletta med omkringliggende skogsområder
	Fase 2 Videreføring av to separate planer (Skogsskulpturparken skilles ut som egen plan)
	- Oppstartsmøte privat reguleringsplan for Skogsskulpturparken
	- Utarbeide planskisse for ”Samlet plan” for resten av området 
	- 1. informasjonsmøte
	- ”Prosjektavklaring” i planforum
	- Utarbeide planforslag
	- Planforslag til offentlig ettersyn
	- 2. informasjonsmøte (folkemøte)
	- Oversendelse av planforslag til politisk behandling
	FRAMDRIFTSPLAN
	Hendelser/oppgaver
	FASE 1
	FASE 2
	2008
	2009
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	Utarbeide planinitiativ
	- omfatter hele området
	Område- og prosessavklaring
	- Planforum PBE
	Skogsskulpturparkplan
	- oppstartsmøte privatplan
	X
	”Samlet” plan 
	- kunngjøring om oppstart
	Utarbeide planskisse
	Prosjektavklaring 
	- Planforum PBE
	Utarbeide planforslag
	Offentlig ettersyn
	Bearbeide planforslag
	Planforslag til politisk beh.
	X
	FASE 1 – INNLEDENDE SAMORDNET PROSESS
	Frist
	PLANFASER
	FORANKRING
	FELLES FOR BEGGE PLANENE
	Bestilling
	Byrådsak 358/03
	Bystyrevedtak 11.02.04 sak20
	BYU brev 30.03. og 30.06.07
	Feb.
	Invitasjon
	Brev til reg.gr + ref.gr. (se liste side 2)
	Innspill om forhold det bør tas hensyn til og kommentarer 
	BY
	Mars/april
	Utarbeide planinitiativ 
	BOP1 fremmer forslag til avgrensning av skulpturparken og grense mellom planområdene
	BY
	April
	Samråd 
	Planinitiativ sendes samrådsetatene. Innspill til planinitiativet, inkl på forslag til planavgrensning og grense mellom planområdene
	BY
	Primo mai
	Planforum
	Område og prosessavklaring av planinitiativet.
	Konklusjoner ihht mal/ konklusjons-kategorier for område og prosessavklaring, inkl avklare areal til skogsskulpturparken
	Hvor langt konklusjonene og føringene kan/bør gjøres i planforum-behandlingen er avhengig av planinitiativets innhold/detaljering og formelle tilbakemeldinger fra samråd. Det vil / bør gis konklusjoner for hver av de to planområdene.
	Etatsdirektørens planforum (evt) – og med ”utsjekking” mot BYU (Ellen i samrådsmøte med byråden)
	Kvalitetssystemet i PBE
	EKEBERGSLETTA MED TILGRENSENDE NATUROMRÅDER
	Mai/juni
	Kunngjøring om oppstart 
	Brev + annonser - rimelig frist for uttalelse
	Tidlig samarbeid med off.myndigheter og organisasjoner
	PBL §27-1, nr1 annet ledd
	(KU-forskrift)
	PBL §27-1, nr1 fjerde ledd
	Mai/juni
	Informasjonsmøte 1 (oppstart)
	Beboere og lokale interessenter
	Aktiv opplysningsvirksomhet og deltakelse
	PBL §27-1, nr 1 tredje ledd
	PBL §16-1, første ledd
	SKOGSSKULPTURPARKEN – PRIVAT PLAN
	Mai
	Igangsetting av privat planprosess
	Oppstartsmøte/overlevering av konklusjoner fra område- og prosessavklaring. Innsending av evt behov for mer detaljert planinitiativ (vil være avhengig av konklusjoner fra område- og prosessavklaringen)
	Kvalitetssystemet ihht 
	ordinær ip-planprosess
	DETALJERT FRAMDRIFTSPLAN
	Hendelser/oppgaver
	FASE 1
	FASE 2
	2008
	2009
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	Invitasjonsbrev til regulerings- og referansegruppe 
	Utarbeide planinitiativ
	Samråd
	Planforum Område- og prosessavklaring
	Oppstartsmøte privat Skulpturparkplan
	X
	Kunngjøring oppstart ”samlet plan” for Ekebergomr.
	Informasjonsmøte 1
	Registreringer og analyser
	Utarbeide utkast til planskisse
	Forhåndsuttalelse (brev)
	Ferdigstille planskisse
	Planforum. Prosjektavklaring
	Utarbeide planforslag
	Planforslag til offentlig ettersyn
	Informasjonsmøte 2
	Bearbeide planforslag
	Planforslag til politisk behandling
	X
	Møter i reguleringsgruppa
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	Møter i referansegruppa
	X
	X
	X
	Bydelsdirektørens vurdering:
	Etter bydelsdirektørens vurdering er områdets kvaliteter og ulike hensyn som det må tas stilling til godt beskrevet av Plan- og bygningsetaten. Bydelsdirektøren ser derfor ikke behov for å komme med ytterligere innspill i forkant av oppstart av reguleringsplan for Ekebergsletta med omkringliggende skogsområder. Bydelsdirektøren gjør oppmerksom på at bydelen vil få anledning til å uttale seg blant annet i forbindelse med kommunalt samråd, tidlig i planprosessen. Når det gjelder lokal medvirkning er dette ivaretatt både i referansegruppe og reguleringsgruppe, men bydelsdirektøren ber bydelsutvalget vurdere hensiktsmessigheten av en politisk representant i reguleringsgruppa. 
	Bydelsdirektøren fremmer med bakgrunn i forannevnte, følgende forslag til vedtak:
	1. Bydelsutvalget vurderer hensiktsmessigheten av politisk deltakelse med en representant i reguleringsgruppa.
	2. Saken tas til etterretning.
	Oslo, 31.03.2008
	Per Johannessen/s/
	bydelsdirektør
	Til arbeidsutvalget:
	Arbeidsutvalget sender sak om Full barnehagedekning Bydel Nordstrands overordnede 2008 – 2010 til behandling i:
	Barn, ungdom og kulturkomite
	Helse- og sosialkomite
	Rådet for funksjonshemmede
	Ungdomsrådet
	Bydelsutvalget
	Til komiteer og råd:
	Bydelsdirektørens forslag til Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010 vedtas.
	Til medbestemmelsesutvalget:
	Med bestemmelsesutvalget vedtar Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010.
	Til arbeidsmiljøutvalget:
	Arbeidsmiljøutvalget vedtar Plan for full barnehagedekning 2008 – 2010.  
	Til bydelsutvalget:
	Arbeidsutvalgets behandling/vedtak:
	Arbeidsutvalget vedtok at saken sendes til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel i stedet for helse- og sosialkomiteen.
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Arbeidsutvalget sender sak om Full barnehagedekning Bydel Nordstrands overordnede 2008 – 2010 til behandling i:
	Rådet for funksjonshemmede
	Ungdomsrådet
	Bydelsutvalget
	Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak:
	Det var enighet om følgende merknad til bydelsdirektørens forslag til vedtak (understreket):
	Bydelsdirektørens forslag til Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010 vedtas, men rådet for funksjonshemmede  peker også på behovet for små enheter for barn  med spesielle behov.
	Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
	Bydelsdirektørens forslag til Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010 vedtas med merknad.
	Ungdomsrådets vedtak:
	Bydelsdirektørens forslag til Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010 vedtas.
	BUK-komiteens vedtak:
	Bydelsdirektørens forslag til Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010 vedtas med BUK-komiteens følgende merknader:
	BUK-komiteen ber bydelsutvalget om å vedta at bydelsadministrasjonen tar nye initiativ for å få gjennomført utbygging av barnehager i Kaptein Oppegårdsvei/presteboligen og i 
	Birger Oliversvei.
	BMS-komiteen registrerer at Plan for full barnehagedekning delvis imøtekommer bydelens behov for barnehageplasser, men at det er et underskudd på ca. 350 plasser for å oppnå full barnehagedekning innen utgangen av 2010.
	BMS-komiteen anmoder bydelsutvalget om å be om en begrunnelse fra tverretatlig barnehageforum i forhold til hvorfor man ikke går videre med bydelens ønske om barnehageutbygging i Birger Olivers vei 8, Kaptein Oppegårdsvei/Presteboligen og Gina Krogs vei. Ved en utbygging av disse eiendommene vil målet om full barnehagedekning i Bydel Nordstrand oppnås.
	Plan for full barnehagedekning gjelder for perioden 2008 – 2010. Planen har som formål å gi beslutningstakerne i bydelen en oversikt over status og en beskrivelse over barnehageutbyggingen per i dag, og skal danne grunnlag for å fastsette målene  for videre utbygging. 
	For å nå målet om full behovsdekning, er det viktig at det etablerers gode samarbeidsformer med private interessenter og utbyggere
	Hovedutfordringen i arbeidet med å nå full barnehagedekning er å finne frem til et utbyggingsnivå som fjerner ventelistene, og samtidig ikke fører til overkapasitet. For å hindre overkapasitet, er det viktig å overvåke svingninger i søkermassen slik at barnehageplasser eventuelt ikke blir stående tomme, med påfølgende tap av inntekter. De private barnehagene må inngå som en helhetlig del av bydelens barnehagetilbud og integreres i målsettingen og planleggingen.
	Bydelen må fortsatt  kartlegge mulig bruk av eksisterende bygningsmasse, samt se på økte muligheter for flerbrukslokaler. Et godt eksempel på flerbruk er samarbeidet med andre etater i forbindelse med bygging og rehabilitering av skolebygg og idrettshaller. 
	Bydelsutvalget vedtok, 28.10.2004 en barnehageplan for perioden 2004 – 2005.
	Vedtaket innebar at det skulle utarbeides ny barnehageplan for perioden 2008 – 2010 i bydelsutvalgets møte 15.06.2006.
	Under budsjettbehandlingen for 2008 vedtok bydelsutvalget å revidere bydelens plan for utbygging av barnehager 2008 – 2010.
	En forutsetning  for å realisere denne plan for full barnehagedekning er at kostnader ved utbygging  fullfinansieres sentralt og at bydelen tilføres nødvendige midler til nye driftsutgifter
	Plan for full barnehagedekning  behandles i komiteen for barn, unge og nærmiljø (BUK) 15.april 2008 og i bydelsutvalget 24.april 2008.
	Oslo, 31.03.2008
	Per Johannessen/s/      Tove Heggen Larsen/s/
	bydelsdirektør       ass. bydelsdirektør 
	Vedlegg:
	Plan for full barnehagedekning i Bydel Nordstrand 2008 – 2010.
	Til arbeidsutvalget:
	Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for februar 2008 til behandling i:
	Eldrerådet
	Rådet for funksjonshemmede
	Ungdomsrådet
	Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen
	Helse- og sosialkomiteenBydelsutvalget
	Til komiteer og råd
	Til medbestemmelsesutvalget:
	Til bydelsutvalget:
	      2.   Bydelsdirektøren fremmer sak om budsjettregulering til bydelsutvalgets møte 22.05.2008
	Arbeidsutvalgets behandling/vedtak:
	Arbeidsutvalget var enige om at et nytt punkt 2 tilføyes bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget, som følger:
	2.   Bydelsdirektøren fremmer sak om budsjettregulering til bydelsutvalgets møte  22.05.2008
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for februar 2008, med endret vedtakstekst i bydelsutvalget,  til behandling i:
	Eldrerådet
	Rådet for funksjonshemmede
	Ungdomsrådet
	Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen
	Helse- og sosialkomiteenBydelsutvalget
	Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
	Eldrerådets behandling/vedtak:
	Eldrerådet hadde følgende merknader:
	- Urealistisk reduksjon av sykehjemsplasser
	- Bekymring i forhold til lite ressurser/midler innen hjemmetjenesten.
	Eldrerådets vedtak:
	Avviksrapportering for februar 2008 med merknader tiltres.
	Helse- og sosialkomiteens vedtak:
	Avviksrapportering for februar 2007 med merknad tiltres.
	Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:
	SAKSUTREDNING:
	Vedlagt følger Avviksrapportering for februar 2008.
	Oslo, 31.03.2008
	Per Johannessen/s/     Inge Olav Solli/s/
	bydelsdirektør      økonomisjef  
	Til bydelsutvalget:
	2. Bydelsutvalget ser det som hensiktsmessig at  bydelsgrenser og soknegrenser er like. Dette vil kunne fremme samarbeidet mellom bydelen og kirken. Bydelens innbyggere vil kunne oppleve en større nærhet med kirken og det frivillige samarbeidet vil kunne stimuleres. På bakgrunn av dette bør antall prostigrenser opprettholdes med 5 og justeres i forhold til bydelsgrenser.
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Arbeidsutvalget sender sak om høring – forslag til nye sogne- og prostigrenser i Oslo -  til behandling i:
	Barn, ungdom og kulturkomiteen
	Bydelsutvalget
	BUK-komiteens vedtak:
	SAKSUTREDNING:
	Osloprosjektet – Nye muligheter med ny struktur eies av Kirkelig fellesråd i Oslo, Oslo biskop og Oslo bispedømmeråd. Oslo prosjektet er et organisasjonsutviklingsprosjekt for kirken i Oslo og har som hovedmål å styrke den kirkelige kjernevirksomheten gjennom en optimal utnyttelse og bedre organisering av de samlede ressursene til kirken i Oslo.
	Styringsgruppen for Osloprosjektet legger frem tre ulike forslag til ny soknestruktur samt to ulike forslag til ny prostistruktur for den norske kirke i Oslo. Forslaget innebærer omfattende endringer i soknestrukturen.
	Det har i arbeidet med nye modeller for soknegrenser blitt sett på modeller som gir mest mulig vitalitet til det lokale fellesskapet i kirken i Oslo. Videre har det vært en målsetting å finne modeller som sikrer et kirkelig fullskalatilbud til byens befolkning innenfor hvert enkelt sogn.
	Det redegjøres for tre modeller for soknestruktur i Oslo kommune. I modell 1 lar en kommunens grenser og størrelse være bestemmende for soknegrensene. Det betyr i så fall at den norske kirke i Oslo består av ett sokn.
	I modell 2 er kirkens fem prostier i Oslo bestemmende for soknegrensene. Det betyr i så fall at den norske kirke i Oslo vil bestå av 5 sokn og at soknegrensene følger prostiinndelingen og grensene. Det foreslås også at soknenes yttergrenser skal tilpasses bydelens bydelsgrenser.
	I modell 3 er Oslos 15 bydeler bestemmende for soknegrensene. Dette vil innebære at Den norske kirke i Oslo består av 15 sokn og at soknegrensene følger bydelsinndelingen og grensene. 
	Høringsinstansene bes spesielt å kommentere hvorvidt det anses som hensiktsmessig størrelse på soknene for kirken i Oslo samt hvorvidt det anses som hensiktsmessig å justere soknenes grenser etter bydelsgrensene.
	Høringen beskriver at en eventuell endring av soknegrensene vil utløse et behov for endring i prostigrensene i Oslo. Det er Kultur- og kirkedepartementet som har myndighet til å foreta endinger i prostiinndelingen i Den norske kirke. Høringsinstansene bes likevel om å kommentere de foreslåtte modellene  for ny prostiindeling i Oslo. 
	Det ene alternativet innebærer å redusere prostigrenser fra  fem til fire og la grensene til Oslos fire byområder være bestemmende for prostigrensene ( Oslo indre by, Oslo ytre by vest, Oslo ytre by nord-øst og Oslo ytre by sør-øst). Det andre forslaget går på å beholde samme 5 prostier som i dag, men at grensene justeres i forhold til bydelsgrensene.
	Bydelens vurdering:
	Sett fra Bydel Nordstrand er det viktig for bydelen at bydelsgrenser og soknegrenser er like. Dette vil kunne fremme samarbeidet mellom bydelen og kirkens menighet. Like grenser vil kunne gjøre at bydelen og Kirken kan oppleve en større nærhet og fellesskap. Tettere samarbeid med kirken kan stimulere for at kirken kan bidra inn i bydelen i det frivillige arbeidet ved for eksempel eldresentre, frivillighetssentral, oppsøkende virksomhet samt barne- og ungdomsarbeid.
	Bydel Nordstrand ser det som hensiktsmessig at antall prostigrenser opprettholdes som i dag med 5 prostier og at grensene justeres i forhold til bydelsgrensene. En justering i forhold til bydelsgrenser vil kunne gi et større ryddighet i struktur og fremme samarbeidet mellom instansene.
	Per Johannessen/s/       Marie Anbjørg Joten/s/
	bydelsdirektør        ass. bydelsdirektør
	Trykt vedlegg: Høringsnotat - Forslag til nye sokne- og prostigrenser i Oslo 
	Til arbeidsutvalget:
	Arbeidsutvalget sender Smittevernplan 2008 for Bydel Nordstrand til behandling i:
	Eldrerådet
	Rådet for funksjonshemmede
	Til komiteer og råd:
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Arbeidsutvalget sender Smittevernplan 2008 for Bydel Nordstrand til behandling i:
	Eldrerådet
	Rådet for funksjonshemmede
	Helse- og sosialkomiteen
	Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
	Eldrerådets vedtak:
	Helse- og sosialkomiteens vedtak:
	Oppdatering av smittevernplan for Bydel Nordstrand har vektlagt lokale tilpasninger. Den forrige smittevernplanen var utarbeidet i 2003. Smittervernplanen må ses i sammenheng med smittevernplan for Oslo kommune. 
	Oslo, 31.03.2008
	Per Johannessen/s/     Vidar Kirkerød/s/
	bydelsdirektør      bydelsoverlege
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
	Til rådene:
	Til bydelsutvalget:
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Arbeidsutvalget sender høringssak om Reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom politisk og administrativt nivå til behandling i:
	Rådene
	Bydelsutvalget 
	(Bydelsdirektøren informerte om at høringssaken også er sendt til Lokal klagenemnd)
	Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
	I møtet i rådet for funksjonshemmede  (RFF) 25.02.08 vedtok rådet å føre opp Munkerud skole som ny sak på dagsorden. Bakgrunnen var omtale i pressen de siste dagene av byggeprosjekt for skolen.
	Rådet vedtok at man ønsket  å bli forelagt planene for den nye skolen for å kunne medvirke til at man kan unngå eventuelle bygningsmessige løsninger som kan virke hindrende med hensyn til tilgjengelighet og bruk for forskjellige typer funksjonshemmede.
	Da bydelsadministrasjonen tok kontakt med lederen for utforming av protokollen ble det opplyst at rådet ikke hadde anledning til å behandle det reiste spørsmål som sak i møtet fordi det ikke var forhåndsklarert med bydelsdirektøren. Dette synes å være hjemlet i Reglement for komiteer og utvalg som er på høring i RFFs møte 14.04.08.(sak 16/08).
	RFF finner reglementsutkastet i for stor grad begrensende for initiativ fra rådet. Rådet ønsker ikke utelukkende å være et organ for å svare på spørsmål fra Bydelsutvalg / - administrasjon, men også at det er en mulighet for å ta opp aktuelle saker for funksjonshemmede uten stort tidstap.
	RFF har forståelse for at man ikke med slike ”hastesaker” skal kunne binde opp budsjettmidler eller personellresurser i administrasjonen, men rådet må kunne vedta og fremme synspunkter overfor bydelsutvalg og administrasjon i vedtaks form.
	RFF ønsker med denne bakgrunn en oppmyking av pkt 3.1 nytt o  :
	0       Komiteen kan likevel fatte vedtak i andre saker tatt opp ved starten av møtet når utsettelse av saken til neste møte vil bety vesentlig  ulempe for løsing av saken og vedtaket  ikke forutsetter å binde opp bydelens budsjettmidler eller personalressurser av betydning.  
	Rådet har for øvrig ingen andre merknader til bydelsdirektørens innstilling.
	Eldrerådets vedtak:
	Eldrerådet har følgende merknader til saken:
	- Ad. Punkt 3.1. var det et ønske om mer klar definisjon av begreper og i tillegg mangler  
	      definisjon av begrepet ”tiltres”.
	- Ad. Punkt 7.3: Eldrerådet vil ta befaring av sykehjem, Eldresenter og besøke andre nære   
	      kommuner når de har gjort noe nytt
	Vedlegg:  Reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom politisk og administrativt nivå
	Komiteene behandlet saken 25. og 26.02.2008, hvor det ble fattet følgende vedtak:
	Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
	Reglement for komiteer og utvalg og forhold mellom politisk og administrativt nivå tas til orientering 
	Vedtak i byutvikling, miljø og samferdselskomiteen:
	Komiteen har ingen merknader til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget.
	Vedtak i barn, ungdom og kulturkomiteen:
	Bydelsutvalget behandlet saken 06.03.2008,sak  hvor det ble fattet følgende vedtak:
	Ansvarslinjene mellom politisk nivå på bydel og administrasjonen framgår i hovedsak av bydelsreglementet fastsatt av bystyret. Bydelsdirektørens oppgaver og ansvar framgår i tillegg også andre steder.
	På lokalt nivå i Bydel Nordstrand er det mellom administrativt og politisk nivå vært enighet om at det i tillegg vil være nyttig/hensiktsmessig med ytterligere avklaringen mellom nivåene. Dette gjelder spesielt praktiske avklaringer. Det er forholdet som primært reguleres i vedlagte reglement.
	Forslag til reglement har kommet i stand gjennom drøftinger mellom nivåene; på politisk side ved arbeidsutvalget og lederne fra de tre komiteene. Det er enighet om det utarbeidede forslag.
	Oslo, 31.03.2008 
	Per Johannessen/s/
	bydelsdirektør
	Til arbeidsutvalget:
	Arbeidsutvalget sender sak om Suppleringsvalg av varamedlem i Arbeidsutvalget og Helse- og sosialkomiteen til behandling i:
	Bydelsutvalget
	Til bydelsutvalget:
	1. Suppleringsvalg av varamedlem i Arbeidsutvalget (AU) for 2008, som erstatter Anne Grethe Ellingsen (A),  velges:………………………………………
	2. Suppleringsvalg av varamedlem i Helse- og sosialkomiteen for 2008 som erstatter Anne Grethe Ellingsen (A), velges:………………………………………
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Arbeidsutvalget sender sak om Suppleringsvalg av varamedlem i Arbeidsutvalget og Helse- og sosialkomiteen til behandling i:
	Bydelsutvalget
	Arbeiderpartiet vil på neste BU komme tilbake med forslag til erstatter for Anne Grethe Ellingsen i komitéene.
	Oslo, 03.04.2008
	Per Johannessen/s/
	bydelsdirektør
	Til arbeidsutvalget:
	Arbeidsutvalget sender Årsrapport 2007 fra Nordstrand Eldresenter til behandling i:
	Eldrerådet
	Helse- og sosialkomiteen
	Bydelsutvalget
	Til komite og råd:
	Til bydelsutvalget:
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Arbeidsutvalget sender Årsrapport 2007 fra Nordstrand Eldresenter til behandling i:
	Eldrerådet
	Helse- og sosialkomiteen
	Bydelsutvalget
	Eldrerådets vedtak:
	Helse- og sosialkomiteens vedtak:
	Årsrapport for 2007 for Nordstrand Eldresenter med merknader tiltres.
	SAKSUTREDNING
	Vedlegg:  Årsrapport 2007 fra Nordstrand eldresenter 
	Oslo, 31.03.2008
	Per Johannessen/s/
	bydelsdirektør
	Til arbeidsutvalget:
	Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Ekeberg – Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til behandling i:
	Barn, ungdom og kulturkomiteen
	Eldrerådet
	Ungdomsrådet
	Bydelsutvalget
	Til komiteer og råd:
	Til bydelsutvalget:
	Arbeidsutvalgets behandling/vedtak:
	Arbeidsutvalget var enige i at saken sendes til behandling i helse- og sosialkomiteen i stedet for barn, ungdom og kulturkomiteen
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Ekeberg – Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til behandling i:
	Ungdomsrådet
	Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak:
	Det var enighet om følgende merknad til bydelsdirektørens forslag til vedtak:
	Rådet for funksjonshemmede er imponert over innsatsen til Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral og tar saken til etterretning. 
	Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
	Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Friivillighetssentral 2007 tas til orientering med merknad.
	Eldrerådets vedtak:
	Ungdomsrådets vedtak:
	Helse- og sosialkomiteens vedtak:
	Vedlegg: Årsrapport for perioden 01.01. – 31.12.2007 for Ekeberg-Bekkelaget frivillighetssentral
	Oslo, 26.03.2008
	Per Johannessen/s/
	bydelsdirektør
	Protokollene tas til orientering
	Vedlagt følger protokoller til orientering fra: ( Klikk på hver enkelt)
	Arbeidsutvalget    07.04.2008
	Barn, ungdom og kulturkomiteen  14.04.2008
	Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 15.04.2008
	Helse- og sosialkomiteen   14.04.2008   
	Eldrerådet     14.04.2008
	Ungdomsrådet     14.04.2008
	Rådet for funksjonshemmede   14.04.2008 
	Oslo, 16.04.2008
	Per Johannessen/s/
	bydelsdirektør
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 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


Protokoll 3/08 
 
 
Møte: Barn, ungdom og kultur komite 


 


 


Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 
Møtetid: Tirsdag 15. april 2008 kl. 19.00  - 21.30   
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Knut Hedemann (A)  
   
Tilstede: Knut Hedemann (A) 


Andreas Bareid (H) 
Mona Andersen (FrP) 
Kjersti Bagle-Tennebø (H) 
Anne Louise Hübert (KrF) 


 


   
Forfall: Martin Kirkengen (V)  
 Tedd Urnes (SV) 


 
 


Som vara møtte: Thor Erik Skarpen (V)  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Birte Egeland  
 
Åpen halvtime: 
Det var ingen fremmøtte under åpen halvtime 
 
Informasjon: 
Ledende helsesøster, Ellen Sæther informerte om helsestasjonens virksomhetsområde generelt 
og skolehelsetjenesten spesielt. BUK-komiteens medlemmer fikk utdelt informasjon og 
faktatall om helsestasjonen virksomhet i møtet. 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 15 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart................................................................... 2 
Sak 16 /08  Godkjenning av protokoll fra møte i komiteen 26.02.2008 .................................... 2 
Sak 17 /08  Plan for full barnehagedkning bydel Nordstrand 2008 - 2010................................ 3 
Sak 18 /08  Høring - forslag til nye sogne- og prostigrenser i Oslo........................................... 4 
Sak 19 /08  Avviksrapportering for februar 2008 ...................................................................... 4 
Eventuelt (siste side) 







 


Sak 15/08  Godkjenning av innkalling og sakskart 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK                                                          
 
Til BUK-komiteen: 
Innkalling og sakskart godkjennes. 
 
BEHANDLING I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Knut Hedemann (A) meldte følgende saker til eventuelt: 


• Orientering om fremdriften i rehabiliteringen av Symra 
 


• Anne Louise Hübert (KrF) fremmet forslag om at det tas initiativ til etablering av 
leksehjelp i de videregående skolene. Saken tas opp i Ungdomsrådet. 


 
Knut Hedemann (A) kommenterte at saken om Ekebergsletta burde vært behandlet i BUK-
komiteen. Dette vil bli meldt i bydelsutvalgets møte. 
 
Anne Louise Hübert (KrF) uttrykte ønske om  Kommunal plan for idretts- og friluftsliv kan 
bli lagt frem i BUK-komiteen. 
 
 
BUK-komiteens vedtak: 


Innkalling og sakskart godkjennes med merknader. 


 


Sak 16 /08  Godkjenning av protokoll fra møte i komiteen 26.02.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra BUK-møtet 26.02.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens  forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
BUK-komiteens vedtak: 


Innkalling og sakskart godkjennes. 
 
 
 







 Sak 17 /08  Plan for full barnehagedekning bydel Nordstrand 2008 - 
2010 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Full barnehagedekning Bydel Nordstrands overordnede 2008 
– 2010 til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- og sosialkomite 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010 
vedtas. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Med bestemmelsesutvalget vedtar Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-
2010. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Arbeidsmiljøutvalget vedtar Plan for full barnehagedekning 2008 – 2010.   
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget vedtar  sak om Full barnehagedekning i Bydel Nordstrands 2008 – 
2010. 


2. Gjennomføring av Plan for Full barnehagedekning 2008 – 2010 delegeres til 
bydelsdirektør. 


 
BEHANDLING I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
BUK-komiteen vil ta frem Plan for full barnehagedekning i høstsemesteret for oppfølging  
 
Knut Hedemann (A) fremmet følgende forslag: 
 
BUK-komiteen ber bydelsutvalget om å vedta at bydelsadministrasjonen tar nye initiativ for å 
få gjennomført utbygging av barnehager i Kaptein Oppegårdsvei/presteboligen og i  
Birger Oliversvei. 
 
Votering: 
Knut Hedemanns (A) forslag til merknader ble enstemmig vedtatt 
 
BUK-komiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010 
vedtas med BUK-komiteens følgende merknader: 
BUK-komiteen ber bydelsutvalget om å vedta at bydelsadministrasjonen tar nye initiativ for å 
få gjennomført utbygging av barnehager i Kaptein Oppegårdsvei/presteboligen og i  
Birger Oliversvei. 







  
 


 Sak 18 /08  Høring - forslag til nye sogne- og prostigrenser i Oslo 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 


1. Bydelsutvalget tar høringsuttalelsen til etterretning 
2. Bydelsutvalget ser det som hensiktsmessig at  bydelsgrenser og soknegrenser er like. 


Dette vil kunne fremme samarbeidet mellom bydelen og kirken. Bydelens innbyggere 
vil kunne oppleve en større nærhet med kirken og det frivillige samarbeidet vil kunne 
stimuleres. På bakgrunn av dette bør antall prostigrenser opprettholdes med 5 og 
justeres i forhold til bydelsgrenser. 


 
BEHANDLING I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget ble enstemmig vedtatt 
 
BUK-komiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
 


 Sak 19 /08  Avviksrapportering for februar 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for februar 2008 til 
behandling i: 
Medbestemmelsesutvalget 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering for februar 2008 til etterretning 
2. Bydelsdirektøren fremmer sak om budsjettregulering til bydelsutvalgets møte   
     22.05.2008 







 
BEHANDLING I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 


 
Eventuelt  
 


• Knut Hedemann (A) orienterte om referansegruppens arbeid i forhold til rehabilitering 
av Symra  


 
• Anne Louise Hübert (KrF) fremmet forslag om at det tas initiativ til etablering av 


leksehjelp i de videregående skolene. Saken ble drøftet og medlemmene var enige om 
at etablering av leksehjelp er en sak for skolenes driftstyrer. Saken tas opp i 
ungdomsrådet. 


 
• Thor Erik (V) oppfordret bydelsadministrasjonen til å oppdatere sine 


informasjonssider om barnehagetilbudet i bydelen.  
 
 
 
 
Bydel Nordstrand, 16.04.2008 
 
 
 
Knut Hedemann (A) 
leder av Barn, ungdom og kulturkomiteen 
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		Mona Andersen (FrP)

		Kjersti Bagle-Tennebø (H)

		Anne Louise Hübert (KrF)

		Forfall:

		Martin Kirkengen (V)

		Tedd Urnes (SV)

		Som vara møtte:

		Thor Erik Skarpen (V)

		I tillegg møtte:

		Møtesekretær:

		Åpen halvtime:

		Det var ingen fremmøtte under åpen halvtime

		Informasjon:

		Ledende helsesøster, Ellen Sæther informerte om helsestasjonens virksomhetsområde generelt og skolehelsetjenesten spesielt. BUK-komiteens medlemmer fikk utdelt informasjon og faktatall om helsestasjonen virksomhet i møtet.

		Saker behandlet under møte

		Sak 15 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart 2

		Sak 16 /08  Godkjenning av protokoll fra møte i komiteen 26.02.2008 2

		Sak 17 /08  Plan for full barnehagedkning bydel Nordstrand 2008 - 2010 3

		Sak 18 /08  Høring - forslag til nye sogne- og prostigrenser i Oslo 4

		Sak 19 /08  Avviksrapportering for februar 2008 4

		Eventuelt (siste side)

		Til BUK-komiteen:

		Knut Hedemann (A) meldte følgende saker til eventuelt:

		 Orientering om fremdriften i rehabiliteringen av Symra

		 Anne Louise Hübert (KrF) fremmet forslag om at det tas initiativ til etablering av leksehjelp i de videregående skolene. Saken tas opp i Ungdomsrådet.

		Knut Hedemann (A) kommenterte at saken om Ekebergsletta burde vært behandlet i BUK-komiteen. Dette vil bli meldt i bydelsutvalgets møte.

		Anne Louise Hübert (KrF) uttrykte ønske om  Kommunal plan for idretts- og friluftsliv kan bli lagt frem i BUK-komiteen.

		BUK-komiteens vedtak:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		BUK-komiteens vedtak:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om Full barnehagedekning Bydel Nordstrands overordnede 2008 – 2010 til behandling i:

		Barn, ungdom og kulturkomite

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010 vedtas.

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Med bestemmelsesutvalget vedtar Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010.

		Til arbeidsmiljøutvalget:

		Arbeidsmiljøutvalget vedtar Plan for full barnehagedekning 2008 – 2010.  

		Til bydelsutvalget:

		BUK-komiteen vil ta frem Plan for full barnehagedekning i høstsemesteret for oppfølging 

		Knut Hedemann (A) fremmet følgende forslag:

		BUK-komiteen ber bydelsutvalget om å vedta at bydelsadministrasjonen tar nye initiativ for å få gjennomført utbygging av barnehager i Kaptein Oppegårdsvei/presteboligen og i 

		Birger Oliversvei.

		Votering:

		Knut Hedemanns (A) forslag til merknader ble enstemmig vedtatt

		BUK-komiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010 vedtas med BUK-komiteens følgende merknader:

		BUK-komiteen ber bydelsutvalget om å vedta at bydelsadministrasjonen tar nye initiativ for å få gjennomført utbygging av barnehager i Kaptein Oppegårdsvei/presteboligen og i 

		Birger Oliversvei.

		2. Bydelsutvalget ser det som hensiktsmessig at  bydelsgrenser og soknegrenser er like. Dette vil kunne fremme samarbeidet mellom bydelen og kirken. Bydelens innbyggere vil kunne oppleve en større nærhet med kirken og det frivillige samarbeidet vil kunne stimuleres. På bakgrunn av dette bør antall prostigrenser opprettholdes med 5 og justeres i forhold til bydelsgrenser.

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget ble enstemmig vedtatt

		BUK-komiteens vedtak:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for februar 2008 til behandling i:

		Medbestemmelsesutvalget

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenBydelsutvalget

		Til komiteer og råd

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		2. Bydelsdirektøren fremmer sak om budsjettregulering til bydelsutvalgets møte  

		     22.05.2008

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		 Knut Hedemann (A) orienterte om referansegruppens arbeid i forhold til rehabilitering av Symra 

		 Anne Louise Hübert (KrF) fremmet forslag om at det tas initiativ til etablering av leksehjelp i de videregående skolene. Saken ble drøftet og medlemmene var enige om at etablering av leksehjelp er en sak for skolenes driftstyrer. Saken tas opp i ungdomsrådet.

		 Thor Erik (V) oppfordret bydelsadministrasjonen til å oppdatere sine informasjonssider om barnehagetilbudet i bydelen. 

		Bydel Nordstrand, 16.04.2008

		Knut Hedemann (A)

		leder av Barn, ungdom og kulturkomiteen

		Word-bokmerker

		Topp_logo

		T1

		T2

		T3

		SakProtokollNr

		Utvalgsnavn

		Gradering

		Møtested

		Møtedato

		Uoff

		Møtetid

		Telefon

		Møtte

		Møtte_ikke

		Møtte_vara

		Innholdsfortegnelse

		Saksliste

		Start

		Utskriftsdato








 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 3/08 
 
 
Møte: Eldrerådet 


 


 


Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 
Møtetid: Mandag 14. april 2008 kl. 10.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Aasmund Steenstrup  
   
Tilstede: Elsa Berit Larsen 


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


 


   
Forfall: Ellinor Østen  
   
Som vara møtte: Elsa Berit Larsen  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Karin Gabrielsen  
 
Åpen halvtime: 
Einar Kjosmoen leverte ut ”Tilsynsveileder for folkevalgtes tilsynsbesøk på sykehjem og 
andre institusjoner” fra Norsk Pensjonistforbund.  
 
Informasjon: 


- Det ble informert fra kurset ”Eldrerådet i Arbeid” som 4 medlemmer hadde vært  
til stede på.  


 
Eventuelt: 
- Det ble avtalt at møtesekretær skulle lage navneskilt for alle medlemmene. 
- Det er ønske om å få tilsendt oversikt over sakskartet (1. side) til alle varamedlemmene. 
 
 







Saker behandlet under møtet: 
Sak 17 /08  Godkjenning av sakskart og innkalling 2008 - eldrerådet ...................................... 1 
Sak 18 /08  Godkjenning av protokoll 2008 - eldrerådet ........................................................... 1 
Sak 19 /08  Reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom politisk og administrativt 


nivå - høring ........................................................................................................... 1 
Sak 20 /08  Avviksrapportering for februar 2008 ...................................................................... 2 
Sak 21 /08  Smittevernplan for Bydel Nordstrand ..................................................................... 3 
Sak 22 /08  Årsrapport 2007 for Nordstrand Eldresenter........................................................... 3 
Sak 23 /08  Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 2007................................ 4 
Sak 24 /08  Orientering om Statens eldreråds brosjyre fra november 2007 .............................. 5 
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Sak 17/08  Godkjenning av sakskart og innkalling 2008 - eldrerådet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Sakskart og innkalling til møtet 14.04.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


- Leder for Eldrerådet opplyste om at han vil prøve å møte i Arbeidsutvalget for å få       
      oversikt over saker som skal behandles.  


 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Sakskart og innkalling til møtet 14.04.2008 godkjennes 
 
 


 Sak 18/08  Godkjenning av protokoll 2008 - eldrerådet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra Eldrerådets møte 25.02.2008  godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 
Eldrerådets vedtak: 
Protokoll fra møtet 25.02.2008 godkjennes 
 
 


 Sak 19/08  Reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom 
politisk og administrativt nivå - høring 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til rådene: 
Rådene har ingen merknader til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget 
   
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget vedtar vedlagte reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom politisk 
og administrativt nivå 
 







 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 
 


- Ad. Punkt 3.1 var det ønske om mer klar definisjon av begreper og i tillegg mangler 
definisjon av begrepet ”tiltres”. 


- Ad. Punkt 7.3: Eldrerådet vil ta befaring av sykehjem, Eldresenter og besøke andre 
nære kommuner når de har gjort noe nytt.  


 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak med merknader ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Eldrerådet har følgende ovennevnte merknader til saken:  


- Ad. Punkt 3.1 var det ønske om mer klar definisjon av begreper og i tillegg mangler 
definisjon av begrepet ”tiltres”. 


- Ad. Punkt 7.3: Eldrerådet vil ta befaring av sykehjem, Eldresenter og besøke andre 
nære kommuner når de har gjort noe nytt.  


 


 


Sak 20/08  Avviksrapportering for februar 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for februar 2008 til 
behandling i: 
Medbestemmelsesutvalget 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering for februar 2008 til etterretning 
2. Bydelsdirektøren fremmer sak om budsjettregulering til bydelsutvalgets møte    
      22.05.2008 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 


- Urealistisk reduksjon av sykehjemsplasser 
- Bekymring i forhold til lite ressurser/midler innen hjemmetjenesten. 


 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak med merknader ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Avviksrapportering for februar 2008 med merknader tiltres. 
 
 


 Sak 21/08  Smittevernplan for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender Smittevernplan 2008 for Bydel Nordstrand til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar Smittervernplan 2008 for Bydels Nordstrand til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Smittevernplan for Nordstrand Bydel fra Nordstrand Eldreråd  tiltres 


  


Sak 22/08  Årsrapport 2007 for Nordstrand Eldresenter 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender Årsrapport 2007 fra Nordstrand Eldresenter til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 







 
Til komite og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 
Årsrapport 2007 fra Nordstrand eldresenter tas til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 


  


Sak 23/08  Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 
2007 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Ekeberg – Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til 
behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Friivillighetssentral 2007 tas til orientering 
 
Til bydelsutavlget: 
Bydelsutvalget tar årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til etteretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 tas til orientering 
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 5


 


Sak 24/08  Orientering om Statens eldreråds brosjyre fra november 
2007 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til eldrerådet: 
Eldrerådet tar del av brosjyre fra Statens Seniorråd nr IS-1504 av november 2007 til 
orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Eldrerådet tar del av brosjyre fra Statens Seniorråd nr IS-1504 av november 2007 tas til 
orientering 
 
  
 
 
 
Oslo, 14.04.2008 
 
 
 
Aasmund Steenstrup 
leder av Eldrerådet 





		Møte:

		Eldrerådet

		Møtested:

		Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243

		Møtetid:

		Mandag 14. april 2008 kl. 10.00   

		Sekretariat:

		02 180

		Møteleder:

		Aasmund Steenstrup

		Tilstede:

		Elsa Berit Larsen

		Petter A. Mathisen

		Per Fagerlid

		Harry Olsen

		Rolf Asbjørnsen

		Egil Ofstad

		Bodil Finsrud Nielsen

		Else Martol 

		Forfall:

		Ellinor Østen

		Som vara møtte:

		Elsa Berit Larsen

		I tillegg møtte:

		Møtesekretær:

		Åpen halvtime:

		Einar Kjosmoen leverte ut ”Tilsynsveileder for folkevalgtes tilsynsbesøk på sykehjem og andre institusjoner” fra Norsk Pensjonistforbund. 

		Informasjon:

		- Det ble informert fra kurset ”Eldrerådet i Arbeid” som 4 medlemmer hadde vært 

		til stede på. 

		Eventuelt:

		- Det ble avtalt at møtesekretær skulle lage navneskilt for alle medlemmene.

		- Det er ønske om å få tilsendt oversikt over sakskartet (1. side) til alle varamedlemmene.

		Saker behandlet under møtet:

		Sak 17 /08  Godkjenning av sakskart og innkalling 2008 - eldrerådet 1

		Sak 18 /08  Godkjenning av protokoll 2008 - eldrerådet 1

		Sak 19 /08  Reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom politisk og administrativt nivå - høring 1

		Sak 20 /08  Avviksrapportering for februar 2008 2

		Sak 21 /08  Smittevernplan for Bydel Nordstrand 3

		Sak 22 /08  Årsrapport 2007 for Nordstrand Eldresenter 3

		Sak 23 /08  Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 4

		Sak 24 /08  Orientering om Statens eldreråds brosjyre fra november 2007 5

		Sakskart og innkalling til møtet 14.04.2008 godkjennes

		- Leder for Eldrerådet opplyste om at han vil prøve å møte i Arbeidsutvalget for å få      

		      oversikt over saker som skal behandles. 

		Votering:

		Eldrerådets vedtak:

		Protokoll fra Eldrerådets møte 25.02.2008  godkjennes

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Eldrerådets vedtak:

		Protokoll fra møtet 25.02.2008 godkjennes

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til rådene:

		Til bydelsutvalget:

		Eldrerådet hadde følgende merknader:

		- Ad. Punkt 3.1 var det ønske om mer klar definisjon av begreper og i tillegg mangler definisjon av begrepet ”tiltres”.

		- Ad. Punkt 7.3: Eldrerådet vil ta befaring av sykehjem, Eldresenter og besøke andre nære kommuner når de har gjort noe nytt. 

		Votering:

		Eldrerådets vedtak:

		Eldrerådet har følgende ovennevnte merknader til saken: 

		- Ad. Punkt 3.1 var det ønske om mer klar definisjon av begreper og i tillegg mangler definisjon av begrepet ”tiltres”.

		- Ad. Punkt 7.3: Eldrerådet vil ta befaring av sykehjem, Eldresenter og besøke andre nære kommuner når de har gjort noe nytt. 

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for februar 2008 til behandling i:

		Medbestemmelsesutvalget

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenBydelsutvalget

		Til komiteer og råd

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		2. Bydelsdirektøren fremmer sak om budsjettregulering til bydelsutvalgets møte   

		      22.05.2008

		Eldrerådet hadde følgende merknader:

		- Urealistisk reduksjon av sykehjemsplasser

		- Bekymring i forhold til lite ressurser/midler innen hjemmetjenesten.

		Votering:

		Eldrerådets vedtak:

		Avviksrapportering for februar 2008 med merknader tiltres.

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender Smittevernplan 2008 for Bydel Nordstrand til behandling i:

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Helse- og sosialkomiteen

		Til komiteer og råd:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Eldrerådets vedtak:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender Årsrapport 2007 fra Nordstrand Eldresenter til behandling i:

		Eldrerådet

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Til komite og råd:

		Til bydelsutvalget:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Eldrerådets vedtak:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Ekeberg – Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til behandling i:

		Barn, ungdom og kulturkomiteen

		Eldrerådet

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Til bydelsutavlget:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Eldrerådets vedtak:

		Til eldrerådet:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Eldrerådets vedtak:

		Oslo, 14.04.2008

		Aasmund Steenstrup

		leder av Eldrerådet

		Word-bokmerker

		SakProtokollNr

		Utvalgsnavn

		Gradering

		Møtested

		Uoff

		Møtedato

		Møtetid

		Telefon

		Møtte

		Møtte_ikke

		Møtte_vara

		Innholdsfortegnelse

		Saksliste

		Start

		Bk1R1

		Utskriftsdato








 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 3/08 
 
 
Møte: Arbeidsutvalget 


 


 


Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243 
Møtetid: Mandag 07. april 2008 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180   
 
 
Møteleder: Sigbjørn Odden (H)  
   
Tilstede: Sigbjørn Odden (H)  
 Ulf Stigen (FrP) 


Haakon Brærnden (KrF) 
Steinar Andersen (A) 
 


 


Forfall: Karsten Gjefle (V)  
   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte: Per Johannessen, bydelsdirektør  
   
Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  
 
 
Åpen halvtime: 
Ingen framøtte 
 
 
Informasjon  Trafikkplan for Bydel Nordstrand
 
 
Eventuelt: 


• TRAFIKKPLAN 
Notat fra bydelsdirektøren av 04.04.2008 angående  trafikkplan, ble omdelt på  
møtet. Notatet vedlegges protokollen til orientering. 
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Sak 25/08  Innkalling og sakskart til arbeidsutvalgets møte 
07.04.2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
• Arbeidsutvalget vedtok å tilføye følgende 4 nye saker på dagens sakskart: 
35/08: Suppleringsvalg av varamedlem i Arbeidsutvalget og i Helse- og sosialkomiteen 
36/08: Rutiner for økonomirapportering 
37/08: Brev fra Oslo Juvente ad. salgs- og skjenkebevillinger og alderskontroll 
38/08: Gamle som dør kort tid etter utskrivning fra sykehus 
 
• Videre ble det vedtatt å behandle notat fra bydelsdirektøren angående ”Trafikkplan” 


under eventuelt. 
 
• I tillegg ble det vedtatt følgende endringer i forhold til bydelsdirektørens forslag: 
AU-sak 28/08: Saken sendes til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel i stedet for   
                         helse- og sosialkomiteen 
AU-sak 29/08: Saken sendes også til komiteen fra barn, ungdom og kultur for behandling 
AU-sak 30/08: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i komiteer, råd og utvalg endres noe 
AU-sak 33/08: Saken sendes til helse- og sosialkomiteen i stedet for barn, ungdom og   
                         kulturkomiteen 
 
Votering: 
Med disse endringene ble bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Innkalling og sakskart godkjennes med endringer 
 


  


Sak 26/08  Godkjenning av protokoll fra arbeidsutvalgets møte 
18.02.2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 18.02.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
 







Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 18.02.2008 godkjennes 
 


 


Sak 27/08  Reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom 
politisk og administrativt nivå - høring 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Til  arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender høringssak om Reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom 
politisk og administrativt nivå til behandling i: 
Rådene 
Bydelsutvalget  
 
Til rådene: 
Rådene har ingen merknader til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget 
   
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget vedtar vedlagte reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom politisk 
og administrativt nivå 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
Bydelsdirektøren informerte om at høringssaken  og er sendt til Lokal klagenemnd  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender høringssak om Reglement for komiteer og utvalg og forholdet 
mellom politisk og administrativt nivå til behandling i: 
Rådene 
Bydelsutvalget  
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Sak 28/08  Plan for full barnehagedekning bydel Nordstrand 2008 - 
2010 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Full barnehagedekning Bydel Nordstrands overordnede 2008 
– 2010 til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- og sosialkomite 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010 
vedtas. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Med bestemmelsesutvalget vedtar Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-
2010. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Arbeidsmiljøutvalget vedtar Plan for full barnehagedekning 2008 – 2010.   
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget vedtar  sak om Full barnehagedekning i Bydel Nordstrands 2008 – 
2010. 


2. Gjennomføring av Plan for Full barnehagedekning 2008 – 2010 delegeres til 
bydelsdirektør. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget vedtok at saken sendes til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel i 
stedet for helse- og sosialkomiteen. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, med arbeidsutvalgets endringer, ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om Full barnehagedekning Bydel Nordstrands overordnede 
2008 – 2010 til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 







 


Sak 29/08  Høring - forslag til nye sogne- og prostigrenser i Oslo 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om høring - forslag til nye sogne- og prostigrenser i Oslo - til 
behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til barn, ungdom og kulturkomiteen: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget tar høringsuttalelsen til etterretning 
2. Bydelsutvalget ser det som hensiktsmessig at  bydelsgrenser og soknegrenser er like. 


Dette vil kunne fremme samarbeidet mellom bydelen og kirken. Bydelens innbyggere 
vil kunne oppleve en større nærhet med kirken og det frivillige samarbeidet vil kunne 
stimuleres. På bakgrunn av dette bør antall prostigrenser opprettholdes med 5 og 
justeres i forhold til bydelsgrenser. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om høring – forslag til nye sogne- og prostigrenser i Oslo -  til 
behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 30/08  Orientering om oppstart av reguleringsplan for 
Ekebergsletta med omkringliggende skogsområder - 
bakgrunn, føringer, mål og organisering 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 


 4







 


 5


Til komiteer, råd og utvalg: 
Forslag til vedtak, punkt 1 - 4, i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget ser arbeidet med reguleringsplan som en omfattende og viktig prosess 
som kan komme til å kreve tid. Bydelsutvalget ber av denne grunn - i den grad Plan- 
og bygningsetaten tar enkeltsaker (utbyggingssaker) opp til behandling i 
utredningsperioden - i forkant å forelegge slike saker til bydelsutvalget til uttalelse. 


2. Bydelsutvalget oppnevner følgende representant til 
reguleringsgruppen:………………….. 


3. Samtlige politiske lokallag i Bydel Nordstrand gis anledning til å delta i 
referansegruppen. Det samme gjelder for Bekkelagshøgda tennisklubb. 


4. Saken tas for øvrig til etterretning. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Bydelsdirektørens opprinnelige forslag til vedtak i bydelsutvalget, ble endret i 
arbeidsutvalget, jfr. ovenstående punkt 1 - 4 viser. Haakon Brænden (KrF) fremmet forslag 
om punkt 1. Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om punkt 2.  Ulf Stigen (FrP) fremmet 
forslag om punkt 3. For øvrig ble bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget og til 
komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel enstemmig vedtatt. 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets endrede forslag til vedtak i bydelsutvalget ble enstemmig vedtatt. 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til arbeidsutvalget og komiteen byutvikling, miljø og 
samferdsel enstemmig vedtatt. 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 31/08  Avviksrapportering for februar 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for februar 2008 til 
behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 







Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering for februar 2008 til etterretning 
      
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget var enige om at et nytt punkt 2 tilføyes bydelsdirektørens forslag til vedtak i 
bydelsutvalget, som følger: 
2.   Bydelsdirektøren fremmer sak om budsjettregulering til bydelsutvalgets møte  22.05.2008 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget, punkt 1, ble enstemmig vedtatt. 
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak i bydelsutvalget, nytt punkt 2, ble enstemmig vedtatt. 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget ble enstemmig vedtatt. 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for februar 2008, med 
endret vedtakstekst,  til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 


 Sak 32/08  Smittevernplan for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender Smittevernplan 2008 for Bydel Nordstrand til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar Smittervernplan 2008 for Bydels Nordstrand til etterretning 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender Smittevernplan 2008 for Bydel Nordstrand til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 


Sak 33/08  Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 
2007 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Ekeberg – Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til 
behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Friivillighetssentral 2007 tas til orientering 
 
Til bydelsutavlget: 
Bydelsutvalget tar årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til 
etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget var enige i at saken sendes til behandling i helse- og sosialkomiteen i stedet 
for barn, ungdom og kulturkomiteen 
 
Votering: 
Med denne endringen ble bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 
 
 
 
 







Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Ekeberg – Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til 
behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
 


 Sak 34/08  Årsrapport 2007 for Nordstrand Eldresenter 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender Årsrapport 2007 fra Nordstrand Eldresenter til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komite og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 
Årsrapport 2007 fra Nordstrand eldresenter tas til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender Årsrapport 2007 fra Nordstrand Eldresenter til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 


 


Sak 35/08  Suppleringsvalg av varamedlem i arbeidsutvalget og 
helse- og sosialkomiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Suppleringsvalg av varamedlem i Arbeidsutvalget og Helse- 
og sosialkomiteen til behandling i: 
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Bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Suppleringsvalg av varamedlem i Arbeidsutvalget (AU) for 2008, som erstatter Anne 
Grethe Ellingsen (A),  velges:……………………………………… 


 
2. Suppleringsvalg av varamedlem i Helse- og sosialkomiteen for 2008 som erstatter 


Anne Grethe Ellingsen (A), velges:……………………………………… 
   


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om Suppleringsvalg av varamedlem i Arbeidsutvalget og Helse- 
og sosialkomiteen til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
 
 


Sak 36/08  Rutiner for økonomirapportering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken ble tatt opp på møtet i arbeidsutvalget og det foreligger ingen innstilling fra 
bydelsdirektøren. 
 
BEHANDLING OG  VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG: 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Haakon Brænden (KrF) fremmet følgende forslag til vedtak til ny sak på dagens møte i 
arbeidsutvalget: 
 
Bydelsdirektøren skal rapportere økonomi-, aktivitets-, kvalitets- og avviksdata månedlig og 
senest den 25. for foregående måned. Det rapporteres ikke månedsdata i januar, juni og 
desember. 
 
Det var enighet i arbeidsutvalget at saken settes på sakskartet til dagens møte, sak 36/08. 
 
Votering: 
Haakon Brændens (KrF) forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 







Arbeidsutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektøren skal rapportere økonomi-, aktivitets-, kvalitets- og avviksdata månedlig og 
senest den 25. for foregående måned. Det rapporteres ikke månedsdata i januar, juni og 
desember. 
 
 


Sak 37/08  Brev fra Oslo Juvente ad. salgs- og skjenkebevillinger og 
alderskontroll 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken ble tatt opp på møtet og vedtatt behandlet i arbeidsutvalget. Det foreligger ingen 
innstilling fra bydelsdirektøren. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Brev fra Oslo Juvente av 27.02.2008 ble omdelt på møtet. Brevet omhandler salgs- og 
skjenkebevillinger og alderskontroll i Bydel Nordstrand, hvor Oslo Juvente påstår flere brudd 
på alkohollovens § 1-5 – salg av alkohol til mindreårige (i bydelen).  
 
Det var enighet i arbeidsutvalget om å behandle saken på dagens møte, sak 37/08. 
 
Arbeidsutvalget samlet seg om følgende vedtak: 


”Brevet fra Oslo Juvente av 28.02.2008 videresendes til Næringsetaten som rette 
vedkommende med kopi til Oslo Juvente. 
Bydel Nordstrand er på generelt grunnlag opptatt av at det gjennomføres tilstrekkelige 
stikkprøver for å forebygge salg av alkohol til mindreårige i bydelen”. 


 
Votering: 
Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Brevet fra Oslo Juvente av 28.02.2008 videresendes til Næringsetaten som rette 
vedkommende med kopi til Oslo Juvente. 
Bydel Nordstrand er på generelt grunnlag opptatt av at det gjennomføres tilstrekkelige 
stikkprøver for å forebygge salg av alkohol til mindreårige i bydelen. 
 
 


 


 Sak 38/08  Gamle som dør kort tid etter utskrivning fra sykehus 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Saken ble tatt opp på møtet og vedtatt behandlet i arbeidsutvalget. Det foreligger ingen 
innstilling fra bydelsdirektøren. 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Haakon Brænden (KrF) fremmet forslag om å behandle tilleggssak om ”Gamle som dør kort 
tid etter utskrivning fra sykehus” på dagens møte. Arbeidsutvalget vedtok enstemmig at saken 
behandles som sak 38/08, med følgende vedtaksordlyd: 
  
1. Arbeidsutvalget viser til oppslag i Aftenposten 31.3.08 under overskriften ”Ser på eldre 
som avfall” og Aftens lederartikkel 1.4.08 under tittelen ”Diskriminering av de eldste”. 
Oppslagene omhandler eldre, syke mennesker som skrives ut fra sykehusene for tidlig og som 
dør kort tid etter utskrivning. 
 
2. Bydelsdirektøren gis i oppdrag å rette en henvendelse til rette byråd for å henstille om at 
Oslo kommune gjennomfører en kartlegging tilsvarende den som er gjort i Akershus jf. 
Aftenpostens oppslag. Resultatene skal presenteres samlet og på bydelsnivå.  
 
3. Basert på kartlegging av situasjonen, skal Bydelsdirektøren rapportere data om 
situasjonen for eldre, syke mennesker i Bydel Nordstrand, samt redegjøre for hvilke tiltak 
bydelen kan iverksette for å hindre uverdige overføringer fra sykehus til bydelen. 
 
4. Saken legges frem for behandling i Helse- og sosialkomitéen og Bydelsutvalget i Bydel 
Nordstrand snarest mulig. 
 
Votering: 
Haakon Brændens (KrF) forslag ble enstemmig vedtatt  
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
 
1. Arbeidsutvalget viser til oppslag i Aftenposten 31.3.08 under overskriften ”Ser på eldre 
som avfall” og Aftens lederartikkel 1.4.08 under tittelen ”Diskriminering av de eldste”. 
Oppslagene omhandler eldre, syke mennesker som skrives ut fra sykehusene for tidlig og som 
dør kort tid etter utskrivning. 
 
2. Bydelsdirektøren gis i oppdrag å rette en henvendelse til rette byråd for å henstille om at 
Oslo kommune gjennomfører en kartlegging tilsvarende den som er gjort i Akershus jf. 
Aftenpostens oppslag. Resultatene skal presenteres samlet og på bydelsnivå.  
 
3. Basert på kartlegging av situasjonen, skal Bydelsdirektøren rapportere data om 
situasjonen for eldre, syke mennesker i Bydel Nordstrand, samt redegjøre for hvilke tiltak 
bydelen kan iverksette for å hindre uverdige overføringer fra sykehus til bydelen. 
 
4. Saken legges frem for behandling i Helse- og sosialkomitéen og Bydelsutvalget i Bydel 
Nordstrand snarest mulig. 
 
Oslo, 14.04.2008 
 
Møtet hevet kl 22.15 
 
 
Sigbjørn Odden (H) 
leder av bydelsutvalget 
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		35/08: Suppleringsvalg av varamedlem i Arbeidsutvalget og i Helse- og sosialkomiteen

		36/08: Rutiner for økonomirapportering

		37/08: Brev fra Oslo Juvente ad. salgs- og skjenkebevillinger og alderskontroll

		38/08: Gamle som dør kort tid etter utskrivning fra sykehus

		 Videre ble det vedtatt å behandle notat fra bydelsdirektøren angående ”Trafikkplan” under eventuelt.

		 I tillegg ble det vedtatt følgende endringer i forhold til bydelsdirektørens forslag:

		AU-sak 28/08: Saken sendes til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel i stedet for  

		                         helse- og sosialkomiteen

		AU-sak 29/08: Saken sendes også til komiteen fra barn, ungdom og kultur for behandling

		AU-sak 30/08: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i komiteer, råd og utvalg endres noe

		AU-sak 33/08: Saken sendes til helse- og sosialkomiteen i stedet for barn, ungdom og  

		                         kulturkomiteen

		Votering:

		Med disse endringene ble bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 18.02.2008 godkjennes

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til  arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender høringssak om Reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom politisk og administrativt nivå til behandling i:

		Rådene

		Bydelsutvalget 

		Til rådene:

		Til bydelsutvalget:

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Bydelsdirektøren informerte om at høringssaken  og er sendt til Lokal klagenemnd 

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender høringssak om Reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom politisk og administrativt nivå til behandling i:

		Rådene

		Bydelsutvalget 

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om Full barnehagedekning Bydel Nordstrands overordnede 2008 – 2010 til behandling i:

		Barn, ungdom og kulturkomite

		Helse- og sosialkomite

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010 vedtas.

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Med bestemmelsesutvalget vedtar Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010.

		Til arbeidsmiljøutvalget:

		Arbeidsmiljøutvalget vedtar Plan for full barnehagedekning 2008 – 2010.  

		Til bydelsutvalget:

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Arbeidsutvalget vedtok at saken sendes til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel i stedet for helse- og sosialkomiteen.

		Votering:

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender sak om Full barnehagedekning Bydel Nordstrands overordnede 2008 – 2010 til behandling i:

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om høring - forslag til nye sogne- og prostigrenser i Oslo - til behandling i:

		Barn, ungdom og kulturkomiteen

		Bydelsutvalget

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres

		Til bydelsutvalget:

		2. Bydelsutvalget ser det som hensiktsmessig at  bydelsgrenser og soknegrenser er like. Dette vil kunne fremme samarbeidet mellom bydelen og kirken. Bydelens innbyggere vil kunne oppleve en større nærhet med kirken og det frivillige samarbeidet vil kunne stimuleres. På bakgrunn av dette bør antall prostigrenser opprettholdes med 5 og justeres i forhold til bydelsgrenser.

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender sak om høring – forslag til nye sogne- og prostigrenser i Oslo -  til behandling i:

		Barn, ungdom og kulturkomiteen

		Bydelsutvalget

		Til arbeidsutvalget:

		Saken sendes til:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Bydelsutvalget

		Til komiteer, råd og utvalg:

		Forslag til vedtak, punkt 1 - 4, i bydelsutvalget tiltres.

		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsutvalget ser arbeidet med reguleringsplan som en omfattende og viktig prosess som kan komme til å kreve tid. Bydelsutvalget ber av denne grunn - i den grad Plan- og bygningsetaten tar enkeltsaker (utbyggingssaker) opp til behandling i utredningsperioden - i forkant å forelegge slike saker til bydelsutvalget til uttalelse.

		2. Bydelsutvalget oppnevner følgende representant til reguleringsgruppen:…………………..

		3. Samtlige politiske lokallag i Bydel Nordstrand gis anledning til å delta i referansegruppen. Det samme gjelder for Bekkelagshøgda tennisklubb.

		4. Saken tas for øvrig til etterretning.

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Bydelsdirektørens opprinnelige forslag til vedtak i bydelsutvalget, ble endret i arbeidsutvalget, jfr. ovenstående punkt 1 - 4 viser. Haakon Brænden (KrF) fremmet forslag om punkt 1. Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om punkt 2.  Ulf Stigen (FrP) fremmet forslag om punkt 3. For øvrig ble bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget og til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel enstemmig vedtatt.

		Votering:

		Arbeidsutvalgets endrede forslag til vedtak i bydelsutvalget ble enstemmig vedtatt.

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak til arbeidsutvalget og komiteen byutvikling, miljø og samferdsel enstemmig vedtatt.

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Saken sendes til:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Bydelsutvalget

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for februar 2008 til behandling i:

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenBydelsutvalget

		Til komiteer og råd

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Arbeidsutvalget var enige om at et nytt punkt 2 tilføyes bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget, som følger:

		2.   Bydelsdirektøren fremmer sak om budsjettregulering til bydelsutvalgets møte  22.05.2008

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget, punkt 1, ble enstemmig vedtatt.

		Arbeidsutvalgets forslag til vedtak i bydelsutvalget, nytt punkt 2, ble enstemmig vedtatt.

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget ble enstemmig vedtatt.

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for februar 2008, med endret vedtakstekst,  til behandling i:

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenBydelsutvalget

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender Smittevernplan 2008 for Bydel Nordstrand til behandling i:

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Helse- og sosialkomiteen

		Til komiteer og råd:

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender Smittevernplan 2008 for Bydel Nordstrand til behandling i:

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Helse- og sosialkomiteen

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Ekeberg – Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til behandling i:

		Barn, ungdom og kulturkomiteen

		Eldrerådet

		Ungdomsrådet

		Til komiteer og råd:

		Til bydelsutavlget:

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Arbeidsutvalget var enige i at saken sendes til behandling i helse- og sosialkomiteen i stedet for barn, ungdom og kulturkomiteen

		Votering:

		Med denne endringen ble bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Ekeberg – Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til behandling i:

		Eldrerådet

		Ungdomsrådet

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender Årsrapport 2007 fra Nordstrand Eldresenter til behandling i:

		Eldrerådet

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Til komite og råd:

		Til bydelsutvalget:

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender Årsrapport 2007 fra Nordstrand Eldresenter til behandling i:

		Eldrerådet

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om Suppleringsvalg av varamedlem i Arbeidsutvalget og Helse- og sosialkomiteen til behandling i:

		Bydelsutvalget

		Til bydelsutvalget:

		1. Suppleringsvalg av varamedlem i Arbeidsutvalget (AU) for 2008, som erstatter Anne Grethe Ellingsen (A),  velges:………………………………………

		2. Suppleringsvalg av varamedlem i Helse- og sosialkomiteen for 2008 som erstatter Anne Grethe Ellingsen (A), velges:………………………………………

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender sak om Suppleringsvalg av varamedlem i Arbeidsutvalget og Helse- og sosialkomiteen til behandling i:

		Bydelsutvalget

		Til arbeidsutvalget:

		Saken ble tatt opp på møtet i arbeidsutvalget og det foreligger ingen innstilling fra bydelsdirektøren.

		BEHANDLING OG  VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG:

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Haakon Brænden (KrF) fremmet følgende forslag til vedtak til ny sak på dagens møte i arbeidsutvalget:

		Bydelsdirektøren skal rapportere økonomi-, aktivitets-, kvalitets- og avviksdata månedlig og senest den 25. for foregående måned. Det rapporteres ikke månedsdata i januar, juni og desember.

		Det var enighet i arbeidsutvalget at saken settes på sakskartet til dagens møte, sak 36/08.

		Votering:

		Haakon Brændens (KrF) forslag ble enstemmig vedtatt.

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Bydelsdirektøren skal rapportere økonomi-, aktivitets-, kvalitets- og avviksdata månedlig og senest den 25. for foregående måned. Det rapporteres ikke månedsdata i januar, juni og desember.

		Til arbeidsutvalget:

		Saken ble tatt opp på møtet og vedtatt behandlet i arbeidsutvalget. Det foreligger ingen innstilling fra bydelsdirektøren.

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Brev fra Oslo Juvente av 27.02.2008 ble omdelt på møtet. Brevet omhandler salgs- og skjenkebevillinger og alderskontroll i Bydel Nordstrand, hvor Oslo Juvente påstår flere brudd på alkohollovens § 1-5 – salg av alkohol til mindreårige (i bydelen). 

		Det var enighet i arbeidsutvalget om å behandle saken på dagens møte, sak 37/08.

		Arbeidsutvalget samlet seg om følgende vedtak:

		”Brevet fra Oslo Juvente av 28.02.2008 videresendes til Næringsetaten som rette vedkommende med kopi til Oslo Juvente.

		Bydel Nordstrand er på generelt grunnlag opptatt av at det gjennomføres tilstrekkelige stikkprøver for å forebygge salg av alkohol til mindreårige i bydelen”.

		Votering:

		Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Brevet fra Oslo Juvente av 28.02.2008 videresendes til Næringsetaten som rette vedkommende med kopi til Oslo Juvente.

		Bydel Nordstrand er på generelt grunnlag opptatt av at det gjennomføres tilstrekkelige stikkprøver for å forebygge salg av alkohol til mindreårige i bydelen.

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Saken ble tatt opp på møtet og vedtatt behandlet i arbeidsutvalget. Det foreligger ingen innstilling fra bydelsdirektøren.

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Haakon Brænden (KrF) fremmet forslag om å behandle tilleggssak om ”Gamle som dør kort tid etter utskrivning fra sykehus” på dagens møte. Arbeidsutvalget vedtok enstemmig at saken behandles som sak 38/08, med følgende vedtaksordlyd:

		 1. Arbeidsutvalget viser til oppslag i Aftenposten 31.3.08 under overskriften ”Ser på eldre som avfall” og Aftens lederartikkel 1.4.08 under tittelen ”Diskriminering av de eldste”. Oppslagene omhandler eldre, syke mennesker som skrives ut fra sykehusene for tidlig og som dør kort tid etter utskrivning.2. Bydelsdirektøren gis i oppdrag å rette en henvendelse til rette byråd for å henstille om at Oslo kommune gjennomfører en kartlegging tilsvarende den som er gjort i Akershus jf. Aftenpostens oppslag. Resultatene skal presenteres samlet og på bydelsnivå. 3. Basert på kartlegging av situasjonen, skal Bydelsdirektøren rapportere data om situasjonen for eldre, syke mennesker i Bydel Nordstrand, samt redegjøre for hvilke tiltak bydelen kan iverksette for å hindre uverdige overføringer fra sykehus til bydelen.4. Saken legges frem for behandling i Helse- og sosialkomitéen og Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand snarest mulig.

		Votering:

		Haakon Brændens (KrF) forslag ble enstemmig vedtatt 

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		1. Arbeidsutvalget viser til oppslag i Aftenposten 31.3.08 under overskriften ”Ser på eldre som avfall” og Aftens lederartikkel 1.4.08 under tittelen ”Diskriminering av de eldste”. Oppslagene omhandler eldre, syke mennesker som skrives ut fra sykehusene for tidlig og som dør kort tid etter utskrivning.2. Bydelsdirektøren gis i oppdrag å rette en henvendelse til rette byråd for å henstille om at Oslo kommune gjennomfører en kartlegging tilsvarende den som er gjort i Akershus jf. Aftenpostens oppslag. Resultatene skal presenteres samlet og på bydelsnivå. 3. Basert på kartlegging av situasjonen, skal Bydelsdirektøren rapportere data om situasjonen for eldre, syke mennesker i Bydel Nordstrand, samt redegjøre for hvilke tiltak bydelen kan iverksette for å hindre uverdige overføringer fra sykehus til bydelen.4. Saken legges frem for behandling i Helse- og sosialkomitéen og Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand snarest mulig.

		Oslo, 14.04.2008

		Møtet hevet kl 22.15

		Sigbjørn Odden (H)

		leder av bydelsutvalget

		Word-bokmerker

		SakProtokollNr

		Utvalgsnavn

		Gradering

		Møtested

		Uoff

		Møtedato

		Møtetid

		Telefon

		Møtte

		Møtte_ikke

		Møtte_vara

		Innholdsfortegnelse

		Saksliste

		Start

		Bk1R1

		Utskriftsdato






















 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 3/08 
 
 
Møte: Arbeidsutvalget 


 


 


Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243 
Møtetid: Mandag 07. april 2008 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180   
 
 
Møteleder: Sigbjørn Odden (H)  
   
Tilstede: Sigbjørn Odden (H)  
 Ulf Stigen (FrP) 


Haakon Brærnden (KrF) 
Steinar Andersen (A) 
 


 


Forfall: Karsten Gjefle (V)  
   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte: Per Johannessen, bydelsdirektør  
   
Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  
 
 
Åpen halvtime: 
Ingen framøtte 
 
 
Informasjon  
 
 
Eventuelt: 


• TRAFIKKPLAN 
Notat fra bydelsdirektøren av 04.04.2008 angående  trafikkplan, ble omdelt på  
møtet. Notatet vedlegges protokollen til orientering. 
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Sak 25/08  Innkalling og sakskart til arbeidsutvalgets møte 
07.04.2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
• Arbeidsutvalget vedtok å tilføye følgende 4 nye saker på dagens sakskart: 
35/08: Suppleringsvalg av varamedlem i Arbeidsutvalget og i Helse- og sosialkomiteen 
36/08: Rutiner for økonomirapportering 
37/08: Brev fra Oslo Juvente ad. salgs- og skjenkebevillinger og alderskontroll 
38/08: Gamle som dør kort tid etter utskrivning fra sykehus 
 
• Videre ble det vedtatt å behandle notat fra bydelsdirektøren angående ”Trafikkplan” 


under eventuelt. 
 
• I tillegg ble det vedtatt følgende endringer i forhold til bydelsdirektørens forslag: 
AU-sak 28/08: Saken sendes til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel i stedet for   
                         helse- og sosialkomiteen 
AU-sak 29/08: Saken sendes også til komiteen fra barn, ungdom og kultur for behandling 
AU-sak 30/08: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i komiteer, råd og utvalg endres noe 
AU-sak 33/08: Saken sendes til helse- og sosialkomiteen i stedet for barn, ungdom og   
                         kulturkomiteen 
 
Votering: 
Med disse endringene ble bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Innkalling og sakskart godkjennes med endringer 
 


  


Sak 26/08  Godkjenning av protokoll fra arbeidsutvalgets møte 
18.02.2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 18.02.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
 







Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 18.02.2008 godkjennes 
 


 


Sak 27/08  Reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom 
politisk og administrativt nivå - høring 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Til  arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender høringssak om Reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom 
politisk og administrativt nivå til behandling i: 
Rådene 
Bydelsutvalget  
 
Til rådene: 
Rådene har ingen merknader til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget 
   
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget vedtar vedlagte reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom politisk 
og administrativt nivå 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
Bydelsdirektøren informerte om at høringssaken  og er sendt til Lokal klagenemnd  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender høringssak om Reglement for komiteer og utvalg og forholdet 
mellom politisk og administrativt nivå til behandling i: 
Rådene 
Bydelsutvalget  
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Sak 28/08  Plan for full barnehagedekning bydel Nordstrand 2008 - 
2010 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Full barnehagedekning Bydel Nordstrands overordnede 2008 
– 2010 til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- og sosialkomite 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010 
vedtas. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Med bestemmelsesutvalget vedtar Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-
2010. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Arbeidsmiljøutvalget vedtar Plan for full barnehagedekning 2008 – 2010.   
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget vedtar  sak om Full barnehagedekning i Bydel Nordstrands 2008 – 
2010. 


2. Gjennomføring av Plan for Full barnehagedekning 2008 – 2010 delegeres til 
bydelsdirektør. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget vedtok at saken sendes til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel i 
stedet for helse- og sosialkomiteen. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, med arbeidsutvalgets endringer, ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om Full barnehagedekning Bydel Nordstrands overordnede 
2008 – 2010 til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 







 


Sak 29/08  Høring - forslag til nye sogne- og prostigrenser i Oslo 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om høring - forslag til nye sogne- og prostigrenser i Oslo - til 
behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til barn, ungdom og kulturkomiteen: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget tar høringsuttalelsen til etterretning 
2. Bydelsutvalget ser det som hensiktsmessig at  bydelsgrenser og soknegrenser er like. 


Dette vil kunne fremme samarbeidet mellom bydelen og kirken. Bydelens innbyggere 
vil kunne oppleve en større nærhet med kirken og det frivillige samarbeidet vil kunne 
stimuleres. På bakgrunn av dette bør antall prostigrenser opprettholdes med 5 og 
justeres i forhold til bydelsgrenser. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om høring – forslag til nye sogne- og prostigrenser i Oslo -  til 
behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 30/08  Orientering om oppstart av reguleringsplan for 
Ekebergsletta med omkringliggende skogsområder - 
bakgrunn, føringer, mål og organisering 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 


 4







 


 5


Til komiteer, råd og utvalg: 
Forslag til vedtak, punkt 1 - 4, i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget ser arbeidet med reguleringsplan som en omfattende og viktig prosess 
som kan komme til å kreve tid. Bydelsutvalget ber av denne grunn - i den grad Plan- 
og bygningsetaten tar enkeltsaker (utbyggingssaker) opp til behandling i 
utredningsperioden - i forkant å forelegge slike saker til bydelsutvalget til uttalelse. 


2. Bydelsutvalget oppnevner følgende representant til 
reguleringsgruppen:………………….. 


3. Samtlige politiske lokallag i Bydel Nordstrand gis anledning til å delta i 
referansegruppen. Det samme gjelder for Bekkelagshøgda tennisklubb. 


4. Saken tas for øvrig til etterretning. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Bydelsdirektørens opprinnelige forslag til vedtak i bydelsutvalget, ble endret i 
arbeidsutvalget, jfr. ovenstående punkt 1 - 4 viser. Haakon Brænden (KrF) fremmet forslag 
om punkt 1. Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om punkt 2.  Ulf Stigen (FrP) fremmet 
forslag om punkt 3. For øvrig ble bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget og til 
komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel enstemmig vedtatt. 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets endrede forslag til vedtak i bydelsutvalget ble enstemmig vedtatt. 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til arbeidsutvalget og komiteen byutvikling, miljø og 
samferdsel enstemmig vedtatt. 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 31/08  Avviksrapportering for februar 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for februar 2008 til 
behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 







Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering for februar 2008 til etterretning 
      
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget var enige om at et nytt punkt 2 tilføyes bydelsdirektørens forslag til vedtak i 
bydelsutvalget, som følger: 
2.   Bydelsdirektøren fremmer sak om budsjettregulering til bydelsutvalgets møte  22.05.2008 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget, punkt 1, ble enstemmig vedtatt. 
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak i bydelsutvalget, nytt punkt 2, ble enstemmig vedtatt. 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget ble enstemmig vedtatt. 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for februar 2008, med 
endret vedtakstekst,  til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 


 Sak 32/08  Smittevernplan for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender Smittevernplan 2008 for Bydel Nordstrand til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar Smittervernplan 2008 for Bydels Nordstrand til etterretning 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender Smittevernplan 2008 for Bydel Nordstrand til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 


Sak 33/08  Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 
2007 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Ekeberg – Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til 
behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Friivillighetssentral 2007 tas til orientering 
 
Til bydelsutavlget: 
Bydelsutvalget tar årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til 
etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget var enige i at saken sendes til behandling i helse- og sosialkomiteen i stedet 
for barn, ungdom og kulturkomiteen 
 
Votering: 
Med denne endringen ble bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 
 
 
 
 







Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Ekeberg – Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til 
behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
 


 Sak 34/08  Årsrapport 2007 for Nordstrand Eldresenter 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender Årsrapport 2007 fra Nordstrand Eldresenter til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komite og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 
Årsrapport 2007 fra Nordstrand eldresenter tas til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender Årsrapport 2007 fra Nordstrand Eldresenter til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 


 


Sak 35/08  Suppleringsvalg av varamedlem i arbeidsutvalget og 
helse- og sosialkomiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Suppleringsvalg av varamedlem i Arbeidsutvalget og Helse- 
og sosialkomiteen til behandling i: 
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Bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Suppleringsvalg av varamedlem i Arbeidsutvalget (AU) for 2008, som erstatter Anne 
Grethe Ellingsen (A),  velges:……………………………………… 


 
2. Suppleringsvalg av varamedlem i Helse- og sosialkomiteen for 2008 som erstatter 


Anne Grethe Ellingsen (A), velges:……………………………………… 
   


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om Suppleringsvalg av varamedlem i Arbeidsutvalget og Helse- 
og sosialkomiteen til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
 
 


Sak 36/08  Rutiner for økonomirapportering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken ble tatt opp på møtet i arbeidsutvalget og det foreligger ingen innstilling fra 
bydelsdirektøren. 
 
BEHANDLING OG  VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG: 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Haakon Brænden (KrF) fremmet følgende forslag til vedtak til ny sak på dagens møte i 
arbeidsutvalget: 
 
Bydelsdirektøren skal rapportere økonomi-, aktivitets-, kvalitets- og avviksdata månedlig og 
senest den 25. for foregående måned. Det rapporteres ikke månedsdata i januar, juni og 
desember. 
 
Det var enighet i arbeidsutvalget at saken settes på sakskartet til dagens møte, sak 36/08. 
 
Votering: 
Haakon Brændens (KrF) forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 







Arbeidsutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektøren skal rapportere økonomi-, aktivitets-, kvalitets- og avviksdata månedlig og 
senest den 25. for foregående måned. Det rapporteres ikke månedsdata i januar, juni og 
desember. 
 
 


Sak 37/08  Brev fra Oslo Juvente ad. salgs- og skjenkebevillinger og 
alderskontroll 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken ble tatt opp på møtet og vedtatt behandlet i arbeidsutvalget. Det foreligger ingen 
innstilling fra bydelsdirektøren. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Brev fra Oslo Juvente av 27.02.2008 ble omdelt på møtet. Brevet omhandler salgs- og 
skjenkebevillinger og alderskontroll i Bydel Nordstrand, hvor Oslo Juvente påstår flere brudd 
på alkohollovens § 1-5 – salg av alkohol til mindreårige (i bydelen).  
 
Det var enighet i arbeidsutvalget om å behandle saken på dagens møte, sak 37/08. 
 
Arbeidsutvalget samlet seg om følgende vedtak: 


”Brevet fra Oslo Juvente av 28.02.2008 videresendes til Næringsetaten som rette 
vedkommende med kopi til Oslo Juvente. 
Bydel Nordstrand er på generelt grunnlag opptatt av at det gjennomføres tilstrekkelige 
stikkprøver for å forebygge salg av alkohol til mindreårige i bydelen”. 


 
Votering: 
Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Brevet fra Oslo Juvente av 28.02.2008 videresendes til Næringsetaten som rette 
vedkommende med kopi til Oslo Juvente. 
Bydel Nordstrand er på generelt grunnlag opptatt av at det gjennomføres tilstrekkelige 
stikkprøver for å forebygge salg av alkohol til mindreårige i bydelen. 
 
 


 


 Sak 38/08  Gamle som dør kort tid etter utskrivning fra sykehus 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Saken ble tatt opp på møtet og vedtatt behandlet i arbeidsutvalget. Det foreligger ingen 
innstilling fra bydelsdirektøren. 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Haakon Brænden (KrF) fremmet forslag om å behandle tilleggssak om ”Gamle som dør kort 
tid etter utskrivning fra sykehus” på dagens møte. Arbeidsutvalget vedtok enstemmig at saken 
behandles som sak 38/08, med følgende vedtaksordlyd: 
  
1. Arbeidsutvalget viser til oppslag i Aftenposten 31.3.08 under overskriften ”Ser på eldre 
som avfall” og Aftens lederartikkel 1.4.08 under tittelen ”Diskriminering av de eldste”. 
Oppslagene omhandler eldre, syke mennesker som skrives ut fra sykehusene for tidlig og som 
dør kort tid etter utskrivning. 
 
2. Bydelsdirektøren gis i oppdrag å rette en henvendelse til rette byråd for å henstille om at 
Oslo kommune gjennomfører en kartlegging tilsvarende den som er gjort i Akershus jf. 
Aftenpostens oppslag. Resultatene skal presenteres samlet og på bydelsnivå.  
 
3. Basert på kartlegging av situasjonen, skal Bydelsdirektøren rapportere data om 
situasjonen for eldre, syke mennesker i Bydel Nordstrand, samt redegjøre for hvilke tiltak 
bydelen kan iverksette for å hindre uverdige overføringer fra sykehus til bydelen. 
 
4. Saken legges frem for behandling i Helse- og sosialkomitéen og Bydelsutvalget i Bydel 
Nordstrand snarest mulig. 
 
Votering: 
Haakon Brændens (KrF) forslag ble enstemmig vedtatt  
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
 
1. Arbeidsutvalget viser til oppslag i Aftenposten 31.3.08 under overskriften ”Ser på eldre 
som avfall” og Aftens lederartikkel 1.4.08 under tittelen ”Diskriminering av de eldste”. 
Oppslagene omhandler eldre, syke mennesker som skrives ut fra sykehusene for tidlig og som 
dør kort tid etter utskrivning. 
 
2. Bydelsdirektøren gis i oppdrag å rette en henvendelse til rette byråd for å henstille om at 
Oslo kommune gjennomfører en kartlegging tilsvarende den som er gjort i Akershus jf. 
Aftenpostens oppslag. Resultatene skal presenteres samlet og på bydelsnivå.  
 
3. Basert på kartlegging av situasjonen, skal Bydelsdirektøren rapportere data om 
situasjonen for eldre, syke mennesker i Bydel Nordstrand, samt redegjøre for hvilke tiltak 
bydelen kan iverksette for å hindre uverdige overføringer fra sykehus til bydelen. 
 
4. Saken legges frem for behandling i Helse- og sosialkomitéen og Bydelsutvalget i Bydel 
Nordstrand snarest mulig. 
 
Oslo, 14.04.2008 
 
Møtet hevet kl 22.15 
 
 
Sigbjørn Odden (H) 
leder av bydelsutvalget 
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		2. Bydelsutvalget oppnevner følgende representant til reguleringsgruppen:…………………..

		3. Samtlige politiske lokallag i Bydel Nordstrand gis anledning til å delta i referansegruppen. Det samme gjelder for Bekkelagshøgda tennisklubb.

		4. Saken tas for øvrig til etterretning.

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Bydelsdirektørens opprinnelige forslag til vedtak i bydelsutvalget, ble endret i arbeidsutvalget, jfr. ovenstående punkt 1 - 4 viser. Haakon Brænden (KrF) fremmet forslag om punkt 1. Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om punkt 2.  Ulf Stigen (FrP) fremmet forslag om punkt 3. For øvrig ble bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget og til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel enstemmig vedtatt.

		Votering:

		Arbeidsutvalgets endrede forslag til vedtak i bydelsutvalget ble enstemmig vedtatt.

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak til arbeidsutvalget og komiteen byutvikling, miljø og samferdsel enstemmig vedtatt.

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Saken sendes til:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Bydelsutvalget

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for februar 2008 til behandling i:

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenBydelsutvalget

		Til komiteer og råd

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Arbeidsutvalget var enige om at et nytt punkt 2 tilføyes bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget, som følger:

		2.   Bydelsdirektøren fremmer sak om budsjettregulering til bydelsutvalgets møte  22.05.2008

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget, punkt 1, ble enstemmig vedtatt.

		Arbeidsutvalgets forslag til vedtak i bydelsutvalget, nytt punkt 2, ble enstemmig vedtatt.

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget ble enstemmig vedtatt.

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for februar 2008, med endret vedtakstekst,  til behandling i:

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenBydelsutvalget

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender Smittevernplan 2008 for Bydel Nordstrand til behandling i:

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Helse- og sosialkomiteen

		Til komiteer og råd:

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender Smittevernplan 2008 for Bydel Nordstrand til behandling i:

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Helse- og sosialkomiteen

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Ekeberg – Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til behandling i:

		Barn, ungdom og kulturkomiteen

		Eldrerådet

		Ungdomsrådet

		Til komiteer og råd:

		Til bydelsutavlget:

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Arbeidsutvalget var enige i at saken sendes til behandling i helse- og sosialkomiteen i stedet for barn, ungdom og kulturkomiteen

		Votering:

		Med denne endringen ble bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Ekeberg – Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til behandling i:

		Eldrerådet

		Ungdomsrådet

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender Årsrapport 2007 fra Nordstrand Eldresenter til behandling i:

		Eldrerådet

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Til komite og råd:

		Til bydelsutvalget:

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender Årsrapport 2007 fra Nordstrand Eldresenter til behandling i:

		Eldrerådet

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om Suppleringsvalg av varamedlem i Arbeidsutvalget og Helse- og sosialkomiteen til behandling i:

		Bydelsutvalget

		Til bydelsutvalget:

		1. Suppleringsvalg av varamedlem i Arbeidsutvalget (AU) for 2008, som erstatter Anne Grethe Ellingsen (A),  velges:………………………………………

		2. Suppleringsvalg av varamedlem i Helse- og sosialkomiteen for 2008 som erstatter Anne Grethe Ellingsen (A), velges:………………………………………

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender sak om Suppleringsvalg av varamedlem i Arbeidsutvalget og Helse- og sosialkomiteen til behandling i:

		Bydelsutvalget

		Til arbeidsutvalget:

		Saken ble tatt opp på møtet i arbeidsutvalget og det foreligger ingen innstilling fra bydelsdirektøren.

		BEHANDLING OG  VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG:

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Haakon Brænden (KrF) fremmet følgende forslag til vedtak til ny sak på dagens møte i arbeidsutvalget:

		Bydelsdirektøren skal rapportere økonomi-, aktivitets-, kvalitets- og avviksdata månedlig og senest den 25. for foregående måned. Det rapporteres ikke månedsdata i januar, juni og desember.

		Det var enighet i arbeidsutvalget at saken settes på sakskartet til dagens møte, sak 36/08.

		Votering:

		Haakon Brændens (KrF) forslag ble enstemmig vedtatt.

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Bydelsdirektøren skal rapportere økonomi-, aktivitets-, kvalitets- og avviksdata månedlig og senest den 25. for foregående måned. Det rapporteres ikke månedsdata i januar, juni og desember.

		Til arbeidsutvalget:

		Saken ble tatt opp på møtet og vedtatt behandlet i arbeidsutvalget. Det foreligger ingen innstilling fra bydelsdirektøren.

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Brev fra Oslo Juvente av 27.02.2008 ble omdelt på møtet. Brevet omhandler salgs- og skjenkebevillinger og alderskontroll i Bydel Nordstrand, hvor Oslo Juvente påstår flere brudd på alkohollovens § 1-5 – salg av alkohol til mindreårige (i bydelen). 

		Det var enighet i arbeidsutvalget om å behandle saken på dagens møte, sak 37/08.

		Arbeidsutvalget samlet seg om følgende vedtak:

		”Brevet fra Oslo Juvente av 28.02.2008 videresendes til Næringsetaten som rette vedkommende med kopi til Oslo Juvente.

		Bydel Nordstrand er på generelt grunnlag opptatt av at det gjennomføres tilstrekkelige stikkprøver for å forebygge salg av alkohol til mindreårige i bydelen”.

		Votering:

		Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Brevet fra Oslo Juvente av 28.02.2008 videresendes til Næringsetaten som rette vedkommende med kopi til Oslo Juvente.

		Bydel Nordstrand er på generelt grunnlag opptatt av at det gjennomføres tilstrekkelige stikkprøver for å forebygge salg av alkohol til mindreårige i bydelen.

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Saken ble tatt opp på møtet og vedtatt behandlet i arbeidsutvalget. Det foreligger ingen innstilling fra bydelsdirektøren.

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Haakon Brænden (KrF) fremmet forslag om å behandle tilleggssak om ”Gamle som dør kort tid etter utskrivning fra sykehus” på dagens møte. Arbeidsutvalget vedtok enstemmig at saken behandles som sak 38/08, med følgende vedtaksordlyd:

		 1. Arbeidsutvalget viser til oppslag i Aftenposten 31.3.08 under overskriften ”Ser på eldre som avfall” og Aftens lederartikkel 1.4.08 under tittelen ”Diskriminering av de eldste”. Oppslagene omhandler eldre, syke mennesker som skrives ut fra sykehusene for tidlig og som dør kort tid etter utskrivning.2. Bydelsdirektøren gis i oppdrag å rette en henvendelse til rette byråd for å henstille om at Oslo kommune gjennomfører en kartlegging tilsvarende den som er gjort i Akershus jf. Aftenpostens oppslag. Resultatene skal presenteres samlet og på bydelsnivå. 3. Basert på kartlegging av situasjonen, skal Bydelsdirektøren rapportere data om situasjonen for eldre, syke mennesker i Bydel Nordstrand, samt redegjøre for hvilke tiltak bydelen kan iverksette for å hindre uverdige overføringer fra sykehus til bydelen.4. Saken legges frem for behandling i Helse- og sosialkomitéen og Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand snarest mulig.

		Votering:

		Haakon Brændens (KrF) forslag ble enstemmig vedtatt 

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		1. Arbeidsutvalget viser til oppslag i Aftenposten 31.3.08 under overskriften ”Ser på eldre som avfall” og Aftens lederartikkel 1.4.08 under tittelen ”Diskriminering av de eldste”. Oppslagene omhandler eldre, syke mennesker som skrives ut fra sykehusene for tidlig og som dør kort tid etter utskrivning.2. Bydelsdirektøren gis i oppdrag å rette en henvendelse til rette byråd for å henstille om at Oslo kommune gjennomfører en kartlegging tilsvarende den som er gjort i Akershus jf. Aftenpostens oppslag. Resultatene skal presenteres samlet og på bydelsnivå. 3. Basert på kartlegging av situasjonen, skal Bydelsdirektøren rapportere data om situasjonen for eldre, syke mennesker i Bydel Nordstrand, samt redegjøre for hvilke tiltak bydelen kan iverksette for å hindre uverdige overføringer fra sykehus til bydelen.4. Saken legges frem for behandling i Helse- og sosialkomitéen og Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand snarest mulig.

		Oslo, 14.04.2008
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Protokoll 3/08 
 
 
Møte: Arbeidsutvalget 


 


 


Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243 
Møtetid: Mandag 07. april 2008 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180   
 
 
Møteleder: Sigbjørn Odden (H)  
   
Tilstede: Sigbjørn Odden (H)  
 Ulf Stigen (FrP) 


Haakon Brærnden (KrF) 
Steinar Andersen (A) 
 


 


Forfall: Karsten Gjefle (V)  
   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte: Per Johannessen, bydelsdirektør  
   
Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  
 
 
Åpen halvtime: 
Ingen framøtte 
 
 
Informasjon  
 
 
Eventuelt: 


• TRAFIKKPLAN 
Notat fra bydelsdirektøren av 04.04.2008 angående  trafikkplan, ble omdelt på  
møtet. Notatet vedlegges protokollen til orientering: Trafikkplan for Bydel Nordstrand
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Sak 25/08  Innkalling og sakskart til arbeidsutvalgets møte 
07.04.2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
• Arbeidsutvalget vedtok å tilføye følgende 4 nye saker på dagens sakskart: 
35/08: Suppleringsvalg av varamedlem i Arbeidsutvalget og i Helse- og sosialkomiteen 
36/08: Rutiner for økonomirapportering 
37/08: Brev fra Oslo Juvente ad. salgs- og skjenkebevillinger og alderskontroll 
38/08: Gamle som dør kort tid etter utskrivning fra sykehus 
 
• Videre ble det vedtatt å behandle notat fra bydelsdirektøren angående ”Trafikkplan” 


under eventuelt. 
 
• I tillegg ble det vedtatt følgende endringer i forhold til bydelsdirektørens forslag: 
AU-sak 28/08: Saken sendes til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel i stedet for   
                         helse- og sosialkomiteen 
AU-sak 29/08: Saken sendes også til komiteen fra barn, ungdom og kultur for behandling 
AU-sak 30/08: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i komiteer, råd og utvalg endres noe 
AU-sak 33/08: Saken sendes til helse- og sosialkomiteen i stedet for barn, ungdom og   
                         kulturkomiteen 
 
Votering: 
Med disse endringene ble bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Innkalling og sakskart godkjennes med endringer 
 


  


Sak 26/08  Godkjenning av protokoll fra arbeidsutvalgets møte 
18.02.2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 18.02.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
 







Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 18.02.2008 godkjennes 
 


 


Sak 27/08  Reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom 
politisk og administrativt nivå - høring 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Til  arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender høringssak om Reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom 
politisk og administrativt nivå til behandling i: 
Rådene 
Bydelsutvalget  
 
Til rådene: 
Rådene har ingen merknader til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget 
   
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget vedtar vedlagte reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom politisk 
og administrativt nivå 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
Bydelsdirektøren informerte om at høringssaken  og er sendt til Lokal klagenemnd  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender høringssak om Reglement for komiteer og utvalg og forholdet 
mellom politisk og administrativt nivå til behandling i: 
Rådene 
Bydelsutvalget  
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Sak 28/08  Plan for full barnehagedekning bydel Nordstrand 2008 - 
2010 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Full barnehagedekning Bydel Nordstrands overordnede 2008 
– 2010 til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- og sosialkomite 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010 
vedtas. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Med bestemmelsesutvalget vedtar Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-
2010. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Arbeidsmiljøutvalget vedtar Plan for full barnehagedekning 2008 – 2010.   
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget vedtar  sak om Full barnehagedekning i Bydel Nordstrands 2008 – 
2010. 


2. Gjennomføring av Plan for Full barnehagedekning 2008 – 2010 delegeres til 
bydelsdirektør. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget vedtok at saken sendes til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel i 
stedet for helse- og sosialkomiteen. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, med arbeidsutvalgets endringer, ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om Full barnehagedekning Bydel Nordstrands overordnede 
2008 – 2010 til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 







 


Sak 29/08  Høring - forslag til nye sogne- og prostigrenser i Oslo 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om høring - forslag til nye sogne- og prostigrenser i Oslo - til 
behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til barn, ungdom og kulturkomiteen: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget tar høringsuttalelsen til etterretning 
2. Bydelsutvalget ser det som hensiktsmessig at  bydelsgrenser og soknegrenser er like. 


Dette vil kunne fremme samarbeidet mellom bydelen og kirken. Bydelens innbyggere 
vil kunne oppleve en større nærhet med kirken og det frivillige samarbeidet vil kunne 
stimuleres. På bakgrunn av dette bør antall prostigrenser opprettholdes med 5 og 
justeres i forhold til bydelsgrenser. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om høring – forslag til nye sogne- og prostigrenser i Oslo -  til 
behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 30/08  Orientering om oppstart av reguleringsplan for 
Ekebergsletta med omkringliggende skogsområder - 
bakgrunn, føringer, mål og organisering 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 


 4







 


 5


Til komiteer, råd og utvalg: 
Forslag til vedtak, punkt 1 - 4, i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget ser arbeidet med reguleringsplan som en omfattende og viktig prosess 
som kan komme til å kreve tid. Bydelsutvalget ber av denne grunn - i den grad Plan- 
og bygningsetaten tar enkeltsaker (utbyggingssaker) opp til behandling i 
utredningsperioden - i forkant å forelegge slike saker til bydelsutvalget til uttalelse. 


2. Bydelsutvalget oppnevner følgende representant til 
reguleringsgruppen:………………….. 


3. Samtlige politiske lokallag i Bydel Nordstrand gis anledning til å delta i 
referansegruppen. Det samme gjelder for Bekkelagshøgda tennisklubb. 


4. Saken tas for øvrig til etterretning. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Bydelsdirektørens opprinnelige forslag til vedtak i bydelsutvalget, ble endret i 
arbeidsutvalget, jfr. ovenstående punkt 1 - 4 viser. Haakon Brænden (KrF) fremmet forslag 
om punkt 1. Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om punkt 2.  Ulf Stigen (FrP) fremmet 
forslag om punkt 3. For øvrig ble bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget og til 
komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel enstemmig vedtatt. 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets endrede forslag til vedtak i bydelsutvalget ble enstemmig vedtatt. 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til arbeidsutvalget og komiteen byutvikling, miljø og 
samferdsel enstemmig vedtatt. 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 31/08  Avviksrapportering for februar 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for februar 2008 til 
behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 







Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering for februar 2008 til etterretning 
      
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget var enige om at et nytt punkt 2 tilføyes bydelsdirektørens forslag til vedtak i 
bydelsutvalget, som følger: 
2.   Bydelsdirektøren fremmer sak om budsjettregulering til bydelsutvalgets møte  22.05.2008 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget, punkt 1, ble enstemmig vedtatt. 
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak i bydelsutvalget, nytt punkt 2, ble enstemmig vedtatt. 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget ble enstemmig vedtatt. 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for februar 2008, med 
endret vedtakstekst,  til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 


 Sak 32/08  Smittevernplan for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender Smittevernplan 2008 for Bydel Nordstrand til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar Smittervernplan 2008 for Bydels Nordstrand til etterretning 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender Smittevernplan 2008 for Bydel Nordstrand til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 


Sak 33/08  Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 
2007 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Ekeberg – Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til 
behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Friivillighetssentral 2007 tas til orientering 
 
Til bydelsutavlget: 
Bydelsutvalget tar årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til 
etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget var enige i at saken sendes til behandling i helse- og sosialkomiteen i stedet 
for barn, ungdom og kulturkomiteen 
 
Votering: 
Med denne endringen ble bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 
 
 
 
 







Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Ekeberg – Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til 
behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
 


 Sak 34/08  Årsrapport 2007 for Nordstrand Eldresenter 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender Årsrapport 2007 fra Nordstrand Eldresenter til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komite og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 
Årsrapport 2007 fra Nordstrand eldresenter tas til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender Årsrapport 2007 fra Nordstrand Eldresenter til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 


 


Sak 35/08  Suppleringsvalg av varamedlem i arbeidsutvalget og 
helse- og sosialkomiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Suppleringsvalg av varamedlem i Arbeidsutvalget og Helse- 
og sosialkomiteen til behandling i: 
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Bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Suppleringsvalg av varamedlem i Arbeidsutvalget (AU) for 2008, som erstatter Anne 
Grethe Ellingsen (A),  velges:……………………………………… 


 
2. Suppleringsvalg av varamedlem i Helse- og sosialkomiteen for 2008 som erstatter 


Anne Grethe Ellingsen (A), velges:……………………………………… 
   


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om Suppleringsvalg av varamedlem i Arbeidsutvalget og Helse- 
og sosialkomiteen til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
 
 


Sak 36/08  Rutiner for økonomirapportering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken ble tatt opp på møtet i arbeidsutvalget og det foreligger ingen innstilling fra 
bydelsdirektøren. 
 
BEHANDLING OG  VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG: 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Haakon Brænden (KrF) fremmet følgende forslag til vedtak til ny sak på dagens møte i 
arbeidsutvalget: 
 
Bydelsdirektøren skal rapportere økonomi-, aktivitets-, kvalitets- og avviksdata månedlig og 
senest den 25. for foregående måned. Det rapporteres ikke månedsdata i januar, juni og 
desember. 
 
Det var enighet i arbeidsutvalget at saken settes på sakskartet til dagens møte, sak 36/08. 
 
Votering: 
Haakon Brændens (KrF) forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 







Arbeidsutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektøren skal rapportere økonomi-, aktivitets-, kvalitets- og avviksdata månedlig og 
senest den 25. for foregående måned. Det rapporteres ikke månedsdata i januar, juni og 
desember. 
 
 


Sak 37/08  Brev fra Oslo Juvente ad. salgs- og skjenkebevillinger og 
alderskontroll 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken ble tatt opp på møtet og vedtatt behandlet i arbeidsutvalget. Det foreligger ingen 
innstilling fra bydelsdirektøren. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Brev fra Oslo Juvente av 27.02.2008 ble omdelt på møtet. Brevet omhandler salgs- og 
skjenkebevillinger og alderskontroll i Bydel Nordstrand, hvor Oslo Juvente påstår flere brudd 
på alkohollovens § 1-5 – salg av alkohol til mindreårige (i bydelen).  
 
Det var enighet i arbeidsutvalget om å behandle saken på dagens møte, sak 37/08. 
 
Arbeidsutvalget samlet seg om følgende vedtak: 


”Brevet fra Oslo Juvente av 28.02.2008 videresendes til Næringsetaten som rette 
vedkommende med kopi til Oslo Juvente. 
Bydel Nordstrand er på generelt grunnlag opptatt av at det gjennomføres tilstrekkelige 
stikkprøver for å forebygge salg av alkohol til mindreårige i bydelen”. 


 
Votering: 
Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Brevet fra Oslo Juvente av 28.02.2008 videresendes til Næringsetaten som rette 
vedkommende med kopi til Oslo Juvente. 
Bydel Nordstrand er på generelt grunnlag opptatt av at det gjennomføres tilstrekkelige 
stikkprøver for å forebygge salg av alkohol til mindreårige i bydelen. 
 
 


 


 Sak 38/08  Gamle som dør kort tid etter utskrivning fra sykehus 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Saken ble tatt opp på møtet og vedtatt behandlet i arbeidsutvalget. Det foreligger ingen 
innstilling fra bydelsdirektøren. 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Haakon Brænden (KrF) fremmet forslag om å behandle tilleggssak om ”Gamle som dør kort 
tid etter utskrivning fra sykehus” på dagens møte. Arbeidsutvalget vedtok enstemmig at saken 
behandles som sak 38/08, med følgende vedtaksordlyd: 
  
1. Arbeidsutvalget viser til oppslag i Aftenposten 31.3.08 under overskriften ”Ser på eldre 
som avfall” og Aftens lederartikkel 1.4.08 under tittelen ”Diskriminering av de eldste”. 
Oppslagene omhandler eldre, syke mennesker som skrives ut fra sykehusene for tidlig og som 
dør kort tid etter utskrivning. 
 
2. Bydelsdirektøren gis i oppdrag å rette en henvendelse til rette byråd for å henstille om at 
Oslo kommune gjennomfører en kartlegging tilsvarende den som er gjort i Akershus jf. 
Aftenpostens oppslag. Resultatene skal presenteres samlet og på bydelsnivå.  
 
3. Basert på kartlegging av situasjonen, skal Bydelsdirektøren rapportere data om 
situasjonen for eldre, syke mennesker i Bydel Nordstrand, samt redegjøre for hvilke tiltak 
bydelen kan iverksette for å hindre uverdige overføringer fra sykehus til bydelen. 
 
4. Saken legges frem for behandling i Helse- og sosialkomitéen og Bydelsutvalget i Bydel 
Nordstrand snarest mulig. 
 
Votering: 
Haakon Brændens (KrF) forslag ble enstemmig vedtatt  
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
 
1. Arbeidsutvalget viser til oppslag i Aftenposten 31.3.08 under overskriften ”Ser på eldre 
som avfall” og Aftens lederartikkel 1.4.08 under tittelen ”Diskriminering av de eldste”. 
Oppslagene omhandler eldre, syke mennesker som skrives ut fra sykehusene for tidlig og som 
dør kort tid etter utskrivning. 
 
2. Bydelsdirektøren gis i oppdrag å rette en henvendelse til rette byråd for å henstille om at 
Oslo kommune gjennomfører en kartlegging tilsvarende den som er gjort i Akershus jf. 
Aftenpostens oppslag. Resultatene skal presenteres samlet og på bydelsnivå.  
 
3. Basert på kartlegging av situasjonen, skal Bydelsdirektøren rapportere data om 
situasjonen for eldre, syke mennesker i Bydel Nordstrand, samt redegjøre for hvilke tiltak 
bydelen kan iverksette for å hindre uverdige overføringer fra sykehus til bydelen. 
 
4. Saken legges frem for behandling i Helse- og sosialkomitéen og Bydelsutvalget i Bydel 
Nordstrand snarest mulig. 
 
Oslo, 14.04.2008 
 
Møtet hevet kl 22.15 
 
 
Sigbjørn Odden (H) 
leder av bydelsutvalget 





		Møte:

		Arbeidsutvalget

		Møtested:

		BU-salen, Ekebergveien 243

		Møtetid:

		Mandag 07. april 2008 kl. 19.00   

		Sekretariat:

		02 180 

		Møteleder:

		Sigbjørn Odden (H)

		Tilstede:

		Sigbjørn Odden (H)

		Ulf Stigen (FrP)

		Haakon Brærnden (KrF)

		Steinar Andersen (A)

		Forfall:

		Karsten Gjefle (V)

		Som vara møtte:

		Ingen

		I tillegg møtte:

		Per Johannessen, bydelsdirektør

		Møtesekretær:

		Åpen halvtime:

		Ingen framøtte

		Eventuelt:

		 TRAFIKKPLAN

		Notat fra bydelsdirektøren av 04.04.2008 angående  trafikkplan, ble omdelt på  møtet. Notatet vedlegges protokollen til orientering.

		Saker behandlet under møte

		Sak 25 /08  Innkalling og sakskart til arbeidsutvalgets møte 07.04.2008 1

		Sak 26 /08  Godkjenning av protokoll fra arbeidsutvalgets møte 18.02.2008 1

		Sak 27 /08  Reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom politisk og administrativt nivå - høring 2

		Sak 28 /08  Plan for full barnehagedekning bydel Nordstrand 2008 - 2010 3

		Sak 29 /08  Høring - forslag til nye sogne- og prostigrenser i Oslo 4

		Sak 30 /08  Orientering om oppstart av reguleringsplan for Ekebergsletta med omkringliggende skogsområder - bakgrunn, føringer, mål og organisering 4

		Sak 31 /08  Avviksrapportering for februar 2008 5

		Sak 32 /08  Smittevernplan for Bydel Nordstrand 6

		Sak 33 /08  Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 7

		Sak 34 /08  Årsrapport 2007 for Nordstrand Eldresenter 8

		Sak 35 /08  Suppleringsvalg av varamedlem i arbeidsutvalget og helse- og sosialkomiteen 8

		Sak 36 /08  Rutiner for økonomirapportering 9

		Sak 37 /08  Brev fra Oslo Juvente ad. salgs- og skjenkebevillinger og alderskontroll 10

		Sak 38 /08  Gamle som dør kort tid etter utskrivning fra sykehus 10

		Innkalling og sakskart godkjennes

		Arbeidsutvalgets behandling:

		 Arbeidsutvalget vedtok å tilføye følgende 4 nye saker på dagens sakskart:

		35/08: Suppleringsvalg av varamedlem i Arbeidsutvalget og i Helse- og sosialkomiteen

		36/08: Rutiner for økonomirapportering

		37/08: Brev fra Oslo Juvente ad. salgs- og skjenkebevillinger og alderskontroll

		38/08: Gamle som dør kort tid etter utskrivning fra sykehus

		 Videre ble det vedtatt å behandle notat fra bydelsdirektøren angående ”Trafikkplan” under eventuelt.

		 I tillegg ble det vedtatt følgende endringer i forhold til bydelsdirektørens forslag:

		AU-sak 28/08: Saken sendes til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel i stedet for  

		                         helse- og sosialkomiteen

		AU-sak 29/08: Saken sendes også til komiteen fra barn, ungdom og kultur for behandling

		AU-sak 30/08: Bydelsdirektørens forslag til vedtak i komiteer, råd og utvalg endres noe

		AU-sak 33/08: Saken sendes til helse- og sosialkomiteen i stedet for barn, ungdom og  

		                         kulturkomiteen

		Votering:

		Med disse endringene ble bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 18.02.2008 godkjennes

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til  arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender høringssak om Reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom politisk og administrativt nivå til behandling i:

		Rådene

		Bydelsutvalget 

		Til rådene:

		Til bydelsutvalget:

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Bydelsdirektøren informerte om at høringssaken  og er sendt til Lokal klagenemnd 

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender høringssak om Reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom politisk og administrativt nivå til behandling i:

		Rådene

		Bydelsutvalget 

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om Full barnehagedekning Bydel Nordstrands overordnede 2008 – 2010 til behandling i:

		Barn, ungdom og kulturkomite

		Helse- og sosialkomite

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010 vedtas.

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Med bestemmelsesutvalget vedtar Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010.

		Til arbeidsmiljøutvalget:

		Arbeidsmiljøutvalget vedtar Plan for full barnehagedekning 2008 – 2010.  

		Til bydelsutvalget:

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Arbeidsutvalget vedtok at saken sendes til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel i stedet for helse- og sosialkomiteen.

		Votering:

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender sak om Full barnehagedekning Bydel Nordstrands overordnede 2008 – 2010 til behandling i:

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om høring - forslag til nye sogne- og prostigrenser i Oslo - til behandling i:

		Barn, ungdom og kulturkomiteen

		Bydelsutvalget

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres

		Til bydelsutvalget:

		2. Bydelsutvalget ser det som hensiktsmessig at  bydelsgrenser og soknegrenser er like. Dette vil kunne fremme samarbeidet mellom bydelen og kirken. Bydelens innbyggere vil kunne oppleve en større nærhet med kirken og det frivillige samarbeidet vil kunne stimuleres. På bakgrunn av dette bør antall prostigrenser opprettholdes med 5 og justeres i forhold til bydelsgrenser.

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender sak om høring – forslag til nye sogne- og prostigrenser i Oslo -  til behandling i:

		Barn, ungdom og kulturkomiteen

		Bydelsutvalget

		Til arbeidsutvalget:

		Saken sendes til:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Bydelsutvalget

		Til komiteer, råd og utvalg:

		Forslag til vedtak, punkt 1 - 4, i bydelsutvalget tiltres.

		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsutvalget ser arbeidet med reguleringsplan som en omfattende og viktig prosess som kan komme til å kreve tid. Bydelsutvalget ber av denne grunn - i den grad Plan- og bygningsetaten tar enkeltsaker (utbyggingssaker) opp til behandling i utredningsperioden - i forkant å forelegge slike saker til bydelsutvalget til uttalelse.

		2. Bydelsutvalget oppnevner følgende representant til reguleringsgruppen:…………………..

		3. Samtlige politiske lokallag i Bydel Nordstrand gis anledning til å delta i referansegruppen. Det samme gjelder for Bekkelagshøgda tennisklubb.

		4. Saken tas for øvrig til etterretning.

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Bydelsdirektørens opprinnelige forslag til vedtak i bydelsutvalget, ble endret i arbeidsutvalget, jfr. ovenstående punkt 1 - 4 viser. Haakon Brænden (KrF) fremmet forslag om punkt 1. Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om punkt 2.  Ulf Stigen (FrP) fremmet forslag om punkt 3. For øvrig ble bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget og til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel enstemmig vedtatt.

		Votering:

		Arbeidsutvalgets endrede forslag til vedtak i bydelsutvalget ble enstemmig vedtatt.

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak til arbeidsutvalget og komiteen byutvikling, miljø og samferdsel enstemmig vedtatt.

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Saken sendes til:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Bydelsutvalget

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for februar 2008 til behandling i:

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenBydelsutvalget

		Til komiteer og råd

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Arbeidsutvalget var enige om at et nytt punkt 2 tilføyes bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget, som følger:

		2.   Bydelsdirektøren fremmer sak om budsjettregulering til bydelsutvalgets møte  22.05.2008

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget, punkt 1, ble enstemmig vedtatt.

		Arbeidsutvalgets forslag til vedtak i bydelsutvalget, nytt punkt 2, ble enstemmig vedtatt.

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i arbeidsutvalget ble enstemmig vedtatt.

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for februar 2008, med endret vedtakstekst,  til behandling i:

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenBydelsutvalget

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender Smittevernplan 2008 for Bydel Nordstrand til behandling i:

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Helse- og sosialkomiteen

		Til komiteer og råd:

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender Smittevernplan 2008 for Bydel Nordstrand til behandling i:

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Helse- og sosialkomiteen

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Ekeberg – Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til behandling i:

		Barn, ungdom og kulturkomiteen

		Eldrerådet

		Ungdomsrådet

		Til komiteer og råd:

		Til bydelsutavlget:

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Arbeidsutvalget var enige i at saken sendes til behandling i helse- og sosialkomiteen i stedet for barn, ungdom og kulturkomiteen

		Votering:

		Med denne endringen ble bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Ekeberg – Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til behandling i:

		Eldrerådet

		Ungdomsrådet

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender Årsrapport 2007 fra Nordstrand Eldresenter til behandling i:

		Eldrerådet

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Til komite og råd:

		Til bydelsutvalget:

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender Årsrapport 2007 fra Nordstrand Eldresenter til behandling i:

		Eldrerådet

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om Suppleringsvalg av varamedlem i Arbeidsutvalget og Helse- og sosialkomiteen til behandling i:

		Bydelsutvalget

		Til bydelsutvalget:

		1. Suppleringsvalg av varamedlem i Arbeidsutvalget (AU) for 2008, som erstatter Anne Grethe Ellingsen (A),  velges:………………………………………

		2. Suppleringsvalg av varamedlem i Helse- og sosialkomiteen for 2008 som erstatter Anne Grethe Ellingsen (A), velges:………………………………………

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender sak om Suppleringsvalg av varamedlem i Arbeidsutvalget og Helse- og sosialkomiteen til behandling i:

		Bydelsutvalget

		Til arbeidsutvalget:

		Saken ble tatt opp på møtet i arbeidsutvalget og det foreligger ingen innstilling fra bydelsdirektøren.

		BEHANDLING OG  VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG:

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Haakon Brænden (KrF) fremmet følgende forslag til vedtak til ny sak på dagens møte i arbeidsutvalget:

		Bydelsdirektøren skal rapportere økonomi-, aktivitets-, kvalitets- og avviksdata månedlig og senest den 25. for foregående måned. Det rapporteres ikke månedsdata i januar, juni og desember.

		Det var enighet i arbeidsutvalget at saken settes på sakskartet til dagens møte, sak 36/08.

		Votering:

		Haakon Brændens (KrF) forslag ble enstemmig vedtatt.

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Bydelsdirektøren skal rapportere økonomi-, aktivitets-, kvalitets- og avviksdata månedlig og senest den 25. for foregående måned. Det rapporteres ikke månedsdata i januar, juni og desember.

		Til arbeidsutvalget:

		Saken ble tatt opp på møtet og vedtatt behandlet i arbeidsutvalget. Det foreligger ingen innstilling fra bydelsdirektøren.

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Brev fra Oslo Juvente av 27.02.2008 ble omdelt på møtet. Brevet omhandler salgs- og skjenkebevillinger og alderskontroll i Bydel Nordstrand, hvor Oslo Juvente påstår flere brudd på alkohollovens § 1-5 – salg av alkohol til mindreårige (i bydelen). 

		Det var enighet i arbeidsutvalget om å behandle saken på dagens møte, sak 37/08.

		Arbeidsutvalget samlet seg om følgende vedtak:

		”Brevet fra Oslo Juvente av 28.02.2008 videresendes til Næringsetaten som rette vedkommende med kopi til Oslo Juvente.

		Bydel Nordstrand er på generelt grunnlag opptatt av at det gjennomføres tilstrekkelige stikkprøver for å forebygge salg av alkohol til mindreårige i bydelen”.

		Votering:

		Arbeidsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Brevet fra Oslo Juvente av 28.02.2008 videresendes til Næringsetaten som rette vedkommende med kopi til Oslo Juvente.

		Bydel Nordstrand er på generelt grunnlag opptatt av at det gjennomføres tilstrekkelige stikkprøver for å forebygge salg av alkohol til mindreårige i bydelen.

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Saken ble tatt opp på møtet og vedtatt behandlet i arbeidsutvalget. Det foreligger ingen innstilling fra bydelsdirektøren.

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Haakon Brænden (KrF) fremmet forslag om å behandle tilleggssak om ”Gamle som dør kort tid etter utskrivning fra sykehus” på dagens møte. Arbeidsutvalget vedtok enstemmig at saken behandles som sak 38/08, med følgende vedtaksordlyd:

		 1. Arbeidsutvalget viser til oppslag i Aftenposten 31.3.08 under overskriften ”Ser på eldre som avfall” og Aftens lederartikkel 1.4.08 under tittelen ”Diskriminering av de eldste”. Oppslagene omhandler eldre, syke mennesker som skrives ut fra sykehusene for tidlig og som dør kort tid etter utskrivning.2. Bydelsdirektøren gis i oppdrag å rette en henvendelse til rette byråd for å henstille om at Oslo kommune gjennomfører en kartlegging tilsvarende den som er gjort i Akershus jf. Aftenpostens oppslag. Resultatene skal presenteres samlet og på bydelsnivå. 3. Basert på kartlegging av situasjonen, skal Bydelsdirektøren rapportere data om situasjonen for eldre, syke mennesker i Bydel Nordstrand, samt redegjøre for hvilke tiltak bydelen kan iverksette for å hindre uverdige overføringer fra sykehus til bydelen.4. Saken legges frem for behandling i Helse- og sosialkomitéen og Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand snarest mulig.

		Votering:

		Haakon Brændens (KrF) forslag ble enstemmig vedtatt 

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		1. Arbeidsutvalget viser til oppslag i Aftenposten 31.3.08 under overskriften ”Ser på eldre som avfall” og Aftens lederartikkel 1.4.08 under tittelen ”Diskriminering av de eldste”. Oppslagene omhandler eldre, syke mennesker som skrives ut fra sykehusene for tidlig og som dør kort tid etter utskrivning.2. Bydelsdirektøren gis i oppdrag å rette en henvendelse til rette byråd for å henstille om at Oslo kommune gjennomfører en kartlegging tilsvarende den som er gjort i Akershus jf. Aftenpostens oppslag. Resultatene skal presenteres samlet og på bydelsnivå. 3. Basert på kartlegging av situasjonen, skal Bydelsdirektøren rapportere data om situasjonen for eldre, syke mennesker i Bydel Nordstrand, samt redegjøre for hvilke tiltak bydelen kan iverksette for å hindre uverdige overføringer fra sykehus til bydelen.4. Saken legges frem for behandling i Helse- og sosialkomitéen og Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand snarest mulig.

		Oslo, 14.04.2008

		Møtet hevet kl 22.15

		Sigbjørn Odden (H)

		leder av bydelsutvalget

		Word-bokmerker

		SakProtokollNr

		Utvalgsnavn

		Gradering

		Møtested

		Uoff

		Møtedato

		Møtetid

		Telefon

		Møtte

		Møtte_ikke

		Møtte_vara

		Innholdsfortegnelse

		Saksliste

		Start

		Bk1R1

		Utskriftsdato




































 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand  
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 3/08 
 
 
Møte: Helse- og sosialkomite 


 


 


Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 
Møtetid: Mandag 14. april 2008 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Mona Verdich (H)  
   
Tilstede: Mona Verdich 


Frode Woldsund 
Tom Lium 
Ulf Stigen 
Gidske Spiten 
Steinar Andersen 
Lise Tostrup Setek 


 


   
Forfall: 


 


 


 
   
Som vara møtte:  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Karin Gabrielsen  
 
Åpen halvtime 
Einar Kjosmoen delte ut ”Tilsynsveileder for folkevalgtes tilsynsbesøk på sykehjem og andre 
institusjoner” til alle medlemmer.  
 
Informasjon  
- Leder for Helse – og Sosialkomitè delte ut forslag til arbeidsplan. Saker som skal arbeides 
med framover.   
 
Eventuelt 
Arbeidsplanen innehold følgende punkter: 


• Ønske om å utrede hvordan tilbudet til alvorlige syke og døende er i bydelen 
• Ønske om informasjon om Omsorg Pluss 
• Ønske om informasjon om sosialsenteret 
• Ønske om informasjon om eldresentra i bydelen 







• Ønske om å få forelagt statistikker fra administrasjoen 
• Ønske om informasjon om hjemmebaserte tjenester 
• Ønske om informasjon fra Frivillighetssentralen 
• Ønske om informasjon fra Bestillerenheten 


 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 18 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart til møtet i helse-og sosialkomiteen 


14.04.2008 .............................................................................................................. 1 
Sak 19 /08  Godkjenning av protokoll - møte i og sosialkomiteen 25.02.2008 ......................... 1 
Sak 20 /08  Avviksrapportering for februar 2008 ...................................................................... 1 
Sak 21 /08  Smittevernplan for Bydel Nordstrand ..................................................................... 2 
Sak 22 /08  Årsrapport 2007 for Nordstrand Eldresenter........................................................... 3 
Sak 23 /08  Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 2007................................ 3 
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Sak 18/08   Godkjenning av innkalling og sakskart til møtet i helse-
og sosialkomiteen 14.04.2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Sakskart og innkalling til møtet 14.04.2008 godkjennes. 


 


 Sak 19/08  Godkjenning av protokoll - møte i og sosialkomiteen 
25.02.2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møtet 25.02.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen forslag fremmet.  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Protokoll fra møtet fra 25.02.2008 godkjennes. 
 


 Sak 20/08  Avviksrapportering for februar 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for februar 2008 til 
behandling i: 
Medbestemmelsesutvalget 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 







 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering for februar 2008 til etterretning 
      2.   Bydelsdirektøren fremmer sak om budsjettregulering til bydelsutvalgets møte 


22.05.2008 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Merknad: 
Helse – og Sosialkomitèen ber om en mer forståelig avviksrapport. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak med merknad ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Avviksrapportering for februar 2007 med merknad tiltres. 
 


 


 Sak 21/08  Smittevernplan for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender Smittevernplan 2008 for Bydel Nordstrand til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar Smittervernplan 2008 for Bydels Nordstrand til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Smittevernplan for Bydel Nordstrand tiltres  
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Sak 22/08  Årsrapport 2007 for Nordstrand Eldresenter 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender Årsrapport 2007 fra Nordstrand Eldresenter til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komite og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 
Årsrapport 2007 fra Nordstrand eldresenter tas til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 Merknad: 


• Det må bli framlagt revidert årsregnskap / årsbudsjett ut i fra at det gis driftstilskudd 
fra Bydel Nordstrand.  


• Hvordan foregår brukerregistreringen ? 
• Helse – og Soialkomitèen  ber om en utfyllende statistikk i marbringing. 


 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak med merknad ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Årsrapport for 2007 for Nordstrand Eldresenter med merknader tiltres. 


 


Sak 23/08  Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 
2007 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Ekeberg – Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til 
behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 tas til orientering 
 







 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til 
etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 tas til orientering 
 
  
 
 
Oslo, 16.04.2008 
 
 
 
Mona Verdich 
leder av helse- og sosialkomiteen 
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		Møte:

		Helse- og sosialkomite

		Møtested:

		Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243

		Møtetid:

		Mandag 14. april 2008 kl. 19.00   

		Sekretariat:

		02 180

		Møteleder:

		Mona Verdich (H)

		Tilstede:

		Mona Verdich

		Frode Woldsund

		Tom Lium

		Ulf Stigen

		Gidske Spiten

		Steinar Andersen

		Lise Tostrup Setek

		Forfall:

		Som vara møtte:

		I tillegg møtte:

		Møtesekretær:

		Åpen halvtime

		Einar Kjosmoen delte ut ”Tilsynsveileder for folkevalgtes tilsynsbesøk på sykehjem og andre institusjoner” til alle medlemmer. 

		Informasjon 

		- Leder for Helse – og Sosialkomitè delte ut forslag til arbeidsplan. Saker som skal arbeides med framover.  

		Eventuelt

		Arbeidsplanen innehold følgende punkter:

		 Ønske om å utrede hvordan tilbudet til alvorlige syke og døende er i bydelen

		 Ønske om informasjon om Omsorg Pluss

		 Ønske om informasjon om sosialsenteret

		 Ønske om informasjon om eldresentra i bydelen

		 Ønske om å få forelagt statistikker fra administrasjoen

		 Ønske om informasjon om hjemmebaserte tjenester

		 Ønske om informasjon fra Frivillighetssentralen

		 Ønske om informasjon fra Bestillerenheten

		Saker behandlet under møte

		Sak 18 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart til møtet i helse-og sosialkomiteen 14.04.2008 1

		Sak 19 /08  Godkjenning av protokoll - møte i og sosialkomiteen 25.02.2008 1
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		Sak 21 /08  Smittevernplan for Bydel Nordstrand 2

		Sak 22 /08  Årsrapport 2007 for Nordstrand Eldresenter 3

		Sak 23 /08  Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 3

		Innkalling og sakskart godkjennes

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Sakskart og innkalling til møtet 14.04.2008 godkjennes.

		Protokoll fra møtet 25.02.2008 godkjennes

		Ingen forslag fremmet. 

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Protokoll fra møtet fra 25.02.2008 godkjennes.

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for februar 2008 til behandling i:

		Medbestemmelsesutvalget

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenBydelsutvalget

		Til komiteer og råd

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		      2.   Bydelsdirektøren fremmer sak om budsjettregulering til bydelsutvalgets møte 22.05.2008

		Merknad:

		Helse – og Sosialkomitèen ber om en mer forståelig avviksrapport.

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak med merknad ble enstemmig vedtatt.

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Avviksrapportering for februar 2007 med merknad tiltres.

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender Smittevernplan 2008 for Bydel Nordstrand til behandling i:

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Helse- og sosialkomiteen

		Til komiteer og råd:

		Ingen forslag fremmet.

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender Årsrapport 2007 fra Nordstrand Eldresenter til behandling i:

		Eldrerådet

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Til komite og råd:

		Til bydelsutvalget:

		 Merknad:

		 Det må bli framlagt revidert årsregnskap / årsbudsjett ut i fra at det gis driftstilskudd fra Bydel Nordstrand. 

		 Hvordan foregår brukerregistreringen ?

		 Helse – og Soialkomitèen  ber om en utfyllende statistikk i marbringing.

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak med merknad ble enstemmig vedtatt.

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Årsrapport for 2007 for Nordstrand Eldresenter med merknader tiltres.

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Ekeberg – Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til behandling i:

		Barn, ungdom og kulturkomiteen

		Eldrerådet

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Til bydelsutvalget:

		Ingen forslag fremmet.

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Oslo, 16.04.2008

		Mona Verdich

		leder av helse- og sosialkomiteen

		Word-bokmerker

		SakProtokollNr

		Utvalgsnavn

		Gradering

		Møtested

		Uoff

		Møtedato

		Møtetid

		Telefon

		Møtte

		Møtte_ikke

		Møtte_vara

		Innholdsfortegnelse

		Saksliste

		Start

		Bk1R1

		Utskriftsdato








 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 3/08 
 
 
Møte: Eldrerådet 


 


 


Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 
Møtetid: Mandag 14. april 2008 kl. 10.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Aasmund Steenstrup  
   
Tilstede: Elsa Berit Larsen 


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


 


   
Forfall: Ellinor Østen  
   
Som vara møtte: Elsa Berit Larsen  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Karin Gabrielsen  
 
Åpen halvtime: 
Einar Kjosmoen leverte ut ”Tilsynsveileder for folkevalgtes tilsynsbesøk på sykehjem og 
andre institusjoner” fra Norsk Pensjonistforbund.  
 
Informasjon: 


- Det ble informert fra kurset ”Eldrerådet i Arbeid” som 4 medlemmer hadde vært  
til stede på.  


 
Eventuelt: 
- Det ble avtalt at møtesekretær skulle lage navneskilt for alle medlemmene. 
- Det er ønske om å få tilsendt oversikt over sakskartet (1. side) til alle varamedlemmene. 
 
 







Saker behandlet under møtet: 
Sak 17 /08  Godkjenning av sakskart og innkalling 2008 - eldrerådet ...................................... 1 
Sak 18 /08  Godkjenning av protokoll 2008 - eldrerådet ........................................................... 1 
Sak 19 /08  Reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom politisk og administrativt 


nivå - høring ........................................................................................................... 1 
Sak 20 /08  Avviksrapportering for februar 2008 ...................................................................... 2 
Sak 21 /08  Smittevernplan for Bydel Nordstrand ..................................................................... 3 
Sak 22 /08  Årsrapport 2007 for Nordstrand Eldresenter........................................................... 3 
Sak 23 /08  Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 2007................................ 4 
Sak 24 /08  Orientering om Statens eldreråds brosjyre fra november 2007 .............................. 5 
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Sak 17/08  Godkjenning av sakskart og innkalling 2008 - eldrerådet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Sakskart og innkalling til møtet 14.04.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


- Leder for Eldrerådet opplyste om at han vil prøve å møte i Arbeidsutvalget for å få       
      oversikt over saker som skal behandles.  


 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Sakskart og innkalling til møtet 14.04.2008 godkjennes 
 
 


 Sak 18/08  Godkjenning av protokoll 2008 - eldrerådet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra Eldrerådets møte 25.02.2008  godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 
Eldrerådets vedtak: 
Protokoll fra møtet 25.02.2008 godkjennes 
 
 


 Sak 19/08  Reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom 
politisk og administrativt nivå - høring 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til rådene: 
Rådene har ingen merknader til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget 
   
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget vedtar vedlagte reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom politisk 
og administrativt nivå 
 







 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 
 


- Ad. Punkt 3.1 var det ønske om mer klar definisjon av begreper og i tillegg mangler 
definisjon av begrepet ”tiltres”. 


- Ad. Punkt 7.3: Eldrerådet vil ta befaring av sykehjem, Eldresenter og besøke andre 
nære kommuner når de har gjort noe nytt.  


 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak med merknader ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Eldrerådet har følgende ovennevnte merknader til saken:  


- Ad. Punkt 3.1 var det ønske om mer klar definisjon av begreper og i tillegg mangler 
definisjon av begrepet ”tiltres”. 


- Ad. Punkt 7.3: Eldrerådet vil ta befaring av sykehjem, Eldresenter og besøke andre 
nære kommuner når de har gjort noe nytt.  


 


 


Sak 20/08  Avviksrapportering for februar 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for februar 2008 til 
behandling i: 
Medbestemmelsesutvalget 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering for februar 2008 til etterretning 
2. Bydelsdirektøren fremmer sak om budsjettregulering til bydelsutvalgets møte    
      22.05.2008 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 


- Urealistisk reduksjon av sykehjemsplasser 
- Bekymring i forhold til lite ressurser/midler innen hjemmetjenesten. 


 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak med merknader ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Avviksrapportering for februar 2008 med merknader tiltres. 
 
 


 Sak 21/08  Smittevernplan for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender Smittevernplan 2008 for Bydel Nordstrand til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar Smittervernplan 2008 for Bydels Nordstrand til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Smittevernplan for Nordstrand Bydel fra Nordstrand Eldreråd  tiltres 


  


Sak 22/08  Årsrapport 2007 for Nordstrand Eldresenter 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender Årsrapport 2007 fra Nordstrand Eldresenter til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 







 
Til komite og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 
Årsrapport 2007 fra Nordstrand eldresenter tas til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 


  


Sak 23/08  Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 
2007 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Ekeberg – Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til 
behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Friivillighetssentral 2007 tas til orientering 
 
Til bydelsutavlget: 
Bydelsutvalget tar årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til etteretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 tas til orientering 
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Sak 24/08  Orientering om Statens eldreråds brosjyre fra november 
2007 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til eldrerådet: 
Eldrerådet tar del av brosjyre fra Statens Seniorråd nr IS-1504 av november 2007 til 
orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Eldrerådet tar del av brosjyre fra Statens Seniorråd nr IS-1504 av november 2007 tas til 
orientering 
 
  
 
 
 
Oslo, 14.04.2008 
 
 
 
Aasmund Steenstrup 
leder av Eldrerådet 





		Møte:

		Eldrerådet
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		Eldrerådet hadde følgende merknader:

		- Ad. Punkt 3.1 var det ønske om mer klar definisjon av begreper og i tillegg mangler definisjon av begrepet ”tiltres”.

		- Ad. Punkt 7.3: Eldrerådet vil ta befaring av sykehjem, Eldresenter og besøke andre nære kommuner når de har gjort noe nytt. 

		Votering:

		Eldrerådets vedtak:

		Eldrerådet har følgende ovennevnte merknader til saken: 

		- Ad. Punkt 3.1 var det ønske om mer klar definisjon av begreper og i tillegg mangler definisjon av begrepet ”tiltres”.
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Protokoll 3/08 
 
 
Møte: Rådet for funksjonshemmede 


 


 


 


Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 
Møtetid: Mandag 14. april 2008 kl. 17.00     
Sekretariat:  
 
 
Møteleder: Jon Olaf Halvorsen  
   
Tilstede: Jon Olaf Halvorsen 


Irene Sehestedt Grønaas 
Hilde Marie Hansen 
Karsten Ødbehr 


 


   
Forfall: Steinar Bjerve 


Grete Ann Wadsworth 
 


   
Som vara møtte: Karsten Ødbehr  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Vegard Lønborg Jensen  
 
Åpen halvtime 
Ingen fremmøtte. 
 
Informasjon  
Møtesekretær informerte om følgende: 


• ”Mellombølgen/Feltspatveien”, igangsetting av reguleringsarbeid 
• Samarbeid med bydelene i forbindelse med utarbeidelse av handlingsprogram for 


universell utforming 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 14 /08   Godkjenning av sakskart og innkalling 2008 - Råd for funksjonshemmede ......... 1 
Sak 15 /08  Godkjenning av protokoll fra møte 25.02.2008 - Råd for funksjonshemmede ...... 1 
Sak 16 /08  Reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom politisk og administrativt 


nivå - høring ........................................................................................................... 1 
Sak 17 /08  Plan for full barnehagedkning bydel Nordstrand 2008 - 2010................................ 3 
Sak 18 /08  Smittevernplan for Bydel Nordstrand ..................................................................... 4 







Sak 19 /08  Avviksrapportering for februar 2008 ...................................................................... 4 
Sak 20 /08  Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 2007................................ 5 
 
Eventuelt 
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Sak 14 /08   Godkjenning av sakskart og innkalling 2008 - Råd for 
funksjonshemmede 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart godkjennes. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Rådet meldte følgende saker til eventuelt. 


1. Politisk representant i rådet 
2. Omorganisering av PPT tjenesten 
3. Ivaretakelse av funksjonshemmede barn i forbindelse med omorganisering av SFO 


 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak med saker til eventuelt ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Innkalling og sakskart godkjennes med saker til eventuelt. 


Sak 15 /08  Godkjenning av protokoll fra møte 25.02.2008 - Råd for 
funksjonshemmede 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møte 25.02.2008 godkjennes. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Jon Olaf Halvorsen hadde følgende merknad til protokollen: 
Rådet for funksjonshemmede etterspør tilbakemelding på bemerkninger til sak 10/08, 
behandlet i møte 25.02.2008. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak med merknad til protokollen ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Protokoll fra møte 25.02.2008 godkjennes med merknad. 


Sak 16 /08  Reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom 
politisk og administrativt nivå - høring 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Til rådene: 
Rådene har ingen merknader til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget 
   
 
 
 







Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget vedtar vedlagte reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom politisk 
og administrativt nivå 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Jon Olaf Halvorsen fremmet følgende forslag til vedtak: 
I møtet i rådet for funksjonshemmede  (RFF) 25.02.08 vedtok rådet å føre opp Munkerud 
skole som ny sak på dagsorden. Bakgrunnen var omtale i pressen de siste dagene av 
byggeprosjekt for skolen. 
Rådet vedtok at man ønsket  å bli forelagt planene for den nye skolen for å kunne medvirke til 
at man kan unngå eventuelle bygningsmessige løsninger som kan virke hindrende med hensyn 
til tilgjengelighet og bruk for forskjellige typer funksjonshemmede. 
 
Da bydelsadministrasjonen tok kontakt med lederen for utforming av protokollen ble det 
opplyst at rådet ikke hadde anledning til å behandle det reiste spørsmål som sak i møtet fordi 
det ikke var forhåndsklarert med bydelsdirektøren. Dette synes å være hjemlet i Reglement 
for komiteer og utvalg som er på høring i RFFs møte 14.04.08.(sak 16/08). 
 
RFF finner reglementsutkastet i for stor grad begrensende for initiativ fra rådet. Rådet ønsker 
ikke utelukkende å være et organ for å svare på spørsmål fra Bydelsutvalg / - administrasjon, 
men også at det er en mulighet for å ta opp aktuelle saker for funksjonshemmede uten stort 
tidstap. 
RFF har forståelse for at man ikke med slike ”hastesaker” skal kunne binde opp 
budsjettmidler eller personellresurser i administrasjonen, men rådet må kunne vedta og 
fremme synspunkter overfor bydelsutvalg og administrasjon i vedtaks form. 
 
RFF ønsker med denne bakgrunn en oppmyking av pkt 3.1 nytt o  : 
 


0       Komiteen kan likevel fatte vedtak i andre saker tatt opp ved starten av møtet når 
utsettelse av saken til neste møte vil bety vesentlig  ulempe for løsing av saken og 
vedtaket  ikke forutsetter å binde opp bydelens budsjettmidler eller personalressurser 
av betydning.   


 
Rådet har for øvrig ingen andre merknader til bydelsdirektørens innstilling. 
 
Votering: 
Forslaget fra Jon Olaf Halvorsen ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
I møtet i rådet for funksjonshemmede  (RFF) 25.02.08 vedtok rådet å føre opp Munkerud 
skole som ny sak på dagsorden. Bakgrunnen var omtale i pressen de siste dagene av 
byggeprosjekt for skolen. 
Rådet vedtok at man ønsket  å bli forelagt planene for den nye skolen for å kunne medvirke 
til at man kan unngå eventuelle bygningsmessige løsninger som kan virke hindrende med 
hensyn til tilgjengelighet og bruk for forskjellige typer funksjonshemmede. 
 
Da bydelsadministrasjonen tok kontakt med lederen for utforming av protokollen ble det 
opplyst at rådet ikke hadde anledning til å behandle det reiste spørsmål som sak i møtet 
fordi det ikke var forhåndsklarert med bydelsdirektøren. Dette synes å være hjemlet i 
Reglement for komiteer og utvalg som er på høring i RFFs møte 14.04.08.(sak 16/08). 
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RFF finner reglementsutkastet i for stor grad begrensende for initiativ fra rådet. Rådet 
ønsker ikke utelukkende å være et organ for å svare på spørsmål fra Bydelsutvalg / - 
administrasjon, men også at det er en mulighet for å ta opp aktuelle saker for 
funksjonshemmede uten stort tidstap. 
RFF har forståelse for at man ikke med slike ”hastesaker” skal kunne binde opp 
budsjettmidler eller personellresurser i administrasjonen, men rådet må kunne vedta og 
fremme synspunkter overfor bydelsutvalg og administrasjon i vedtaks form. 
 
RFF ønsker med denne bakgrunn en oppmyking av pkt 3.1 nytt o  : 
 


0       Komiteen kan likevel fatte vedtak i andre saker tatt opp ved starten av møtet 
når utsettelse av saken til neste møte vil bety vesentlig  ulempe for løsing av saken og 
vedtaket  ikke forutsetter å binde opp bydelens budsjettmidler eller personalressurser 
av betydning.   


 
Rådet har for øvrig ingen andre merknader til bydelsdirektørens innstilling. 


Sak 17 /08  Plan for full barnehagedekning bydel Nordstrand 2008 - 
2010 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Full barnehagedekning Bydel Nordstrands overordnede 2008 
– 2010 til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- og sosialkomite 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010 
vedtas. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Med bestemmelsesutvalget vedtar Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-
2010. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Arbeidsmiljøutvalget vedtar Plan for full barnehagedekning 2008 – 2010.   
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget vedtar  sak om Full barnehagedekning i Bydel Nordstrands 2008 – 
2010. 


2. Gjennomføring av Plan for Full barnehagedekning 2008 – 2010 delegeres til 
bydelsdirektør. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Det var enighet om følgende merknad til bydelsdirektørens forslag til vedtak (understreket): 







Bydelsdirektørens forslag til Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010 
vedtas, men rådet for funksjonshemmede  peker også på behovet for små enheter for barn  
med spesielle behov. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak med merknad ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010 
vedtas med merknad. 


Sak 18 /08  Smittevernplan for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender Smittevernplan 2008 for Bydel Nordstrand til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar Smittervernplan 2008 for Bydels Nordstrand til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 


Sak 19 /08  Avviksrapportering for februar 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for februar 2008 til 
behandling i: 
Medbestemmelsesutvalget 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
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Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering for februar 2008 til etterretning 
2.    Bydelsdirektøren fremmer sak om budsjettregulering til bydelsutvalgets møte 
22.05.2008 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 


Sak 20 /08  Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 
2007 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Ekeberg – Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til 
behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Friivillighetssentral 2007 tas til orientering 
 
Til bydelsutavlget: 
Bydelsutvalget tar årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til 
etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Det var enighet om følgende merknad til bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Rådet for funksjonshemmede er imponert over innsatsen til Ekeberg-Bekkelaget 
Frivillighetssentral og tar saken til etterretning.  







 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak med merknad ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Friivillighetssentral 2007 tas til orientering med 
merknad. 
 
 
Eventuelt 
 


1. Politisk representant i rådet 
Rådet etterspør politisk representant i rådet. 


2. Omorganisering av PPT tjenesten 
Rådet etterspør status i forhold til omorganisering av PPT tjenesten og hvordan Bydel 
Nordstrand har tenkt å løse dette. 


3. Ivaretakelse av funksjonshemmede barn i forbindelse med omorganisering av SFO 
Rådet uttrykker bekymring i forhold til ivaretakelsen av funksjonshemmede barn i 
forbindelse med omorganiseringen av SFO. 


 
 
 
Møtet ble hevet kl. 18.50 
 
 
 
 
Bydel Nordstrand, 14.04.2008 
 
 
 
Jon Olaf Halvorsen 
leder av rådet for funksjonshemmede 
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		Møte:

		Rådet for funksjonshemmede

		Møtested:

		Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243

		Møtetid:

		Mandag 14. april 2008 kl. 17.00   

		Sekretariat:

		Møteleder:

		Jon Olaf Halvorsen

		Tilstede:

		Jon Olaf Halvorsen

		Irene Sehestedt Grønaas

		Hilde Marie Hansen

		Karsten Ødbehr

		Forfall:

		Steinar Bjerve

		Grete Ann Wadsworth

		Som vara møtte:

		Karsten Ødbehr

		I tillegg møtte:

		Møtesekretær:

		Ingen fremmøtte.

		Saker behandlet under møte

		Sak 14 /08   Godkjenning av sakskart og innkalling 2008 - Råd for funksjonshemmede 1

		Sak 15 /08  Godkjenning av protokoll fra møte 25.02.2008 - Råd for funksjonshemmede 1

		Sak 16 /08  Reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom politisk og administrativt nivå - høring 1

		Sak 17 /08  Plan for full barnehagedkning bydel Nordstrand 2008 - 2010 3

		Sak 18 /08  Smittevernplan for Bydel Nordstrand 4

		Sak 19 /08  Avviksrapportering for februar 2008 4

		Sak 20 /08  Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 5

		Innkalling og sakskart godkjennes.

		Rådet for funksjonshemmedes behandling:

		Rådet meldte følgende saker til eventuelt.

		1. Politisk representant i rådet

		2. Omorganisering av PPT tjenesten

		3. Ivaretakelse av funksjonshemmede barn i forbindelse med omorganisering av SFO

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak med saker til eventuelt ble enstemmig vedtatt.

		Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

		Innkalling og sakskart godkjennes med saker til eventuelt.

		Protokoll fra møte 25.02.2008 godkjennes.

		Rådet for funksjonshemmedes behandling:

		Jon Olaf Halvorsen hadde følgende merknad til protokollen:

		Rådet for funksjonshemmede etterspør tilbakemelding på bemerkninger til sak 10/08, behandlet i møte 25.02.2008.

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak med merknad til protokollen ble enstemmig vedtatt.

		Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

		Protokoll fra møte 25.02.2008 godkjennes med merknad.

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til rådene:

		Til bydelsutvalget:

		Rådet for funksjonshemmedes behandling:

		Jon Olaf Halvorsen fremmet følgende forslag til vedtak:

		I møtet i rådet for funksjonshemmede  (RFF) 25.02.08 vedtok rådet å føre opp Munkerud skole som ny sak på dagsorden. Bakgrunnen var omtale i pressen de siste dagene av byggeprosjekt for skolen.

		Rådet vedtok at man ønsket  å bli forelagt planene for den nye skolen for å kunne medvirke til at man kan unngå eventuelle bygningsmessige løsninger som kan virke hindrende med hensyn til tilgjengelighet og bruk for forskjellige typer funksjonshemmede.

		Da bydelsadministrasjonen tok kontakt med lederen for utforming av protokollen ble det opplyst at rådet ikke hadde anledning til å behandle det reiste spørsmål som sak i møtet fordi det ikke var forhåndsklarert med bydelsdirektøren. Dette synes å være hjemlet i Reglement for komiteer og utvalg som er på høring i RFFs møte 14.04.08.(sak 16/08).

		RFF finner reglementsutkastet i for stor grad begrensende for initiativ fra rådet. Rådet ønsker ikke utelukkende å være et organ for å svare på spørsmål fra Bydelsutvalg / - administrasjon, men også at det er en mulighet for å ta opp aktuelle saker for funksjonshemmede uten stort tidstap.

		RFF har forståelse for at man ikke med slike ”hastesaker” skal kunne binde opp budsjettmidler eller personellresurser i administrasjonen, men rådet må kunne vedta og fremme synspunkter overfor bydelsutvalg og administrasjon i vedtaks form.

		RFF ønsker med denne bakgrunn en oppmyking av pkt 3.1 nytt o  :

		0       Komiteen kan likevel fatte vedtak i andre saker tatt opp ved starten av møtet når utsettelse av saken til neste møte vil bety vesentlig  ulempe for løsing av saken og vedtaket  ikke forutsetter å binde opp bydelens budsjettmidler eller personalressurser av betydning.  

		Rådet har for øvrig ingen andre merknader til bydelsdirektørens innstilling.

		Votering:

		Forslaget fra Jon Olaf Halvorsen ble enstemmig vedtatt

		Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

		I møtet i rådet for funksjonshemmede  (RFF) 25.02.08 vedtok rådet å føre opp Munkerud skole som ny sak på dagsorden. Bakgrunnen var omtale i pressen de siste dagene av byggeprosjekt for skolen.

		Rådet vedtok at man ønsket  å bli forelagt planene for den nye skolen for å kunne medvirke til at man kan unngå eventuelle bygningsmessige løsninger som kan virke hindrende med hensyn til tilgjengelighet og bruk for forskjellige typer funksjonshemmede.

		Da bydelsadministrasjonen tok kontakt med lederen for utforming av protokollen ble det opplyst at rådet ikke hadde anledning til å behandle det reiste spørsmål som sak i møtet fordi det ikke var forhåndsklarert med bydelsdirektøren. Dette synes å være hjemlet i Reglement for komiteer og utvalg som er på høring i RFFs møte 14.04.08.(sak 16/08).

		RFF finner reglementsutkastet i for stor grad begrensende for initiativ fra rådet. Rådet ønsker ikke utelukkende å være et organ for å svare på spørsmål fra Bydelsutvalg / - administrasjon, men også at det er en mulighet for å ta opp aktuelle saker for funksjonshemmede uten stort tidstap.

		RFF har forståelse for at man ikke med slike ”hastesaker” skal kunne binde opp budsjettmidler eller personellresurser i administrasjonen, men rådet må kunne vedta og fremme synspunkter overfor bydelsutvalg og administrasjon i vedtaks form.

		RFF ønsker med denne bakgrunn en oppmyking av pkt 3.1 nytt o  :

		0       Komiteen kan likevel fatte vedtak i andre saker tatt opp ved starten av møtet når utsettelse av saken til neste møte vil bety vesentlig  ulempe for løsing av saken og vedtaket  ikke forutsetter å binde opp bydelens budsjettmidler eller personalressurser av betydning.  

		Rådet har for øvrig ingen andre merknader til bydelsdirektørens innstilling.

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om Full barnehagedekning Bydel Nordstrands overordnede 2008 – 2010 til behandling i:

		Barn, ungdom og kulturkomite

		Helse- og sosialkomite

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010 vedtas.

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Med bestemmelsesutvalget vedtar Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010.

		Til arbeidsmiljøutvalget:

		Arbeidsmiljøutvalget vedtar Plan for full barnehagedekning 2008 – 2010.  

		Til bydelsutvalget:

		Rådet for funksjonshemmedes behandling:

		Det var enighet om følgende merknad til bydelsdirektørens forslag til vedtak (understreket):

		Bydelsdirektørens forslag til Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010 vedtas, men rådet for funksjonshemmede  peker også på behovet for små enheter for barn  med spesielle behov.

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak med merknad ble enstemmig vedtatt.

		Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010 vedtas med merknad.

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender Smittevernplan 2008 for Bydel Nordstrand til behandling i:

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Til komiteer og råd:

		Rådet for funksjonshemmedes behandling:

		Ingen forslag fremmet.

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

		Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for februar 2008 til behandling i:

		Medbestemmelsesutvalget

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenBydelsutvalget

		Til komiteer og råd

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		2.    Bydelsdirektøren fremmer sak om budsjettregulering til bydelsutvalgets møte 22.05.2008

		Rådet for funksjonshemmedes behandling:

		Ingen forslag fremmet.

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

		Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Ekeberg – Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til behandling i:

		Barn, ungdom og kulturkomiteen

		Eldrerådet

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Til bydelsutavlget:

		Rådet for funksjonshemmedes behandling:

		Det var enighet om følgende merknad til bydelsdirektørens forslag til vedtak:

		Rådet for funksjonshemmede er imponert over innsatsen til Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral og tar saken til etterretning. 

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak med merknad ble enstemmig vedtatt.

		Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

		Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Friivillighetssentral 2007 tas til orientering med merknad.

		1. Politisk representant i rådet

		Rådet etterspør politisk representant i rådet.

		2. Omorganisering av PPT tjenesten

		Rådet etterspør status i forhold til omorganisering av PPT tjenesten og hvordan Bydel Nordstrand har tenkt å løse dette.

		3. Ivaretakelse av funksjonshemmede barn i forbindelse med omorganisering av SFO

		Rådet uttrykker bekymring i forhold til ivaretakelsen av funksjonshemmede barn i forbindelse med omorganiseringen av SFO.

		Møtet ble hevet kl. 18.50

		Bydel Nordstrand, 14.04.2008

		Jon Olaf Halvorsen
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 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 3/08 
 
 
Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel 


 


 


 


Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 
Møtetid: Tirsdag 15. april 2008 kl. 19.00     
Sekretariat:  
 
 
Møteleder: Erik Telnes (SV)  
   
Tilstede: Svein Erik Aldal (FrP) 


Bjørg Rolland (FrP) 
Øystein Larsen (H) (fra og med sak 19/08) 
Nils Martin Espegren (KrF) 
Anne Marie Donati (A) 
Erik Telnes (SV) 


 


   
Forfall: Liv Lønnum (FrP) 


Ane M. Wigers (V) 
 


   
Som vara møtte: Bjørg Rolland (FrP)  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Vegard L. Jensen  
 
Åpen halvtime 
Ingen fremmøtte. 
 
Informasjon  
Muntlig orientering fra administrasjonen om følgende saker: 
- Mellombølgen/Feltspatveien – igangsetting av reguleringsarbeid 
- Varsling av vedtak om mindre vesentlig reguleringsendring E 18 Herregårdskrysset 
- Referat fra Miljøprosjekt Ljanselva 12.03.2008 
- Ekeberg kunstgressbane 2- dispensasjonssøknad 
- Asfaltplan 2008  
- Handlingsplan mot støy 
- Vesentlige spørsmål for vannforvaltningen 
 
 







 
Saker behandlet under møte 
Sak 17 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart................................................................... 1 
Sak 18 /08  Godkjenning av protokoll fra komiteens møte 26.02.2008..................................... 1 
Sak 19 /08  Orientering om oppstart av reguleringsplan for Ekebergsletta med 


omkringliggende skogsområder - bakgrunn, føringer, mål og organisering.......... 1 
Sak 20 /08  Plan for full barnehagedkning bydel Nordstrand 2008 - 2010................................ 2 
Sak 21 /08  Avviksrapportering for februar 2008 ...................................................................... 3 
Sak 22 /08  Trafikkplan Nordstrand Bydel ................................................................................ 4 
 
Eventuelt 


 ii







 


 1


Sak 17 /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 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Erik Telnes (SV) fremmet forslag om ny sak 22/08 Trafikkplan Nordstrand Bydel. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak og forslaget fra Erik Telnes (SV) ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i byutvikling, miljø og samferdselskomiteen: 
Innkalling og sakskart godkjennes med ny sak 22/08 Trafikkplan Nordstrand Bydel. 


Sak 18 /08  Godkjenning av protokoll fra komiteens møte 26.02.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel: 
Protokoll fra komiteens møte 26.02.2008 godkjennes. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i byutvikling, miljø og samferdselskomiteen: 
Protokoll fra komiteens møte 26.02.2008 godkjennes. 


Sak 19 /08  Orientering om oppstart av reguleringsplan for 
Ekebergsletta med omkringliggende skogsområder - bakgrunn, 
føringer, mål og organisering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer, råd og utvalg: 
Forslag til vedtak, punkt 1 - 4, i bydelsutvalget tiltres. 
 
 







Til bydelsutvalget: 
1. Bydelsutvalget ser arbeidet med reguleringsplan som en omfattende og viktig prosess 


som kan komme til å kreve tid. Bydelsutvalget ber av denne grunn - i den grad Plan- 
og bygningsetaten tar enkeltsaker (utbyggingssaker) opp til behandling i 
utredningsperioden - i forkant å forelegge slike saker til bydelsutvalget til uttalelse. 


2. Bydelsutvalget oppnevner følgende representant til 
reguleringsgruppen:………………….. 


3. Samtlige politiske lokallag i Bydel Nordstrand gis anledning til å delta i 
referansegruppen. Det samme gjelder for Bekkelagshøgda tennisklubb. 


4. Saken tas for øvrig til etterretning. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Erik Telnes (SV) fremmet på vegne av komiteen (FrP, H, KrF, A, SV) følgende 
endringsforslag til punkt 2 i arbeidsutvalgets forslag til vedtak: 
 
BMS-komiteen har behandlet spørsmålet om hensiktsmessigheten av politisk deltakelse med 
en representant i reguleringsgruppa. Komiteen har funnet dette hensiktsmessig. 
 
BMS-komiteen foreslår at leder av komiteen oppnevnes som representant og at nestleder 
oppnevnes som vararepresentant. Representanten representerer BU og holder BU og BMS-
komiteen orientert om arbeidet i reguleringsgruppa. 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak, med endringsforslag fra Erik Telnes (SV) ble enstemmig 
vedtatt. 
  
Vedtak i byutvikling, miljø og samferdselskomiteen: 
Forslag til vedtak, punkt 1, 3 og 4, i bydelsutvalget tiltres. 
Punkt 2 foreslås endret som følger: 


 
2. BMS-komiteen har behandlet spørsmålet om hensiktsmessigheten av politisk 


deltakelse med en representant i reguleringsgruppa. Komiteen har funnet dette 
hensiktsmessig. 
BMS-komiteen foreslår at lederen av komiteen oppnevnes som representant og at 
nestleder oppnevnes som vararepresentant. Representanten representerer BU og 
holder BU og BMS-komiteen orientert om arbeidet i reguleringsgruppa. 


Sak 20 /08  Plan for full barnehagedekning bydel Nordstrand 2008 - 
2010 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Full barnehagedekning Bydel Nordstrands overordnede 2008 
– 2010 til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- og sosialkomite 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
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Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010 
vedtas. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Med bestemmelsesutvalget vedtar Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-
2010. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Arbeidsmiljøutvalget vedtar Plan for full barnehagedekning 2008 – 2010.   
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget vedtar  sak om Full barnehagedekning i Bydel Nordstrands 2008 – 
2010. 


2. Gjennomføring av Plan for Full barnehagedekning 2008 – 2010 delegeres til 
bydelsdirektør. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Svein Erik Aldal (FrP) fremmet på vegne av komiteen (FrP, H, KrF, A, SV) følgende 
tilleggsforslag til bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
BMS-komiteen registrerer at Plan for full barnehagedekning delvis imøtekommer bydelens 
behov for barnehageplasser, men at det er et underskudd på ca. 350 plasser for å oppnå full 
barnehagedekning innen utgangen av 2010. 
BMS-komiteen anmoder bydelsutvalget om å be om en begrunnelse fra tverretatlig 
barnehageforum i forhold til hvorfor man ikke går videre med bydelens ønske om 
barnehageutbygging i Birger Olivers vei 8, Kaptein Oppegårdsvei/Presteboligen og Gina 
Krogs vei. Ved en utbygging av disse eiendommene vil målet om full barnehagedekning i 
Bydel Nordstrand oppnås. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak med tilleggsforslag fra Svein Erik Aldal (FrP) ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i byutvikling, miljø og samferdselskomiteen: 
Bydelsdirektørens forslag til Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010 
vedtas. 
 
BMS-komiteen registrerer at Plan for full barnehagedekning delvis imøtekommer bydelens 
behov for barnehageplasser, men at det er et underskudd på ca. 350 plasser for å oppnå full 
barnehagedekning innen utgangen av 2010. 
BMS-komiteen anmoder bydelsutvalget om å be om en begrunnelse fra tverretatlig 
barnehageforum i forhold til hvorfor man ikke går videre med bydelens ønske om 
barnehageutbygging i Birger Olivers vei 8, Kaptein Oppegårdsvei/Presteboligen og Gina 
Krogs vei. Ved en utbygging av disse eiendommene vil målet om full barnehagedekning i 
Bydel Nordstrand oppnås. 
 


Sak 21 /08  Avviksrapportering for februar 2008 
 







BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for februar 2008 til 
behandling i: 
Medbestemmelsesutvalget 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering for februar 2008 til etterretning 
2.    Bydelsdirektøren fremmer sak om budsjettregulering til bydelsutvalgets møte 


22.05.2008 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i byutvikling, miljø og samferdselskomiteen: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 


Sak 22 /08  Trafikkplan Nordstrand Bydel 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Erik Telnes (SV) fremmet på vegne av komiteen (FrP, H, KrF, A, SV) følgende forslag til 
vedtak: 
Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel fikk forelagt notat til arbeidsutvalget om 
Trafikkplan av 04.04.08, i møte 15.04.08. 
 
Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel anmoder bydelsutvalget, i møte 26.04.08, om å 
fremme dette notatet som en sak i komiteen før det fattes vedtak i bydelsutvalget 22.05.08. 
 
Votering: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
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Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel fikk forelagt notat til arbeidsutvalget om 
Trafikkplan av 04.04.08, i møte 15.04.08. 
 
Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel anmoder bydelsutvalget, i møte 26.04.08, om å 
fremme dette notatet som en sak i komiteen før det fattes vedtak i bydelsutvalget 22.05.08. 
 
Eventuelt 
Ingen saker meldt. 
 
 
 
Møtet ble hevet kl. 21.50 
 
 
 
Bydel Nordstrand, 16.04.2008 
 
 
 
Erik Telnes (SV)/s/ 
nesteleder i komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel 





		Møte:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Møtested:

		Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243

		Møtetid:

		Tirsdag 15. april 2008 kl. 19.00   

		Sekretariat:

		Møteleder:

		Erik Telnes (SV)

		Tilstede:

		Svein Erik Aldal (FrP)

		Bjørg Rolland (FrP)

		Øystein Larsen (H) (fra og med sak 19/08)

		Nils Martin Espegren (KrF)

		Anne Marie Donati (A)

		Erik Telnes (SV)

		Forfall:

		Liv Lønnum (FrP)

		Ane M. Wigers (V)

		Som vara møtte:

		Bjørg Rolland (FrP)

		I tillegg møtte:

		Møtesekretær:

		Ingen fremmøtte.

		- Mellombølgen/Feltspatveien – igangsetting av reguleringsarbeid

		- Varsling av vedtak om mindre vesentlig reguleringsendring E 18 Herregårdskrysset

		- Referat fra Miljøprosjekt Ljanselva 12.03.2008

		- Ekeberg kunstgressbane 2- dispensasjonssøknad

		- Asfaltplan 2008 

		- Handlingsplan mot støy

		- Vesentlige spørsmål for vannforvaltningen

		Saker behandlet under møte

		Sak 17 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart 1

		Sak 18 /08  Godkjenning av protokoll fra komiteens møte 26.02.2008 1

		Sak 19 /08  Orientering om oppstart av reguleringsplan for Ekebergsletta med omkringliggende skogsområder - bakgrunn, føringer, mål og organisering 1

		Sak 20 /08  Plan for full barnehagedkning bydel Nordstrand 2008 - 2010 2

		Sak 21 /08  Avviksrapportering for februar 2008 4

		Sak 22 /08  Trafikkplan Nordstrand Bydel 4

		Eventuelt

		Til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel:

		Innkalling og sakskart godkjennes.

		Erik Telnes (SV) fremmet forslag om ny sak 22/08 Trafikkplan Nordstrand Bydel.

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak og forslaget fra Erik Telnes (SV) ble enstemmig vedtatt.

		Til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel:

		Protokoll fra komiteens møte 26.02.2008 godkjennes.

		Ingen forslag fremmet.

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

		Protokoll fra komiteens møte 26.02.2008 godkjennes.

		Til arbeidsutvalget:

		Saken sendes til:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Bydelsutvalget

		Til komiteer, råd og utvalg:

		Forslag til vedtak, punkt 1 - 4, i bydelsutvalget tiltres.

		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsutvalget ser arbeidet med reguleringsplan som en omfattende og viktig prosess som kan komme til å kreve tid. Bydelsutvalget ber av denne grunn - i den grad Plan- og bygningsetaten tar enkeltsaker (utbyggingssaker) opp til behandling i utredningsperioden - i forkant å forelegge slike saker til bydelsutvalget til uttalelse.

		2. Bydelsutvalget oppnevner følgende representant til reguleringsgruppen:…………………..

		3. Samtlige politiske lokallag i Bydel Nordstrand gis anledning til å delta i referansegruppen. Det samme gjelder for Bekkelagshøgda tennisklubb.

		4. Saken tas for øvrig til etterretning.

		Erik Telnes (SV) fremmet på vegne av komiteen (FrP, H, KrF, A, SV) følgende endringsforslag til punkt 2 i arbeidsutvalgets forslag til vedtak:

		BMS-komiteen har behandlet spørsmålet om hensiktsmessigheten av politisk deltakelse med en representant i reguleringsgruppa. Komiteen har funnet dette hensiktsmessig.

		BMS-komiteen foreslår at leder av komiteen oppnevnes som representant og at nestleder oppnevnes som vararepresentant. Representanten representerer BU og holder BU og BMS-komiteen orientert om arbeidet i reguleringsgruppa.

		Arbeidsutvalgets forslag til vedtak, med endringsforslag fra Erik Telnes (SV) ble enstemmig vedtatt.

		2. BMS-komiteen har behandlet spørsmålet om hensiktsmessigheten av politisk deltakelse med en representant i reguleringsgruppa. Komiteen har funnet dette hensiktsmessig.

		BMS-komiteen foreslår at lederen av komiteen oppnevnes som representant og at nestleder oppnevnes som vararepresentant. Representanten representerer BU og holder BU og BMS-komiteen orientert om arbeidet i reguleringsgruppa.

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om Full barnehagedekning Bydel Nordstrands overordnede 2008 – 2010 til behandling i:

		Barn, ungdom og kulturkomite

		Helse- og sosialkomite

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010 vedtas.

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Med bestemmelsesutvalget vedtar Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010.

		Til arbeidsmiljøutvalget:

		Arbeidsmiljøutvalget vedtar Plan for full barnehagedekning 2008 – 2010.  

		Til bydelsutvalget:

		BMS-komiteen registrerer at Plan for full barnehagedekning delvis imøtekommer bydelens behov for barnehageplasser, men at det er et underskudd på ca. 350 plasser for å oppnå full barnehagedekning innen utgangen av 2010.

		BMS-komiteen anmoder bydelsutvalget om å be om en begrunnelse fra tverretatlig barnehageforum i forhold til hvorfor man ikke går videre med bydelens ønske om barnehageutbygging i Birger Olivers vei 8, Kaptein Oppegårdsvei/Presteboligen og Gina Krogs vei. Ved en utbygging av disse eiendommene vil målet om full barnehagedekning i Bydel Nordstrand oppnås.

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak med tilleggsforslag fra Svein Erik Aldal (FrP) ble enstemmig vedtatt.

		BMS-komiteen registrerer at Plan for full barnehagedekning delvis imøtekommer bydelens behov for barnehageplasser, men at det er et underskudd på ca. 350 plasser for å oppnå full barnehagedekning innen utgangen av 2010.

		BMS-komiteen anmoder bydelsutvalget om å be om en begrunnelse fra tverretatlig barnehageforum i forhold til hvorfor man ikke går videre med bydelens ønske om barnehageutbygging i Birger Olivers vei 8, Kaptein Oppegårdsvei/Presteboligen og Gina Krogs vei. Ved en utbygging av disse eiendommene vil målet om full barnehagedekning i Bydel Nordstrand oppnås.

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for februar 2008 til behandling i:

		Medbestemmelsesutvalget

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenBydelsutvalget

		Til komiteer og råd

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		2.    Bydelsdirektøren fremmer sak om budsjettregulering til bydelsutvalgets møte 22.05.2008

		Ingen forslag fremmet.

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling:

		Erik Telnes (SV) fremmet på vegne av komiteen (FrP, H, KrF, A, SV) følgende forslag til vedtak:

		Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel fikk forelagt notat til arbeidsutvalget om Trafikkplan av 04.04.08, i møte 15.04.08.

		Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel anmoder bydelsutvalget, i møte 26.04.08, om å fremme dette notatet som en sak i komiteen før det fattes vedtak i bydelsutvalget 22.05.08.

		Votering:

		Forslaget ble enstemmig vedtatt.

		Vedtak:

		Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel fikk forelagt notat til arbeidsutvalget om Trafikkplan av 04.04.08, i møte 15.04.08.

		Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel anmoder bydelsutvalget, i møte 26.04.08, om å fremme dette notatet som en sak i komiteen før det fattes vedtak i bydelsutvalget 22.05.08.

		Ingen saker meldt.

		Møtet ble hevet kl. 21.50

		Bydel Nordstrand, 16.04.2008

		Erik Telnes (SV)/s/

		nesteleder i komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel

		Word-bokmerker

		SakProtokollNr

		Utvalgsnavn

		Gradering

		Møtested

		Uoff

		Møtedato

		Møtetid

		Telefon

		Møtte

		Møtte_ikke

		Møtte_vara

		Innholdsfortegnelse

		Saksliste

		Start

		Utskriftsdato



































































































































































































 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
Bydelsadministrasjonen 


   
 


 
 


Protokoll 3/08 
 
 
Møte: Ungdomsrådet 


 


 


 


Møtested: Lambertseter fritidsklubb 
Møtetid: Mandag 14. april 2008 kl. 18.00     
Sekretariat:  
 
 
Møteleder:  
 


Magnus Kaspersen 
 
 


 


   
Tilstede:  Magnus Kaspersen 


Henriette Holtmann 
Sindre Berge 
Urmi Bramachari 
Kristina Skoric 
Henrik H. Hortemo 
 


 


   
Forfall: Synne U. Ask 


Irene Isaksen 
Andreas Karlsvik 


 


   
Som vara møtte: 


 


 
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Harald W. Larsen  
 
Åpen halvtime 
Ingen fremmøtte. 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 10 /08  Godkjenning av sakskart og protokoll til møte 14.04.2008 .................................... 1 
Sak 11 /08  Godkjenning av protokoll fra møte 25.2.2008 ........................................................ 1 
Sak 12 /08  Plan for full barnehagedkning bydel Nordstrand 2008 - 2010................................ 1 







Sak 13 /08  Reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom politisk og administrativt 
nivå - høring ........................................................................................................... 2 


Sak 14 /08  Avviksrapportering for februar 2008 ...................................................................... 3 
Sak 15 /08  Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 2007................................ 3 
 
Eventuelt 
 
 
 
 
 
 


 ii







 


 1


Sak 10 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
14.04.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Sakskart og innkalling godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ungdomsrådets behandling: 
Saker meldt til eventuelt. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak med saker til eventuelt ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart godkjennes med saker til eventuelt. 


 


Sak 11 /08  Godkjenning av protokoll fra møte 25.2.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokollen fra møte 25.2.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Protokollen fra møte 25.2.2008 godkjennes 


 


Sak 12 /08  Plan for full barnehagedekning bydel Nordstrand 2008 - 
2010 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Full barnehagedekning Bydel Nordstrands overordnede 2008 
– 2010 til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- og sosialkomite 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 







Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010 
vedtas. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Med bestemmelsesutvalget vedtar Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-
2010. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Arbeidsmiljøutvalget vedtar Plan for full barnehagedekning 2008 – 2010.   
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget vedtar  sak om Full barnehagedekning i Bydel Nordstrands 2008 – 
2010. 


2. Gjennomføring av Plan for Full barnehagedekning 2008 – 2010 delegeres til 
bydelsdirektør. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010 
vedtas. 
 


Sak 13 /08  Reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom 
politisk og administrativt nivå - høring 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til rådene: 
Rådene har ingen merknader til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget 
   
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget vedtar vedlagte reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom politisk 
og administrativt nivå 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Rådene har ingen merknader til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget 
 


Sak 14 /08  Avviksrapportering for februar 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for februar 2008 til 
behandling i: 
Medbestemmelsesutvalget 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Rådene har ingen merknader til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering for februar 2008 til etterretning 
     2.    Bydelsdirektøren fremmer sak om budsjettregulering til bydelsutvalgets møte 
22.05.2008 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Rådene har ingen merknader til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget 
 


Sak 15 /08  Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 
2007 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Ekeberg – Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til 
behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 







Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Friivillighetssentral 2007 tas til orientering 
 
Til bydelsutavlget: 
Bydelsutvalget tar årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til etteretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Friivillighetssentral 2007 tas til orientering 
 
 
 EVENTUELT 
 


A. SUR - Sentralt ungdomsråd. 
  Henriette ønsker å fratre som vara. Valgt: Henrik. 
 
B. Ungdommens bystyremøte. 


Henrik og Sindre orienterte. Se også utsendt protokoll. Urmi deltok ikke pga 
sykdom.  


 
C. UR-genser. 


Henrik sender designforslag for trykk til Magnus med det første.  
Brannfjell skole og Akademiet har skolejakke i fleece, denne kvaliteten kan 
vurderes også for oss. Genser / jakke bør være ferdig til UR 13. mai. 
 


D. Magnus og UR. 
Valg på ny UR-leder utsatt til møtet 13. mai. Interesserte kandidater til å overta 
melder seg til Magnus pr mail, Magnus kommer med innstilling. Benkeforslag 
også mulig. 
 


E. Søknad. 
Nordstrand menighet søker om støtte til musicalen ”Størst av alt er 
kjærligheten”. Annonsert vedlegg med prosjektbeskrivelse fulgte ikke 
søknaden. Saken tas derfor opp på nytt i UR 13.5. 
 


F. Dans@trikken lø 24.5.08. 
UR støtter arrangementet med kr 5.000 – ved stort behov med inntil kr 10.000. 
Det er et samarbeid mellom bydelene Nordstrand, Nordre Aker og Ullern samt 
Oslo Sporveier / Trikken, politi, Lions m. fl. 
Lokale dansekonkurranser avvikles på ettermiddagen på Ljabru, Kjelsås og 
Lilleaker. Finale på Lilleaker / Stoppestedet på kvelden. 
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Urmi har meldt seg som konferansier for Ljabru-konkurransen. 
 


G. Ungdomsråds-pris. 
Skal deles ut til person i bydelen som i betalt eller frivillig arbeid har utmerket 
seg mht arbeid for ungdom. Send forslag til Magnus innen søndag 20.4.! 
Magnus arrangerer avstemning blant UR-representantene pr mail.  
Mulig sted for prisutdeling: Ljabru 24.5. eller bydelsdagene i september. 
 


H. Kjeller’n juniorklubb. 
Fra mandag 25.2.08 har klubben vært et tilbud til barn i 5., 6. og 7. klasse. 
Besøket er nå betraktelig bedre enn det var i perioden som ungdomsklubb for 
13-åringer og eldre. 
 
Bjørn Holst-Larsen fra Nordstrand Lions, hoved-drivkraft for opprettelsen av 
klubben, er opptatt av hva som skjer med Kjeller’n og Bydelshuset når 
Bydelsforvaltningen antagelig flytter til nye lokaler på Lambertseter om 1-2 år. 
 
UR er skeptisk til å betale 3-4000 kr for Kjeller’n-plakat som var avtalt å 
skulle være gratis. Det ble også kommentert at tegningen kommer dårlig frem 
pga mørk nyanse. Videre diskusjon tas på eget Kjeller’n-møte i løpet av våren 
eller tidlig høst. 
 


I. Neste UR-møter. 
Mai: Tirsdag 13. (Tirsdag fordi ma. 12. er 2. Pinsedag.) 
Juni: Ti. 9. 


 
 
 
 
 
Bydel Nordstrand, 15.04.2008 
 
 
 
Magnus R. Kaspersen 
leder av ungdomsrådet 
 
 
 
 





		Møte:

		Ungdomsrådet

		Møtested:

		Lambertseter fritidsklubb

		Møtetid:

		Mandag 14. april 2008 kl. 18.00   

		Sekretariat:

		Møteleder: 

		Magnus Kaspersen

		Tilstede: 

		Magnus Kaspersen

		Henriette Holtmann

		Sindre Berge

		Urmi Bramachari

		Kristina Skoric

		Henrik H. Hortemo

		Forfall:

		Synne U. Ask

		Irene Isaksen

		Andreas Karlsvik

		Som vara møtte:

		I tillegg møtte:

		Møtesekretær:

		Ingen fremmøtte.

		Saker behandlet under møte

		Sak 10 /08  Godkjenning av sakskart og protokoll til møte 14.04.2008 1

		Sak 11 /08  Godkjenning av protokoll fra møte 25.2.2008 1

		Sak 12 /08  Plan for full barnehagedkning bydel Nordstrand 2008 - 2010 1

		Sak 13 /08  Reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom politisk og administrativt nivå - høring 2

		Sak 14 /08  Avviksrapportering for februar 2008 3

		Sak 15 /08  Årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 3

		Eventuelt

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Saker meldt til eventuelt.

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak med saker til eventuelt ble enstemmig vedtatt.

		Innkalling og sakskart godkjennes med saker til eventuelt.

		Ingen forslag fremmet.

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om Full barnehagedekning Bydel Nordstrands overordnede 2008 – 2010 til behandling i:

		Barn, ungdom og kulturkomite

		Helse- og sosialkomite

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010 vedtas.

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Med bestemmelsesutvalget vedtar Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010.

		Til arbeidsmiljøutvalget:

		Arbeidsmiljøutvalget vedtar Plan for full barnehagedekning 2008 – 2010.  

		Til bydelsutvalget:

		Ingen forslag fremmet.

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

		Bydelsdirektørens forslag til Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010 vedtas.

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til rådene:

		Til bydelsutvalget:

		Ingen forslag fremmet.

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for februar 2008 til behandling i:

		Medbestemmelsesutvalget

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenBydelsutvalget

		Til komiteer og råd

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		     2.    Bydelsdirektøren fremmer sak om budsjettregulering til bydelsutvalgets møte 22.05.2008

		Ingen forslag fremmet.

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Ekeberg – Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til behandling i:

		Barn, ungdom og kulturkomiteen

		Eldrerådet

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Til bydelsutavlget:

		Ingen forslag fremmet.

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

		Vedtak:

		 EVENTUELT

		A. SUR - Sentralt ungdomsråd.

		  Henriette ønsker å fratre som vara. Valgt: Henrik.

		B. Ungdommens bystyremøte.
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FORMÅL MED PLANEN 


54BPlan for full barnehagedekning gjelder for perioden 2008 – 2010. Planen har som formål å gi 
beslutningstakerne i bydelen en oversikt over status og en beskrivelse over barnehageutbyggingen 
per i dag, og skal danne grunnlag for å fastsette målene  for videre utbygging.  
 
55BFor å nå målet om full behovsdekning, er det viktig at det etablerers gode samarbeidsformer med 
private interessenter og utbyggere 
 
56BHovedutfordringen i arbeidet med å nå full barnehagedekning er å finne frem til et utbyggingsnivå 
som fjerner ventelistene, og samtidig ikke fører til overkapasitet. For å hindre overkapasitet, er det 
viktig å overvåke svingninger i søkermassen slik at barnehageplasser eventuelt ikke blir stående 
tomme, med påfølgende tap av inntekter. De private barnehagene må inngå som en helhetlig del av 
bydelens barnehagetilbud og integreres i målsettingen og planleggingen. 
 
57BBydelen må fortsatt  kartlegge mulig bruk av eksisterende bygningsmasse, samt se på økte 
muligheter for flerbrukslokaler. Et godt eksempel på flerbruk er samarbeidet med andre etater i 
forbindelse med bygging og rehabilitering av skolebygg og idrettshaller.  
 
58BBydelsutvalget vedtok, 28.10.2004 en barnehageplan for perioden 2004 – 2005. 
59BVedtaket innebar at det skulle utarbeides ny barnehageplan for perioden 2008 – 2010 i 
bydelsutvalgets møte 15.06.2006. 
  
60BUnder budsjettbehandlingen for 2008 vedtok bydelsutvalget å revidere bydelens plan for utbygging 
av barnehager 2008 – 2010. 
61BEn forutsetning  for å realisere denne plan for full barnehagedekning er at kostnader ved utbygging  
fullfinansieres sentralt og at bydelen tilføres nødvendige midler til nye driftsutgifter 
 
62BPlan for full barnehagedekning  behandles i komiteen for barn, unge og nærmiljø (BUK) 15.april 
2008 og i bydelsutvalget 24.april 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
63BPer Johannessen 
64Bbydelsdirektør 
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1.1 Politiske mål og føringer: 


65BI Stortingsmelding 24 (2003 – 2004) legger regjeringen frem sine mål for barnehagesektoren. Det er 
et uttalt mål at alle foresatte som ønsker det skal få en barnehageplass til sine barn. Regjeringen har 
satt som mål at en god barnehage er: 
66B- Barnehage til alle barn. 
67B- Barnehage i nærmiljø som integrerer pedagogikk og omsorg. 
68B- Barnehage for barn med spesielle behov. 
69B- Barnehage som er variert, fleksibel og brukervennlig. 
 
70BStortinget har vedtatt at kommunene har plikt til å sørge for at det finnes tilstrekkelig antall 
barnehageplasser i kommunen i forhold til etterspørselen. 
71BDet er lovfestet at det skal være en felles opptaksprosess mellom kommunale og private barnehager. 
Det er også vedtatt en maksimalpris som oppholdsbetaling. Likeledes har Stortinget vedtatt 
økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager. 
 


1.2 BarnHehageløftet 


72BBarnehageløftet står sentralt i Regjeringens politikk for å skape gode og trygge oppvekst- og 
opplæringsvilkår for barn og unge. Barnehageløftets målsettinger er: Full barnehagedekning, høy 
kvalitet og lav pris i løpet av 2007.  
 


1.3 Byrådets satsningsområder for å nå målene om full barnehagedekning: 


73BUtviklingen i etterspørselen etter barnehageplasser avhenger både av befolkningsutviklingen / 
andelen av barn i alderen 1-5 år som ønsker barnehageplass. Anslagene for befolkningsutviklingen 
og andelen som ønsker plass er beheftet med betydelig usikkerhet.  
74BTil tross for denne usikkerheten, kan det fastslås at kapasiteten i barnehagesektoren må økes 
betydelig i årene framover for å nå målet om full behovsdekning.  
 
75BFor å nå de ambisiøse målene, vil byrådet satse på følgende tiltak: 


76B      Etablering av midlertidige prosjekter i påvente av ferdigstillelse av permanente prosjekter. 
77B      Etablering av store enheter der det er mulig. 
78B      Vurdere etablering av barnehager i tilknytning til skoler og idrettsanlegg. 
79B      Igangsette prøveprosjekt med etablering av en barnehage med transportordning. 
80B      Bedre utnyttelsen av eksisterende barnehagelokaler, både kommunale og ikke-kommunale.  
81B      Gjennomføre strategiske eiendomskjøp. 
82B     Videreføre ordningen med egen saksbehandlerkapasitet i enkelte etater, eksempelvis Plan-  


og bygningsetaten. 
83B     Vurdere barnehagemuligheter og  barnehagebehov i alle plan- og reguleringssaker.  


 
 


2. BYDELENS UTFORDRINGER MOT FULL BARNEHAGEDEKNING  


84BDe største utfordringene bydelen står overfor i planperioden er mangel på tilgjengelig tomteareal og 
rekruttering av førskolelærere til barnehagene. 
 
85BSiden bydelsreformen 2004, med sammenslåing av de tre tidligere bydelene, Lambertseter, 
Ekeberg/Bekkelaget og Nordstrand, har den nye Bydel Nordstrand hatt lav barnehagedekning 
sammenlignet med de øvrige bydelene i Oslo kommune.  
86BBydelen hadde fortsatt flest søkere uten barnehageplass av samtlige bydeler i 2006. 
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2.1 Tabell 12 A. Bydelenes søkerliste til barnehage per 1.1.2007 


87BBarn på søkerliste til barnehage  
 


88BSøkere 
med plass


 
89BSøkere 
uten plass


90BBarn som 
søker 
overflytting


91BBarn med 
privat tilbud 


92B1 Gamle Oslo  93B125 94B76 95B90 96B36 
97B2 Grünerløkka  98B144 99B176 100B78 101B66 
102B3 Sagene  103B191 104B151 105B121 106B70 
107B4 St.Hanshaugen  108B192 109B127 110B65 111B127 
112B5 Frogner  113B184 114B222 115B57 116B127 
117B6 Ullern  118B226 119B101 120B31 121B195 
122B7 Vestre Aker  123B323 124B176 125B104 126B219 
127B8 Nordre Aker  128B611 129B194 130B127 131B484 
132B9 Bjerke 133B221 134B147 135B118 136B103 
137B10 Grorud  138B141 139B123 140B120 141B21 
142B11 Stovner  143B187 144B227 145B151 146B36 
147B12 Alna  148B65 149B151 150B65 151B0 
152B13 Østensjø  153B371 154B218 155B242 156B129 
157B14 Nordstrand 158B510 159B236 160B154 161B356 
     


162BKilde, Oslostatistikken 
 


2.2 Oslo kommunes publikumsundersøkelse i 2007 


163BMisnøye med bydelens lave barnehagedekning kommer til uttrykk fra Nordstrands befolkning 
gjennom publikumsundersøkelsen:  
 
164Bb Generelt sett mer positive vurderinger enn gjennomsnittet. 
165BbMer misnøye med dekningen av fritidsklubber, sykehjemsplasser, tilrettelagte boliger 
    166Bfor eldre og funksjonshemmede, barnehager.  
 


2.3 Økt behov for førskolelærere 
167B


Parallelt med økt utbyggingstakt øker behovet for førskolelærere i barnehagene. De foreløpige 
tallene fra Statistisk sentralbyrå viser på landsbasis at andelen styrere og pedagogiske ledere uten 
førskolelærerutdanning har økt fra 13 % i 2006 til 17 % i 2007. Totalt er det om lag 6 000 flere 
ansatte i barnehagene og antallet førskolelærere i barnehagene har økt med over 1000. Regjeringen 
har utarbeidet en strategi for rekruttering av førskolelærere for perioden 2007 - 2011, og det er blant 
annet satt i gang en del tiltak som i løpet av en tre til fireårs periode vil øke antall førskolelærere: 


• 
168B


Økt studiekapasitet på førskolelærerutdanningen  
• 


169B


Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning for assistenter  
• 


170B


Videreutdanning i barnehagepedagogikk for personer med annen pedagogisk utdanning  
• 


171B


Årlige tiltaksplaner for å rekruttere flere førskolelærere frem til 2011.  
• 


172B


Veiledningsprogram for nyutdannede førskolelærere 
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2.4 Førskolelærerdekning i Bydel Nordstrand 


173BI tillegg til styrer er kravet til bemanning at hver avdeling skal bemannes med 1 pedagogisk leder og 
2 assistenter. De pedagogiske ledere skal ha førskolelærerutdanning. 
174BI Bydel Nordstrand er det 29 pedagogiske ledere som har fått dispensasjon fra kravet om 
førskolelæreutdanning, eller omregnet til årsverk; 27,66. 
 
175BI familiebarnehagene er kravet for å få godkjenning, at hver familiebarnehage skal ha ansatt en 
veileder / styrer med førskolelærerutdanning. Stillingens størrelse er beregnet til 1 time og et kvarter 
per barn. I en familiebarnehage med 8 barn skal det da være ansatt en førskolelærer i 10 timer per 
uke. Omregnet skulle bydelens familiebarnehager hatt 13 førskolelærere á 80 % stillinger. 
176BTo av familiebarnehagene mangler per dato veileder / styrer med førskolelærerutdanning. Bydelen 
følger opp disse barnehagene som tilsynsmyndighet, og pålegger disse barnehagene å iverksette 
nødvendige tiltak. 
177BTotalt sett innebærer dette at bydelen har en førskolelærerdekning i barnehagene på 83 %. 
 


3. LOVER OG FORSKRIFTER SOM REGULERER BARNEHAGEVIRKSOMHETEN 


178BBarnehageloven med forskrifter er det overordnete dokumentet som styrer barnehagene. 
179BBarnehageloven ble sist endret i 2006 I tillegg til loven og forskriftene kommer merknadene. 


3.1 HSentraleH forskrifter i barnehageloven   


180BForskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd.  
181BForskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.  
182BForskrift om foreldrebetaling i barnehager.  
183BForskrift om pedagogisk bemanning.  
184BForskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og 
pedagogisk leder.  
185BForskrift om politiattest i henhold til barnehageloven.  
186BForskrift om føring av register til bruk i forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av 
kontantstøtte.  
187BForskrift om familiebarnehager.  
188BForskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.  


3.2 Andre forskrifter som regulerer barnehagenes virksomhet: 


189BForskrift om miljørettet helsevern 
190BForskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr 


3.3 669BLokale forskrifter 


191BForskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo 
192BBydel Nordstrands supplerende vedtekter 
 
193BPrivate barnehager fastsetter egne vedtekter i forbindelse med godkjenningsprosessen. Vedtektene 
skal beskrive forhold knyttet til driften som er av interesse for foreldrene og bl.a. definere 
barnehagens opptakskrets og opptakskriterier.  
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4. BYDELENS MYNDIGHETSOPPGAVER 


• 194BVurdering av behov for barnehageplasser 
• 195BOpptak av barn – koordinere opptaksprosessen med kommunale og private barnehager 
• 196BFastsette oppholdsbetaling etter bystyrets vedtak om inntektsregulerende satser 
• 197BFastsette oppholdsbetaling i barneparker 
• 198BFøre tilsyn og kontroll med alle kommunale og private barnehager 
• 199BGi veiledning til private i forbindelse etablering av nye barnehager  
• 200BGodkjenningsmyndighet av nye barnehager 
• 201BBehandler og er godkjenningsmyndighet for barnehager som søker om midlertidig dispensasjon 


fra kravet om førskolelærerutdanning. Kan gis for inntil ett år av gangen.  
• 202BBehandler alle innkomne klager knyttet til barnehagevirksomhet som skal sendes den sentrale 


klagenemnd i Oslo kommune. 
• 203BGir innstilling og vurdering til fylkesmannen vedrørende søknad om varig dispensasjon 
• 204BBeregner og overfører statstilskudd til kommunale barnehager 
• 205BBeregner og overfører statlige og kommunale tilskudd til private barnehager 
• 206BIvaretar arbeidsgiveransvaret overfor kommunale barnehager 
• 207BFakturering og innfordring  
 


5. BARNEHAGEDEKNING 


208BMålet om full barnehagedekning har vært et politisk mål de siste 20 årene, og vurderingen av 
behovet for barnehageplasser har endret seg over tid. Etterspørselen etter barnehageplass vil være 
avhengig av pris, tilgjengelighet og kvalitet på tilbudet.  
209BKunnskapsdepartementet legger nå frem et forslag til endinger av barnehageloven som innebærer at 
kommunene vil få et samlet ansvar for barnehagesektoren og en mulighet til å styre tilbudet. 
210BI tillegg foreslås det en lovfestet rett til barnehageplass. 
211BFra 4. juli 2003 har kommunene en; lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Dette er regulert 
i barnehageloven. 
212BKommunens sentralforbund og Regjeringen har inngått en forpliktende samarbeidsavtale om 
Barnehageløftet. Avtalen forplikter blant annet partene til å arbeide mot etablering av tilstrekkelig 
antall barnehageplasser i løpet av 2007.  
213BEtter sentrale føringer skulle den enkelte bydel vedta hva som skulle defineres som full 
barnehagedekning.  
214BBydelsutvalget vedtok i  sak 62/04, definisjon av full barnehagedekning. 
215B”Barnehagetilbud til  alle barn som ønsker plass.” 
 216BPr.01.09.04 var det 90 % av bydelens barn som ønsket barnehageplass. 
 
217BI Bydel Nordstrand var dekningsgraden for barn mellom 1 – 5 år: 85 % i 2007.  
218BPer 15.3.2008 ser det ut til at dekningsgraden blir uforandret sammenlignet med 2007, men dersom 
bydelen når målet om etablering av ytterligere 125 nye plasser, jf. budsjettforslag for 2008, vil 
dekningsgraden være 89 % innen utgangen av 2008.  
 
219BI følge barnehagenes rapporteringer pr.15.12.2007, hadde 146 barn et morsmål som ikke var norsk, 
samisk, dansk, svensk eller engelsk i 2007. Disse utgjorde i overkant av 5 % av alle barn i 
barnehagene og tallet er økende. Til hovedopptaket 2008 viser kapasitetsoversikten at barnehagene 
har 528 ledige plasser. 
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5.1 Antall barn i alder 1 - 5 år som er bosatt i bydelen:  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
220BKilde; Oslostatistikken 
 
221BBydel Nordstrand er en bydel med høy andel kvinner som er yrkesaktive. Bydelen har en lav andel 
minoritetsspråklige barnefamilier.  
 
222BBystyret har vedtatt at Bydel Nordstrand er en bydel hvor det skal åpnes for en fortetning av 
boligmassen. Dette kan være en medvirkende årsak til at barneantallet i alderen 1- 5 år vil øke frem 
mot 2010. I prognosen fra Oslostatistikken, Befolkningsprognose, vil barneantallet i Bydel 
Nordstrand øke med 294 barn frem mot 2010 for deretter å gå noe ned fra 2011. 
 


5.2 Antall barn på søkerliste ved hovedopptaket  2008, fordelt etter bostedsområde 
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223BFra 1.1.2008 ble det edb-baserte opptakssystemet, SATS, lagt om i forbindelse med overgangen fra 
trekning til ansiennitet under opptaksprosessen. Til hovedopptaket for 2008 er det totalt 1135 barn 
som er med i opptaksprosessen. Det vil si alle som har levert inn søknad om barnehageplass innen 
fristen 1.3.2008, og som har ønsket startdato i løpet av august, deltar i hovedopptaket. Både barn 
med og uten barnehageplasser er med under hovedopptaket. Av de totalt 1135 på søkerlistene er det 
529 som ikke har barnehageplass på tellingspunktet 15.mars. De resterende 613 barna går i 
barnehage i dag, men ønsker ny barnehageplass fra august. Hovedårsaken til dette er at flesteparten 
av disse barna har plass i familiebarnehage. I barnehageloven presiseres det at familiebarnehager er 
best egnet for barn i alderen 1 – 3 år. De aller fleste familiebarnehagene i Bydel Nordstrand har  
vedtatt denne aldersbegrensning i sine vedtekter. Det innebærer at mange av barna som fyller 3 år i 
løpet av 2008, risikerer å miste sine plasser i familiebarnehagen ved barnehageårets slutt.   
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224BHovedopptaket pågår i perioden 1.3.2008 – 1.6.2008. Alle søkere skal ha mottatt svar på sin søknad 
om barnehageplass innen 1.6.2008 – enten i form av tilbud eller avslag. Etter denne dato begynner 
det såkalt løpende opptaket.    


5.3 Antall barn i alder 1 – 5 år som bor i bydelen   -  Antall barn med plass i barnehage 
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5.4 Antall barn med plass i kommunale og private barnehager – Bydel Nordstrand 


 
225B01.01.2005: Totalt 2109 barn – Barnehagedekning 73 % 
226BAlder 227BKommunale barnehager 228BPrivate barnehager 
229BBarn født 2002 og senere 230B270 231B417 
232BBarn født 2001 og tidligere 233B739 234B683 
235BSum barn i barnehage 236B1009 237B1100 
 
238B01.01.2006: Totalt 2272 barn – Barnehagedekning 76 % 
239BAlder 240BKommunale barnehager 241BPrivate barnehager 
242BBarn født 2003 og senere 243B293 244B488 
245BBarn født 2002 og tidligere 246B812 247B679 
248BSum barn i barnehage 249B1105 250B1167 
 
251B01.01.2007: Totalt 2559 barn – Barnehagedekning 84 % 
252BAlder 253BKommunale barnehager 254BPrivate barnehager 
255BBarn født 2004 og senere 256B396 257B559 
258BBarn født 2003 og tidligere 259B906 260B725 
261BSum barn i barnehage 262B1302 263B1284 
 
264B01.01.2008: Totalt 2694 barn – Barnehagedekning 86 %  
265BAlder 266BKommunale barnehager 267BPrivate barnehager 
268BBarn født 2005 og senere 269B462 270B581 
271BBarn født 2004 og tidligere 272B895 273B756 
274BSum barn i barnehage 275B1357 276B1337 
277BBarns alder, som fremkommer i første kolonne; Barn født (årstall) og senere, er barn under 3 år og barn født 
(årstall) og tidligere, er barn over 3 år.  
 
278BTallene i tabellene er hentet ut fra kommunens søknad om statstilskudd. Søknad om statstilskudd er 
basert på barnehagenes årsmeldinger i Kostraskjema 16. 







10 
 


5.5 Barn med annet morsmål enn norsk med plass i  bydelens barnehager 


279B2005 280B2006 281B2007 282B2008 
283B87 284B122 285B138 286B147 


 
 


6. BARNEHAGETILBUDET – FLEKSIBLE LØSNINGER 


287BDet er viktig at barnehagevirksomheten raskt kan tilpasse seg endrete forhold i søkermassen. Det 
innebærer at man raskt må kunne foreta endringer slik at tilbudet tilpasses søkernes behov for 
plasser under og over 3 år. Dette kan endre seg fra år til år, men all statistikk som er foretatt i 
bydelen viser at behovet er størst for plasser under 3 år.  
288BDet må være fleksibilitet for raske endringer både i det fysiske miljøet og i organisering av tilbudet, 
gjennom sambruk og flerbruksløsninger. 
289BBydel Nordstrand er vidstrakt med øyene som grense mot fjorden og helt opp til marka på den 
andre siden. Bydelen deles også av bomringen.  
290BStore avstander og mangel på offentlig tverrgående kommunikasjon, gjør at ikke alle familier kan 
benytte alle tilbudene om barnehageplass. 
 
291BI St. melding 27: ”Barnehage til beste for barn og foreldre” presiseres det at foresatte bør få en 
barnehageplass ut fra det behovet de har. Det vil si at tilbudet må være fleksibelt og inneholde 
valgmuligheter for alle foresatte. Ideelt sett innebærer det bl.a. at foresatte skal ha mulighet til å 
endre oppholdstid ved skiftende behov. Bydel Nordstrand har ikke fastsatt retningslinjer for hvor 
mange prosentvise plasser det skal være i hver barnehage. Dette må til enhver tid reguleres ut fra 
brukernes behov.  
 
292BGjennomgang av foresattes ønsker på søknadsskjema om barnehageplass, viser at det er færre som 
søker om delt plass nå enn tidligere år. En hovedårsak til denne endringen antas å være innføringen 
av maksimalpris, som medførte redusert oppholdsbetaling for plass i barnehage. 
293BDersom foresatte i større grad får anledning til å disponere barnehageplassen ut fra endrede behov, 
kan etterspørselen etter delte eller prosentvise plasser øke. 
 
294BMulighet for fleksibel skolestart kan påvirke tilgangen til barnehageplass, men erfaringen så langt 
viser ingen større endring. 
 
295BPr. 1.1.2008 har bydelen 26 kommunale barnehager, 25 ordinære private og 40 private 
familiebarnehager med til sammen 2694 plasser. 
296BBarnehagene er godkjent for aldersgruppen 1 - 5 år. Antall barn under og over tre år reguleres ut fra 
behov for barnehageplasser. Familiebarnehagene er i utgangspunktet for barn under tre år. På grunn 
av mangel på barnehageplasser er det fortsatt barn over tre år i familiebarnehagene. Bydelen selger 
pedagogisk veiledningstjeneste til 6 familiebarnehager med til sammen 16 grupper. 
297BDe kommunale barnehagene varierer sterkt når det gjelder størrelse; fra de minste barnehagene med 
kun 1 avdeling til den største barnehagen med 10 avdelinger. Bydelens gjennomsnittsbarnehager 
består av 4 avdelinger. De private barnehagene består av 1- eller 2 avdelinger med unntak av noen 
som har 4 eller 6 avdelinger. 
 
298BKommunale og private ordinære barnehager består av ulikt antall avdelinger. I hver avdeling er det 
plass til et gitt antall barn, avhengig av alder og areal. I avdelinger for barn under 3 år kan det være 
inntil 9 barn, og i avdelinger med barn over 3 år  kan det være inntil 18.  
299BI løpet av de siste 3 - 4 år har barnehagenes tradisjonelle avdelingsinndeling endret seg. I 
barnehager som er bygget i denne perioden legges det vekt på aktivitets- eller baseinndeling fremfor 
den tradisjonelle aldersinndelingen. Kravet om arealnorm pr. barn etter alder er likevel uforandret.  
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6.1 Antall avdelinger i kommunale i private barnehager 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
300BAntall avdelinger sier noe om hvor mange barn som har plass i den enkelte barnehage. Eksempelvis 
består en 4-avelings barnehage vanligvis av 18 barn under 3 år fordelt på 2 avdelinger, og 36 barn 
over 3 år fordelt på 2 avdelinger.   
 


6.2 Ulike tilbud – omsorgsformer 


301BHeldagsbarnehage 
302BDet er et pedagogisk tilbud for barn, ordinært i alder 1 – 5 år. Heldagstilbudet er åpent 5 dager i 
uken, vanligvis fra kl. 7.30 – 17.00. I de kommunale barnehagene serveres det ett måltid per dag, 
samt frukt og melk. Det betales for 11 måneder i året, dvs. juli er betalingsfri måned. Det forutsettes 
at barna har 4 ukers ferie i løpet av året. 
 
303BRedusert oppholdstid/delte plasser 
304BDette er et pedagogisk tilbud fra 1 – 5 år. Delt plass er vanligvis et tilbud hvor to barn deler en 
heldagsplass. Delingen innebærer at barnet kan være i barnehagen 3 dager i den ene uken og 2 
dager i den neste. 
 
305BFamiliebarnehager 
306BFamiliebarnehagen har sine røtter i gamle tradisjoner. Den har utviklet seg fra at familie, naboer og 
venner hjalp hverandre med barnepass, til den organiserte familiebarnehagen vi har i dag. 
Familiebarnehagen drives som regel i private hjem, som er godkjent av barnehage- og 
helsemyndighet i kommunen. Barnehagen kan bestå av 1 avdeling med 4-5 barn under 3 år, eller 
med 2 grupper, dvs. med inntil 10 barn. Hver gruppe er under tilsyn av 1 barnehageassistent som får 
veiledning av førskolelærer. Familiebarnehagene har vedtatt egne vedtekter hvor åpningstid og 
oppholdsbetaling fremkommer. Familiebarnehagene er best egnet for barn under 3 år, 
307Bjf. Barnehageloven. 
 
308BPrivate barnehager 
309BPrivate barnehager finansieres av statlig og kommunale tilskudd, samt foreldrebetaling. 
310BEierform og driftsform varierer fra barnehage til barnehage. Felles for alle private barnehager er at 
det pedagogiske innholdet og driften reguleres av Lov om barnehager. Loven pålegger alle 
barnehager å fastsette vedtekter som gir informasjon om opptakskrets, opptakskriterier og pris. 
311BPrivate barnehager deltar i bydelens samordnende opptaksprosess.  
 
 
 
 


 
 


KOMMUNALE BARNEHAGER  PRIVATE BARNEHAGER 
Antall barnehager Antall avdelinger  Antall barnehager Antall avdelinger 


5 1  8 1 
4 2  8 2 
2 3  5 3 
7 4  1 4 
2 5  2 5 
2 6  1 7 
1 7    
2 8    
1 10    


26 46  25 25 
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312BÅpen barnehage 
313BDette er et tilbud der barna kommer til barnehagen sammen med foreldrene eller annen 
omsorgsperson. Foreldrene oppholder seg sammen med barna i den tiden de er i barnehagen. 
Barnehagen har vanligvis åpningstid fra kl. 10 – 14, fire dager i uken, fredag holdes stengt. 
314BDet betales en symbolsk oppholdsbetaling, som regel dagspris på mellom 10 og 30 kroner. 
 
315BFriluftsgrupper 
316BBarnehageavdelinger som er etablert i tilknytning til en ordinær barnehage, enten som en egen 
avdeling i barnehagen, eller i særskilte lokaler i barnehagens umiddelbare nærhet. 
Friluftsavdelingens baseres på uteaktiviteter i skog og mark, og barna tilbringer mesteparten av sin 
barnehagetid i friluft.    
 
317BBarneparkerF


1 
318BBarneparkene er et utendørs leke- og aktivitetstilbud til barn i aler 1 1/2 – 5 år. 
319BBarneparkene har åpent 5 dager i uken, kl. 10.00 – 14.00 i sommerhalvåret. I vinterhalvåret åpner 
barneparken er time senere. Barneparken kan holde stengt dersom gradestokken viser kaldere enn -
10 grader. Barneparken holdes stengt i 6 uker om sommeren. Det søkes om plass ved å henvende 
seg direkte til parkleder i barneparken. Opptak skjer hele året og det opereres ikke lenger med lange 
ventelister.  
 


6.3 Barnehageplasser som ble etablert i 2007 


320BBarnehager 321BUnder 
3 år 


322BOver 
3 år 


323BTotalt 324BOppstart 325BKommunal/ privat 


326BBauneveien 327B18 328B36 329B54 330Baug.2007 331Bkommunal 
332BTyrihans 333B18 334B9 335B27 336Bdes.2007 337Bkommunal 
338BDrengestua, midlertidig 339B9  340B9 341Bokt.2007 342Bkommunal 
343BSteinspranget, midlertidig 344B27 345B36 346B63 347Bdes.2007 348Bkommunal 
349BRødstua,midlertidig 350B9  351B9 352Bdes.2007 353Bkommunal 
354BNedre Bekkelaget, midlertidig 355B18 356B18 357B36 358Bdes.2007 359Bkommunal 
360BBekkelaget menighetsbarnehage 361B12  362B12 363Baug.2007 364Bprivat 
365BNordstrands menighetsbarnehage 366B14  367B14 368Bokt.2007 369Bprivat – ny godkjent 


for barn under 3 år 
370BSum 371B125 372B99 373B224   
 
374BTil tross for etableringen av i alt 224 nye plasser i løpet av 2007, ble dekningsgraden ikke som 
forventet. En av årsakene til den moderate økningen, var det  i løpet av 2006 og 2007 ble lagt ned 
fire familiebarnehager.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                                 
1 Etterspørselen etter plass i de to gjenværende barneparkene i bydelen er så lav at parkene kan bli foreslått lagt ned  
sommeren 2008 
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7. FORSLAG TIL UTBYGGINGSPROGRAM 


 
375BPROSJEKT 376BRISIKOFAKTOR  377BANTALL 


BARN 
 378BPLASSER 


379BBarnehager 380BLav 381Bmiddels 382BHøy 383Bu/ 3 år 384Bo/ 3år 385BTotalt 386BU[1]ekvivalent
er U 


387BRadarveien 88 388BX   389B27 390B36 391B63 392B90 
393BMunkerud skole 394BX   395B27 396B36 397B63 398B90 
399BRosenhagen 400BX   401B18 402B36 403B54 404B72 
405BSteinspranget 406BX   407B9 408B0 409B9 410B18 
411BNordseter 412BX   413B9 414B0 415B9 416B18 
417BKpt. Oppegårdsv.   418BX 419B27 420B36 421B63 422B90 
423BLjan skole  424BX  425B0 426B18 427B18 428B18 
429BLjanskollen 430BX   431B14 432B18 433B32 434B46 
435BLille Bille 436BX   437B0 438B18 439B18 440B18 
441BMunkerud gård   442BX 443B18 444B36 445B54 446B72 
447BKongsveien 57   448BX 449B18 450B36 451B54 452B72 
453BLambertseter mastehus   454BX 455B18 456B36 457B54 458B72 
459BBergkrystallen T-bane   460BX 461B18 462B36 463B54 464B72 
465BSkredderstua barneh.  466BX  467B18 468B18 469B36 470B54 
471BSum    472B221 473B360 474B581 475B802 
476B[1] Ekvivalenter: Barn over 3 år regnes som 1 ekvivalent og barn under 3 år regnes som 2 ekvivalenter 


 
477BI forbindelse med etablering av nye barnehageplasser, har Omsorgsbygg opprettet en ny avdeling 
som kun skal ha fokus på barnehageutbyggingen. Den nye avdelingen skal medvirke til 
realiseringen av bystyrets ambisiøse mål for barnehageutbygging.  
478BOmsorgsbygg kartlegger mulige tomter og lokaler som kan passe for formålet. I tillegg har Oslo 
kommune sentralt satt ned en egen arbeidsgruppe bestående av personer med beslutningsmyndighet 
som kan bidra til at tomter eller lokaler kan bli klare for etablering av barnehager. 
479B  
480BOmsorgsbygg, er ansvarlig forprosjektering og bygging av barnehager. 
481BProsjekter som er definert med lav risikofaktor er allerede godkjente i Plan og bygningsetaten og 
således kommet langt i prosessen frem til endelig ferdigstillelse. Prosjekter med høy risikofaktor har 
vært til vurdering i tverretatlige barnehageforum og har ikke fått godkjenning i forhold til å fortsette 
prosessen. I enkelte prosjekter kommer barnehageutbygging i konflikt med andre innsatsområder 
for Oslo kommune. I tillegg til å bygge barnehager, har Oslo kommune ansvar for å bevare 
friområder og grønne arealer:Byrådsavdeling for miljø og samferdse 
482B”Det er og har vært ganske sterk befolkningsøkning i Oslo de siste årene. Det betyr at behovet for 
arealer til boliger øker. Da er det blant annet de gjenværende åpne arealene som blir vurdert til 
dette formålet, noe som kommer i konflikt med ønsket om å bevare en godt fungerende og 
sammenhengende grønnstruktur til rekreasjonsformål. Det er imidlertid også slik at når bolig- og 
befolkningstettheten øker, øker behovet for åpne grønne arealer som en kontrast og en avlastning til 
de bebygde arealene.” (Byrådsavdeling for miljø og samferdsel)jø og 
483Bk so 
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7.1 Tomter under utredning 


484BTomter i bydel Nordstrand som har vært vurdert til utbygging av barnehager. Vurderingen er gjort i 
samarbeid med Omsorgsbygg Oslo KF (OBY): 
13BNavn 485BBeskrivelse 486BVurdering 487BAntall plasser 
488BPrestebolig / park i Kaptein 
Oppegårdsvei   


489BLigger strategisk godt 
plasser i bydelen og 
dekker et område uten 
barnehage i dag.  


490BSkrinlagt av OBY 491B90 


492BMasteområdet, både 
radiohuset og paviljong 


493BLambertseter fortettes og 
det bygges nye boliger i 
nærheten 


494BSkrinlagt av OBY 495B90 


496BMunkerud gård, utleie 497BKan være interessant for 
private/stiftelser 


498BIkke egnet for kommunal 
barnehagedrift 


499B54 


500BKongsveien, privat bolig  501BGodt egnet til å bygge ut, 
ligger strategisk bra 
plassert 


502BSkrinlagt av OBY 503B90 


504BLibakkveien , 
gnr.129/433Brattelikollen 


505BLigger i nærheten av 
trikkestall, bratt og 
skyggefull 


506BLite egnet som barnehage ønsker  
byttes inn i annet friområde 


 


507BGina Krogs vei , ved 
Nylænde barnehage 


508BLigger i skogen bak 
Nylænde barnehage, 6,5 
mål. Ble regulert til 
garasjehus i 1965, men ble 
aldri bygget.  


509BAktuell tomt som kan sees i 
sammenheng med eksisterende 
Nylænde barnehage 


510B108 


511BKåresvei barnepark 
 


512BLite område 2,1 mål 513BTomten er for liten til barnehage  


514BRaschsvei 42, ved 
Lambertseter sykehjem 
 


515BRegulert til parkering i 
1977.2,1 mål, helt i 
utkanten av bydelen , 
mulig noe støy fra E 6,.  


516BLite egnet som barnehage, ønskes 
byttes inn i annet friområde. 


 


14BSigurd Danielsens vei  
 


517BEr regulert til barnehage. 
Ligger som en grønn lunge 
med boliger rundt og 3 
barnehager i nærheten.  


518BØnskelig at dette området byttes 
med annet friområde. Ikke behov 
for barnehage her 


519B72 


15BTrikketraseen, 
Simensbråten stasjon 


520BMulig for en midletidig 
paviljong  


521BIkke avklart med OBY 522B72 


16BNedre parkeringsplass, 
Ekeberg  


523BBra tomt med adkomst 
uten å kjøre gjennom 
bomringen 


524BIkke avklart med OBY 525B72 


17BBergkrystallen T-
banestasjon 


526BUtbygging av boliger, 
tilpasse en barnehage 


527BPrivat utbygging 528B72 


18BSæter barnehage utvides 
 


529BSæter barnehage kan 
utvides, har friområdet 
som nabo. Se på dette i et 
grøntregnskap 


530BEn flott plassering midt på 
Nordstrand 
531BSkrinlagt av OBY 


532B36 


19BUtvidelse av 
Skredderstua barnehage 


533BMulighet for å overta/leie 
hele velhuset  


534BUtvidelse fra 2 til 5 avdelinger. 
535BSamarbeid med OBY 


536B54 


20BRadarveien 87, privat 
bolig til salgs 


537BEiendommen er til 
salgs.2,2,mål 


538BIkke aktuell, liten tomt. Det bygges 
barnehage i Radarveien 88 


 


21BBergkrystallen 
barnepark, ombygging 


539BPrivat initiativ  540B54 


22BIdrettshall, Lambertseter 541BTenkt barnehage i en 
flerbrukshall 


542BKan egnes seg godt til barnehage, 
området fortettes 


543B72 







15 
 


23BBirger Olivers vei 8F


2
F 


544BTomt på 7,4 mål, i 
skogsområde.  


545BEgner seg meget godt til 
barnehageformål.Vil dekke deler 
av Bekkelagshøgda som har dårlig 
dekning av barnehageplasser. 


546B180 


 


7.2 Omdisponering av arealer – mulighetsvurdering: 


• 547BSigurd Danielsens vei, gnr/bnr 157/640, hjemmelshaver Oslo kommune, areal 2,1 dekar er 
regulert til barnehageformål. 


• 548BRaschs vei, gnr/bnr 159/1, hjemmelshaver Oslo kommune, areal 2,1 dekar er regulert til 
parkeringsplass for boliger. 


• 549BLibakkveien, Brattlikollen, gnr/bnr 149/433, hjemmelshaver Oslo kommune, areal 3.7 dekar er 
regulert til baneformål 


 
550BDet totale arealet for disse eiendommene utgjør 7,9 dekar og foreslås regulert til friområde i bytte 
mot Birger Olivers vei 8, gnr/bnr 157/813, hjemmelshaver Oslo kommune, areal 7,4 dekar.  
551BVed en omregulering til barnehage vil eiendommen ha et potensial for en barnehage med inntil  
552B10 avdelinger. Det vil si 180 barnehageplasser. Etter bydelens vurdering er eiendommen sentralt 
lokalisert i et område med lav barnehagedekning. Bygging av store barnehageenheter er i tråd med 
byrådets satsningsområde for å nå målene om full barnehagedekning. 
553Bdsel 


8. STATLIGE OG KOMMUNALE VIRKEMIDLER  


Økonomisk likeverdig behandling 
Etter barnehagelovens § 15 skal alle barnehager behandles likeverdig i forhold til offentlige 
tilskudd. Dette innebærer at kommunen er pliktig til å gi tilskudd slik at det samlede offentlige 
tilskuddet til ikke-kommunale barnehager utgjør minst 85 % av det tilsvarende barnehager eid av 
kommunen mottar i offentlige tilskudd. Med offentlig tilskudd menes tilskudd til ordinær drift av 
barnehager fra stat, kommune og fylkeskommune.  
 
554BOffentlige tilskudd til barnehagene har som formål å sikre barnehageplass til alle som ønsker det, 
god kvalitet på tilbudet og en maksimalpris i foreldrebetalingen. I dette inngår maksimalpris for 
oppholdsbetaling for barnehageplass, økonomisk likeverdig behandling av private og offentlige 
barnehager, samt etablering av nye barnehageplasser. 
555BDet er en intensjon at foreldrebetalingen skal utgjøre 20 % og offentlig tilskudd 80 % av kostnadene 
knyttet til drift av en ordinær barnehageplass.  
 
Statlige virkemidler 
556BDe øremerkede tilskuddene til barnehager ble videreført i 2008. Satsene for driftstilskudd til 
barnehager ble justert opp i forhold til  pris- og kostnadsvekst i kommunal sektor. I tillegg ble det 
en økning i satsene som kompensasjon for barnehagenes inntektsbortfall som følge av forslaget om 
nominell videreføring av maksimalprisen på foreldrebetalingen på 2007-nivå.  
557B


Det ordinære driftstilskuddet er sentralt for å nå målene om full barnehagedekning, lav 
foreldrebetaling og høy kvalitet i barnehagene. Tilskuddet er øremerket og blir gitt på like vilkår til 
alle godkjente barnehager. 


Investeringstilskudd 
558B


Tilskuddet er et viktig virkemiddel for å nå målet om full barnehagedekning. Investeringstilskuddet 
er et engangstilskudd til etablering av nye barnehageplasser.  


                                                 
2 Kartskisse og beskrivelse følger som eget vedlegg 
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559BH


Tilskudd til midlertidige lokaler
H


                   
Regjeringen har i statsbudsjettet for 2007 foreslått å innføre en ny tilskuddsordning fra 1. januar 
2007. Tilskudd til etablering av faste barnehageplasser i midlertidige lokaler er et viktig 
virkemiddel for å øke kapasiteten i barnehagesektoren. Tilskuddet vil gjelde for nye 
barnehageplasser som blir opprettet i 2007, og vil bli gitt med en frist for utbygger til å flytte barn 
og ansatte over i ny og permanent barnehage.  


560BH


Skjønnsmidler 
561B


Skjønnsmidler til barnehager er et øremerket tilskudd til kommunene, som i sin helhet skal nyttes til 
drift av barnehager. Midlene skal bidra til å kompensere for kommunenes merutgifter knyttet til 
maksimalpris, plikten til økonomisk likeverdig behandling og drift av nye barnehageplasser.  


562BH


Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder 
563B


Tilskuddet skal bidra til at kommunene kan utforme tiltak for å bedre språkforståelsen blant 
minoritetsspråklige barn i førskolealder. Et delmål med ordningen er å bidra til at 
minoritetsspråklige barn går i barnehage. Et annet delmål er å bidra til at kommunene utarbeider 
helhetlige tiltak på tvers av tjenestetilbudene. Tilskuddet blir tildelt kommunene ut fra antall 
minoritetsspråklige barn i barnehage. 


564BH


Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage 
0B


Ordningen skal bidra til at barn med nedsatt funksjonsevne skal kunne dra nytte av opphold i 
barnehage. Tilskuddet fordeles på kommunene etter antall barn i alderen ett til fem år i kommunen.  
 
1B


Tilskudd til tiltak for barn av nyankomne flyktninger 
Tilskuddet skal gjøre kommuner og private barnehageeiere i stand til å gi barn av nyankomne 
flyktninger et barnehagetilbud når familien skal etablere seg i bosettingskommunen etter opphold i 
mottak.  


  


9. STATLIGE OG KOMMUNALE TILSKUDDSORDNINGER 


9.1 Kompensasjon for etablering av nye barnehageplasser 


565BBydelene får et engangstilskudd ved opprettelse av nye barnehageplasser. Plasser som opprettes og 
er i drift fra første januar får en helårseffekt på 12/12, henholdsvis kr 65.000  for barn  under 3 år og 
23.000 for barn over 3 år. Barnehager som opprettes og kommer i drift i løpet av året blir 
kompensert med 5 /12. Dette begrunnes med at de fleste barnehager opprettes i løpet av 
høsthalvåret 
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566BI arbeidet med realiseringen av prosjektene får de prosjektene som synes enklest å realisere prioritet 
 
 
567BPROSJEKT 568BKOMMUNAL / 


PRIVAT 569BLAV RISIKO 570BFERDIG  571BANTALL BARN 572BPLASSER 


573BBarnehager   574BÅr 575Bu/ 3 år 576Bo/ 3år 577BTotalt 578BU[1]ekvivalenter U 


579BRosenhagen, permanent ) 580BK 581BX 582B2008 583B18 584B54 585B72 586B90
587BNordseter, påbygg 588BK 589BX 590B2008 591B9  592B9 593B18
594BLjan skole,  595BK 596BX 597B2008 598B18 599B18 600B18
601BSteinspranget, permanent 602BK 603BX 604B2009 605B9  606B9 607B18
608BRadarveien 88 609BK 610BX 611B2009 612B27 613B36 614B63 615B90
616BLille Bille 617BP 618BX 619B2008 620B9 621B9 622B9
623BLjanskollen 624BP 625BX 626B2008 627B14 628B18 629B32 630B46
      631B0


632BAntall plasser i 2008/2009   633B77 634B135 635B212 636B424


    637B0
638BMunkerud skole  639BX 640B2010 641B27 642B36 643B63 644B90


    
645BAntall plasser i 2010   646B104 647B171 648B275 649B514
 
650BU[1] Ekvivalenter: Barn over 3 år regnes som 1 ekvivalent og barn under 3 år regnes som 2 ekvivalenter U 


 
 


10. KONKLUSJON 


1. 651BBydel Nordstrand har som mål en økning av barnehagekapasiteten til full 
behovsdekning. Dette betyr at alle som søker skal få tilbud om barnehageplass. 


652BPer 1.1.2008 hadde bydelen en dekningsgrad på 86 %. 
 
2. 653BPlan for full barnehagedekning gjelder for perioden 2008 – 2010. Det knytter seg 


imidlertid flere usikkerhetsfaktorer til målsettingen. Fortsatt drift av eksisterende 
antall familiebarnehager eller nyetableringer er vanskelig å forutse. 


 
3. 654BI løpet av 2008 – jf. bydelsutvalgets budsjettvedtak, skal det bygges 125 nye 


barnehageplasser. Dette er i samsvar med bydelen måltall på 2819 barnehageplasser i 
budsjett 2008. Dette gir en dekningsgrad på 89 % ved utgangen av 2008.  


 
4. 655BProsjektene med lav risikofaktor er kommet så langt i prosessen at muligheten for 


ferdigstillelse i 2008 eller 2009, er innen rekkevidde. Dette vil gi bydelen totalt 203 
nye barnehageplasser. Dette tilsvarer en dekningsgrad på 92 %. 


5. 656BI planperioden skal barnehagesektoren i Bydel Nordstrand ha økt sin kapasitet med  
657B266 plasser. Dette tilsvarer en dekningsprosent på 94 % i 2010.  


 
6. 658BBydel Nordstrand vil hele tiden vurdere innsatsen i arbeidet med 


barnehageprosjekter med middels eller høy risikofaktor. 
 
7. 659BBydelen vil ta kontakt med planmyndighetene for å kvalitetssikre og eventuelt 


gjenoppta arbeidet med tomter som tidligere er vurdert av Omsorgsbygg. 
 
8. 660BOmsorgsbygg arbeider kontinuerlig med å finne egnede tomter til 


barnehageutbygging. Og nye prosjekter som dukker opp vil bli vurdert fortløpende. 
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9. 661BRealiseringen av Plan for full barnehagedekning skal skje gjennom en pragmatisk 
vurdering av muligheter og hensiktsmessighet, dvs. kommunal kontra privat 
utbygging og nyetablering kontra kapasitetsutnyttelse av eksisterende barnehager og 
samlokalisering av eksisterende lokaler. 


 
10. 662BBydel Nordstrand konkluderer med at prosjekter med høy risikofaktor er  


663Bde minst aktuelle for videre prosjektering i løpet av perioden 2008 – 2010.  
 


11. 664BDet arbeides for å etablere nye familiebarnehager i perioden. ( Når kapasiteten på 
ordinære barnehageplasser øker synker behovet for familiebarnehager.) 


 
12. 665BSamarbeidet mellom bydelen og de private barnehagene/familiebarnehagene skal 


styrkes med sikte på bl.a. å inngå en samarbeidsavtale som sikrer forutsigbare 
driftsvilkår og faglig utvikling gjennom mer systematisk tilsyn og veiledning. 


666B( Dette er i tråd med Stortingets og Byrådets uttrykte målsetting om å arbeide med 
likestilling/likebehandling av de kommunale og private barnehagene). 
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11. Vedlegg 


11.1 Tomte- og areal vurdering med kartskisse over Birger Oliversvei 8 


11.2 Forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager 


667BHhttp://www.byradsavdeling-for-kultur-og-utdanning.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=29479 


11.3 HStatstilskudd H til barnehager, Rundskriv F-01/2008 


Hhttp://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/Barnehager/Rundskriv.html?id=465902 
 


11.4 Utmåling av kommunalt tilskudd, Rundskriv F-07/2008 


Hhttp://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2008/dskriv-f-07-08 
 








 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 3/08 
 
 
Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel 


 


 


 


Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 
Møtetid: Tirsdag 15. april 2008 kl. 19.00     
Sekretariat:  
 
 
Møteleder: Erik Telnes (SV)  
   
Tilstede: Svein Erik Aldal (FrP) 


Bjørg Rolland (FrP) 
Øystein Larsen (H) (fra og med sak 19/08) 
Nils Martin Espegren (KrF) 
Anne Marie Donati (A) 
Erik Telnes (SV) 


 


   
Forfall: Liv Lønnum (FrP) 


Ane M. Wigers (V) 
 


   
Som vara møtte: Bjørg Rolland (FrP)  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Vegard L. Jensen  
 
Åpen halvtime 
Ingen fremmøtte. 
 
Informasjon  
Muntlig orientering fra administrasjonen om følgende saker: 
- Mellombølgen/Feltspatveien – igangsetting av reguleringsarbeid 
- Varsling av vedtak om mindre vesentlig reguleringsendring E 18 Herregårdskrysset 
- Referat fra Miljøprosjekt Ljanselva 12.03.2008 
- Ekeberg kunstgressbane 2- dispensasjonssøknad 
- Asfaltplan 2008  
- Handlingsplan mot støy 
- Vesentlige spørsmål for vannforvaltningen 
 
 







 
Saker behandlet under møte 
Sak 17 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart................................................................... 1 
Sak 18 /08  Godkjenning av protokoll fra komiteens møte 26.02.2008..................................... 1 
Sak 19 /08  Orientering om oppstart av reguleringsplan for Ekebergsletta med 


omkringliggende skogsområder - bakgrunn, føringer, mål og organisering.......... 1 
Sak 20 /08  Plan for full barnehagedkning bydel Nordstrand 2008 - 2010................................ 2 
Sak 21 /08  Avviksrapportering for februar 2008 ...................................................................... 3 
Sak 22 /08  Trafikkplan Nordstrand Bydel ................................................................................ 4 
 
Eventuelt 


 ii
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Sak 17 /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 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Erik Telnes (SV) fremmet forslag om ny sak 22/08 Trafikkplan Nordstrand Bydel. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak og forslaget fra Erik Telnes (SV) ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i byutvikling, miljø og samferdselskomiteen: 
Innkalling og sakskart godkjennes med ny sak 22/08 Trafikkplan Nordstrand Bydel. 


Sak 18 /08  Godkjenning av protokoll fra komiteens møte 26.02.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel: 
Protokoll fra komiteens møte 26.02.2008 godkjennes. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i byutvikling, miljø og samferdselskomiteen: 
Protokoll fra komiteens møte 26.02.2008 godkjennes. 


Sak 19 /08  Orientering om oppstart av reguleringsplan for 
Ekebergsletta med omkringliggende skogsområder - bakgrunn, 
føringer, mål og organisering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer, råd og utvalg: 
Forslag til vedtak, punkt 1 - 4, i bydelsutvalget tiltres. 
 
 







Til bydelsutvalget: 
1. Bydelsutvalget ser arbeidet med reguleringsplan som en omfattende og viktig prosess 


som kan komme til å kreve tid. Bydelsutvalget ber av denne grunn - i den grad Plan- 
og bygningsetaten tar enkeltsaker (utbyggingssaker) opp til behandling i 
utredningsperioden - i forkant å forelegge slike saker til bydelsutvalget til uttalelse. 


2. Bydelsutvalget oppnevner følgende representant til 
reguleringsgruppen:………………….. 


3. Samtlige politiske lokallag i Bydel Nordstrand gis anledning til å delta i 
referansegruppen. Det samme gjelder for Bekkelagshøgda tennisklubb. 


4. Saken tas for øvrig til etterretning. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Erik Telnes (SV) fremmet på vegne av komiteen (FrP, H, KrF, A, SV) følgende 
endringsforslag til punkt 2 i arbeidsutvalgets forslag til vedtak: 
 
BMS-komiteen har behandlet spørsmålet om hensiktsmessigheten av politisk deltakelse med 
en representant i reguleringsgruppa. Komiteen har funnet dette hensiktsmessig. 
 
BMS-komiteen foreslår at leder av komiteen oppnevnes som representant og at nestleder 
oppnevnes som vararepresentant. Representanten representerer BU og holder BU og BMS-
komiteen orientert om arbeidet i reguleringsgruppa. 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak, med endringsforslag fra Erik Telnes (SV) ble enstemmig 
vedtatt. 
  
Vedtak i byutvikling, miljø og samferdselskomiteen: 
Forslag til vedtak, punkt 1, 3 og 4, i bydelsutvalget tiltres. 
Punkt 2 foreslås endret som følger: 


 
2. BMS-komiteen har behandlet spørsmålet om hensiktsmessigheten av politisk 


deltakelse med en representant i reguleringsgruppa. Komiteen har funnet dette 
hensiktsmessig. 
BMS-komiteen foreslår at lederen av komiteen oppnevnes som representant og at 
nestleder oppnevnes som vararepresentant. Representanten representerer BU og 
holder BU og BMS-komiteen orientert om arbeidet i reguleringsgruppa. 


Sak 20 /08  Plan for full barnehagedekning bydel Nordstrand 2008 - 
2010 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Full barnehagedekning Bydel Nordstrands overordnede 2008 
– 2010 til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- og sosialkomite 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
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Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010 
vedtas. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Med bestemmelsesutvalget vedtar Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-
2010. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Arbeidsmiljøutvalget vedtar Plan for full barnehagedekning 2008 – 2010.   
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget vedtar  sak om Full barnehagedekning i Bydel Nordstrands 2008 – 
2010. 


2. Gjennomføring av Plan for Full barnehagedekning 2008 – 2010 delegeres til 
bydelsdirektør. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Svein Erik Aldal (FrP) fremmet på vegne av komiteen (FrP, H, KrF, A, SV) følgende 
tilleggsforslag til bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
BMS-komiteen registrerer at Plan for full barnehagedekning delvis imøtekommer bydelens 
behov for barnehageplasser, men at det er et underskudd på ca. 350 plasser for å oppnå full 
barnehagedekning innen utgangen av 2010. 
BMS-komiteen anmoder bydelsutvalget om å be om en begrunnelse fra tverretatlig 
barnehageforum i forhold til hvorfor man ikke går videre med bydelens ønske om 
barnehageutbygging i Birger Olivers vei 8, Kaptein Oppegårdsvei/Presteboligen og Gina 
Krogs vei. Ved en utbygging av disse eiendommene vil målet om full barnehagedekning i 
Bydel Nordstrand oppnås. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak med tilleggsforslag fra Svein Erik Aldal (FrP) ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i byutvikling, miljø og samferdselskomiteen: 
Bydelsdirektørens forslag til Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-2010 
vedtas. 
 
BMS-komiteen registrerer at Plan for full barnehagedekning delvis imøtekommer bydelens 
behov for barnehageplasser, men at det er et underskudd på ca. 350 plasser for å oppnå full 
barnehagedekning innen utgangen av 2010. 
BMS-komiteen anmoder bydelsutvalget om å be om en begrunnelse fra tverretatlig 
barnehageforum i forhold til hvorfor man ikke går videre med bydelens ønske om 
barnehageutbygging i Birger Olivers vei 8, Kaptein Oppegårdsvei/Presteboligen og Gina 
Krogs vei. Ved en utbygging av disse eiendommene vil målet om full barnehagedekning i 
Bydel Nordstrand oppnås. 
 


Sak 21 /08  Avviksrapportering for februar 2008 
 







BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for februar 2008 til 
behandling i: 
Medbestemmelsesutvalget 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering for februar 2008 til etterretning 
2.    Bydelsdirektøren fremmer sak om budsjettregulering til bydelsutvalgets møte 


22.05.2008 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i byutvikling, miljø og samferdselskomiteen: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 


Sak 22 /08  Trafikkplan Nordstrand Bydel 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Erik Telnes (SV) fremmet på vegne av komiteen (FrP, H, KrF, A, SV) følgende forslag til 
vedtak: 
Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel fikk forelagt notat til arbeidsutvalget om 
Trafikkplan av 04.04.08, i møte 15.04.08. 
 
Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel anmoder bydelsutvalget, i møte 26.04.08, om å 
fremme dette notatet som en sak i komiteen før det fattes vedtak i bydelsutvalget 22.05.08. 
 
Votering: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
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Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel fikk forelagt notat til arbeidsutvalget om 
Trafikkplan av 04.04.08, i møte 15.04.08. 
 
Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel anmoder bydelsutvalget, i møte 26.04.08, om å 
fremme dette notatet som en sak i komiteen før det fattes vedtak i bydelsutvalget 22.05.08. 
 
Eventuelt 
Ingen saker meldt. 
 
 
 
Møtet ble hevet kl. 22.05 
 
 
 
Bydel Nordstrand, 16.04.2008 
 
 
 
Erik Telnes (SV)/s/ 
nesteleder i komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel 
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Protokoll 2/08 
 
 
Møte: Bydelsutvalget  
Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Torsdag 06. mars 2008 kl. 19.00     
Sekretariat: 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) 
Knut Hedemann (A) 
Erik A Telnes (SV) 
Haakon Brænden (Krf) 
 


 


   
Forfall: Anne Grete Ellingsen (A) 


Anne Marie Donati (A) 
Karsten Gjefle (V) 


 


   
Som vara møtte: Thor Granlund (A) 


Jardar E. Flaa (A) 
Ane M. Wiger (V)                             
                                              
(15 stemmeberettigede tilstede) 


 


   
I tillegg møtte: Per Johannessen, bydelsdirektør 


 
 


   
Møtesekretær: Ivar Nyhus  
 







Åpen halvtime 
 


- Gunnar Pedersen, Eikabergtinget ber bydelsutvalget ta kontakt med plan- og 
bygningsetaten for å hindre utbygging på Ekebergsletta før planen for området 
foreligger. Kulturminner må registreres. Vi vil gjerne beholde husdyrparken. 


- Frivillighetssentralen fikk 30.000 kr mindre i tilskudd i 2008. Departementet krever 
høyere kommunalt tilskudd for å utløse midler. Ikke moro å be om penger fra private 
givere. Vi er avhengig av at bydelen følger opp med midler til det nyttige arbeidet vi 
gjør. Leverte skriv til bydelsutvalget. 


 
- Gotfred Gundersen, Nordstrand musikkråd uttrykte seg positivt til arbeidsgruppen for 


Symra kulturhus. Han ønsket at musikkrådet kunne få med en representant i  utvalget. 
 


- Grete Homlung fra ” Miljøtunnel Mosseveien”. Vi ser frem til å jobbe med 
trafikkplanen. Vi stiller oss til disposisjon for de som skal arbeide videre med dette. 


 
- Jon Olaf Halvorsen, leder i rådet for funksjonshemmede. - Reglement for komiteer og 


utvalg virker begrensende. Det er viktig for rådet å ta opp saker som ofte er akutte og 
få dem videre. Vil dere se på den delen av reglementet som går på å ta opp saker 
direkte. 


 
- Marit Müller Nielsen, Kirkens bymisjon, fortalte om Omsorg plussmodellen som de 


har på Skovheim der det er 21 beboere 90 –100 år. Se på oss når dere planlegger 
”Omsorgsmodellen” 
 
 


Eventuelt 
 
Saker behandlet under møtet 
Sak 14 /08  Innkalling og sakskart til bydelsutvalgets møte 06.03.2008 ................................... 1 
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Sak 16 /08  Årsregnskap 2007 Bydel Nordstrand ...................................................................... 2 
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Sak 19 /08  Budsjett 2008 - måltall i bydelsbudsjettet............................................................... 4 
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Sak 21 /08  Reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom politisk og administrativt 
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Sak 14 /08  Innkalling og sakskart til bydelsutvalgets møte 
06.03.2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart godkjennes  
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
 
Erik Telnes (SV) etterlyser behandling av brev fra Juvente vedrørende salg av øl til 
mindreårige i vår bydel. Dette tas opp som egen sak på neste bydelsutvalgsmøte. 
 
Sak 25/08 
Ingeborg Midttun (H) varslet at hun ville erklære seg innhabil under behandling av sak 25/08 
da hun er styremedlem i AL Bydelshuset. Haakon Brænden (Krf) foreslo å trekke saken fra 
sakskartet da han mente den burde vært behandlet i AU før den blir behandlet i BU.  
 
Saker i tillegg til utsendt sakskart som skal behandles: 
35/08 Fra Steinar Andersen (A) - Søknad om fritak fra politisk verv. 
36/08 Fra Haakon Brænden (Krf) - Munkerud skole - byantikvarens innsigelse til riving.  
 
Votering: 
Bu vedtok etter votering å behandle sak 25/08 med 13 mot 1 stemme ( Krf stemte mot). 
Bu vedtok enstemmig å behandle sak 35 og 36. 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart godkjennes med ovennevnte endringer  
 
 


Sak 15 /08  Protokoll fra bydelsutvalgets møte 31.01.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 31.01.2008 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak 
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 31.01.2008 godkjennes 
 
 
 
 
 







Sak 16 /08  Årsregnskap 2007 Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til Arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om årsregnskap 2007 til behandling i : 
Eldrerådet 
Ungdomsrådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til Medbestemmelsesutvalget: 
Årsregnskap 2007 Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til Bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget godkjenner årsregnskap 2007 for Bydel Nordstrand. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Haakon Brænden (Krf) foreslo at BU tar årsregnskap til etterretning, men utsetter 
godkjennelse av regnskap til  revisjonsrapport foreligger. 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Vedtak 
BU tar årsregnskap til etterretning, men utsetter godkjennelse av regnskap til  
revisjonsrapport foreligger. 
 
 
 


 Sak 17 /08  Årsmelding 2007 Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til Arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om årsmelding 2007 til behandling i : 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
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Til Medbestemmelsesutvalget: 
Årsmelding 2007 Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til Arbeidsmiljøutvalget: 
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker.  Arbeidsmiljøutvalget tar Årsmelding 2007 for Bydel 
Nordstrand til etterretning 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til Bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar Årsmelding 2007 for Bydel Nordstrand til etterretning. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak 
Bydelsutvalget tar Årsmelding 2007 for Bydel Nordstrand til etterretning. 
 
 
 


 Sak 18 /08  Årsstatistikk 2007 Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til Arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om årsstatistikk 2007 til behandling i : 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til Medbestemmelsesutvalget: 
Årsstatistikk 2007 Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til Arbeidsmiljøutvalget: 
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker.  Arbeidsmiljøutvalget tar Årsstatistikk 2007 for Bydel 
Nordstrand til etterretning. 
 
 







Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til Bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar Årsstatistikk 2007 for Bydel Nordstrand til etterretning. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak 
Bydelsutvalget tar Årsstatistikk 2007 for Bydel Nordstrand til etterretning. 
 
 
 


 Sak 19 /08  Budsjett 2008 - måltall i bydelsbudsjettet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til Arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Budsjett 2008 - måltall i bydelsbudsjettet til behandling i : 
Eldrerådet 
Ungdomsrådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
  
Til Komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Til Medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Til Bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget vedtar vedlagte måltabell ”Måltall i bydelsbudsjettene – FO3 Pleie og 
omsorg” for 2008. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak 
Bydelsutvalget vedtar vedlagte måltabell ”Måltall i bydelsbudsjettene – FO3 Pleie og 
omsorg” for 2008. 
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 Sak 20 /08  Trafikkplan Nordstrand Bydel 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Bydelsdirektøren viser til den pågående behandlingen av saken. Saken legges frem uten 
nærmere saksutredning og innstilling fra bydelsdirektøren. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Liv Lønnum (Frp) la på vegne av BMS komiteen frem følgende fem vedtakspunkter: 
 


1. Trafikkmengden inn til Oslo med bil er stadig økende. All erfaring tilsier at når 
trafikken hoper seg opp på hovedveinettet, vil dette føre til at en god del fjern- og 
nærtrafikk vil fordele seg over lokalveinettet. Bms-komiteen forutsetter at de 
elementene som er lagt inn i Oslo pakke 3 videreføres, for å redusere 
gjennomgangstrafikken i bydelen og redusere miljøbelastningen. BMS-komiteen 
forslår derfor at bydelsutvalget oversender følgende uttalelse til bystyret: 


 
Nasjonal Transportplan og konseptvalgutredningen - Uttalelse fra Bydelsutvalg 
Nordstrand 
Forslaget til Nasjonal Transportplan som nå ligger til høring i Oslo Bystyre, svarer 
ikke på de samferdselsmessige utfordringer vår bydel står ovenfor. Nordstrand 
Bydelsutvalg er alvorlig bekymret for de store konsekvenser dette får for vår bydel, 
særlig med hensyn til miljøbelastninger og stor gjennomgangstrafikk. 
Mosseveien i tunnel og dobbeltspor på jernbanen mellom Ski og Oslo ligger ikke inne i 
det nye forslaget til Nasjonal transportplan NTP (2010 - 2019). 
 
Mosseveien fremstår i dag som en miljøbelastning for de sydlige deler av Oslo. Den 
tungt trafikkerte stamveien representerer en synlig og nærmest uoverstigelig barriere 
mellom bydelen og sjøen. Veien er trafikkfarlig uten fysiske skiller mellom biltrafikk 
og syklister/gående, og er sterkt overbelastet med en ÅDT på over 30 000 kjøretøyer. 
Veien går igjennom etablerte boområder som påføres til dels omfattende støy– og 
forurensingsplager. Sentrale strekninger mangler dessuten sammenhengende 
kollektivfelt, noe som reduserer fremkommeligheten for busser. Økt godstrafikk på vei 
i tilknytning til ny containerhavn (Sydhavna) vil med stor sannsynlighet forsterke disse 
negative effektene. 
 
Nordstrand bydel har dessuten over mange år vært plaget av belastende 
gjennomgangstrafikk på grunn av underkapasitet på hovedveisystemet i sydkorridoren 
(E6 og E18). Det er en forutsetning at det etableres merkbare kapasitetsforbedringer i 
sydkorridoren for å kunne løse trafikk- og miljøutfordringene i vår bydel. 
Bydelsutvalget merker seg at samferdselsetatene i konseptvalgutredningen ønsker å 
prioritere kollektivtransport og at det er et uttrykt ønske om å unngå en ytterligere 
økning av personbiltrafikken. 
 
Bydelsutvalget vil i den forbindelse peke på at i tillegg til en kraftig reduksjon av 
miljøbelastningene, vil Mossevei i tunnel også bedre fremkommeligheten for buss ved 
at det vil bli etablert et sammenhengende kollektivfelt fra Mastemyr til Oslo sentrum. 
Busstrafikken vil også fremstå som mer attraktiv ved at reisetiden blir kortere på 
grunn av høyere hastighet og bedre fremkommelighet. Det er også viktig å få fullført 
den planlagte utvidelsen på jernbanen til dobbeltspor mellom Oslo-Ski for at det skal 
være mer attraktivt å reise kollektivt og derfor la bilen stå. 







 
Mossevei i tunnel er for øvrig planlagt med kun ett kjørefelt for ordinær trafikk i hver 
retning. Dette innebærer således ingen direkte kapasitetsøkning for personbiler, og vil 
heller ikke være begrensende i forhold til havnetrafikken til/fra Sydhavna. Med mindre 
kapasiteten økes vesentlig på Mosseveien, vil det ikke være tilstrekkelig til å fjerne 
gjennomgangstrafikk fra bydelen, og problemene vil vedvare, endog sannsynlig 
forsterke seg. 
 
Nordstrand Bydelsutvalg forventer med dette at Oslo Bystyre i sitt høringssvar til 
forslaget om NTP og til konseptvalgutredningen opprettholder forslagene i Oslopakke 
3 og viderefører arbeidet med å få realisert både Mossevei i tunnel og dobbeltspor på 
jernbanen mellom Oslo og Ski 
 


2. Bydel Nordstrand er stor og med ulike områder som krever egne løsninger gitt ut fra 
de forutsetninger som ble gitt ved områdenes tidligere utbygging. I tillegg står bydelen 
overfor trafikale utfordringer blant annet i forbindelse med realiseringen av vedtatte 
reguleringsplaner – det vil si utbygging av Sæter lokalsenter, Holtet lokalsenter, 
Lambertseter kjøpesenter. Dette innebærer at en lokal trafikkplan for bydelen må bli 
kompleks. BMS-komiteen foreslår følgende overordnede føringer i forbindelse med det 
videre arbeidet med den lokale trafikkplanen. 
Overordnede føringer: 


- En sentral målsetning for en lokal trafikkplan for Nordstrand må være å sikre 
at det skal være trygt å ferdes både til fots, med sykkel og med bil i trafikken 
for bydelens innbyggere, samt å arbeide forebyggende i forhold til de negative 
miljøfaktorer som trafikkutviklingen gir. 


- Gi bydelens politikere og administrasjon et verktøy i forhold til kartlegging og 
ivaretakelse av saker som berører spørsmål knyttet til samferdsel. 


- Fremskaffe aktuelt beslutningsgrunnlag fra gjeldende planer og rapporter som 
berører bydelen i forhold til spørsmål knyttet til samferdsel. Avklare 
ansvarsforhold og følge opp bydelens arbeid med samferdsel i forhold til 
sentrale etater og andre myndigheter. 


For å ivareta dette er det behov for å belyse og følge opp følgende områder: 
- Miljø, BMS-komiteen mener det er viktig å ha oversikt og følge opp gjeldende 


regelverk og retningslinjer i forbindelse med plansaker, herunder; fortsatt 
fokus på helsemessige konsekvenser for bydelens innbyggere. 


- Gjennomgangstrafikk, For å redusere belastningen gjennomgangstrafikken 
påfører bydelen er det viktig å følge opp de tiltakene som fremgår av Oslo 
pakke 3. Dette innebærer en realisering av Mosseveitunnelen og dobbeltspor 
mellom Oslo og Ski. Bydelen må i tillegg rette søkelyset på samferdselsmessige 
utfordringer i forbindelse med høringssaker; for eksempel kommuneplan og 
kommunedelplaner og andre utredninger. Et annet moment i forhold til 
gjennomgangstrafikken er kjøremønster og avklaring i forhold til veienes 
funksjon. 


- Lokaltrafikk, Når det gjelder egenprodusert trafikk er det viktig å arbeide 
holdningsskapende og legge til rette for alternative fremkomstmidler. 
Opparbeidelse av allerede vedtatte turveier samt ivaretakelse av stier, smett og 
etablerte ferdselsårer som har uklar reguleringsmessig status er viktig. I 
forbindelse med kartleggingen av lokale trafikk utfordringer må man også gå i 
dialog med bydelens innbyggere og tilrettelegge for lokal medvirkning som en 
del av arbeidet. Oppfølging av utilsiktede virkninger i forbindelse med vedtatte 
reguleringsplaner med påfølgende utbygging er et annet moment som krever 
fokus. 
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- Trafikksikkerhet, Fysiske tiltak anses å gi best effekt i forhold til 
hastighetsreduksjon. Bydelen er høringsinstans i forbindelse med 
Samferdselsetatens arbeid med fartssoning og en gjennomgang med ønsker om 
supplering med opphøyde gangfelt, fartshumper og fartssoner vil gi bydelen et 
godt beslutningsgrunnlag i forbindelse med senere høringsuttalelse eller 
innspill til etaten. Videre er det viktig å følge opp hensiktsmessige løsninger for 
sikker adkomst til skoler og barnehager som for eksempel fortau. Dette kan 
blant annet skje med bakgrunn i forannevnte gjennomgang, men også ivaretas 
i forbindelse igangsatt planarbeid ved etablering av nye virksomheter som 
skoler og barnehager. 


- Parkering, I det videre arbeidet med samferdselsspørsmål eller i forbindelse 
med konkrete planforslag er det viktig å se på: 


o Innfartsparkering - bedre tilrettelegging for bruk av kollektive 
fremkomstmidler. Parkeringsdekning i forbindelse med mottatte 
planforslag der det kan være lokale variasjoner og skjevheter i forhold 
til dagens situasjon (Lambertseter). Sikre tilstrekkelig antall hc-plasser 
og sykkeloppstillingsplasser. 


o Fremkommelighet for syklister 
o Utbygging av hovedsykkelveinettet. Opparbeidelse av turveier. 


- Kollektivt tilbud, Med bakgrunn i endringene i Servicebuss tilbudet har 
bydelen tidligere påpekt manglende tversgående forbindelser. For å gjøre det 
mer attraktivt å ferdes kollektivt vil det også være aktuelt å se på supplering 
med leskur og benker og avgangsfrekvensen til bydelens kollektivt tilbud. 


- Tilgjenglighet for ulike grupper av bydelens befolkning (universell utforming) 
I forbindelse med saker som også berører samferdselsmessige hensyn er det 
viktig å fokusere på tilgjengelighet for ulike grupper av bydelens befolkning, 
herunder rullestolbrukere, blinde og svaksynte. Som eksempler på forhold som 
kan belyses, nevnes nedsenk av kantstein, valg av materialer i forbindelse med 
fysisk utforming og lesbarhet av tiltakene. 


Anbefaling fra BMS-komiteen: 
Utarbeidelsen av en lokal trafikkplan for Bydel Nordstrand er et svært krevende og 
omfattende arbeid. BMS-komiteen er av den oppfatning at utfordringene bydelen har 
er synliggjort og at det foreligger overordnede føringer med tanke på bydelens videre 
arbeid med saker som berører trafikale problemstillinger. Komiteen foreslår med 
bakgrunn i dette at arbeidet med den lokale trafikkplanen videreføres i forbindelse 
med komiteens møter, for eksempel med fokus på enkelte av områdene for å fremstaffe 
tilstrekkelig kunnskap og beslutningsgrunnlag i forhold til det videre arbeidet. 


3. BMS-komiteen ber bydelsdirektøren klargjøre hva som kan påregnes av sekretær 
ressurser til utredningsarbeid om lokal trafikk plan. Dette for å planlegge 
ambisjonsnivå og fremdrift for arbeidet. 


4. BMS-komiteen ber om å få utvidet sin møteplan med inntil 4 møter i 2008 for å kunne 
holde fornuftig fremdrift av arbeidet med lokal trafikkplan for bydelen 


5. BMS-komiteen ser for seg et arbeid med løpende del-leveranser til BU. 
 
 
Knut Hedemann (A) la frem følgende forslag til endring i uttalelsen til punkt 1: Siste setning i 
uttalelsens avsnitt 6 skilles ut som eget avsnitt med følgende tekst: 
 - Det er like viktig å få fullført den planlagte utvidelsen av på jernbanen med dobbeltspor 
mellom Oslo- Ski for at det skal være mer attraktivt å reise kollektivt og derfor la bilen stå.  
 
Jardar E. Flaa (A) foreslo at kopi av uttalelse til bystyret sendes Transport- og 
kommunikasjonskomiteen på Stortinget 







 
Sigbjørn Odden (H) foreslo at punktene 2 - 5 utsettes  til neste møte slik at bydelsdirektøren, 
BU-leder og leder av BMS- komiteen i forkant av dette møte kan diskutere omfanget av 
arbeidet med lokal trafikkplan, samt behovet for sekretærressurser og ekstra komitèmøter i 
2008.  
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak 


1. Uttalelsen som foreslått i BMS komiteens punkt 1 sendes bystyret med kopi til 
Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget med foreslåtte korreksjon fra 
Knut Hedemann (A)  


 
2. Behandling av punktene 2 - 5 utsettes til neste bydelsutvalgsmøte.  


 
3. I forkant av neste bydelsutvalgsmøte skal bydelsdirektøren, BU-leder og leder av 


BMS- komiteen diskutere omfanget av arbeidet med lokal trafikkplan, samt behovet 
for sekretærressurser og ekstra komitèmøter i 2008. 


 
 


Sak 21 /08  Reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom 
politisk og administrativt nivå 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes BUK-komiteen, HOS-komiteen, BMS-komiteen og bydelsutvalgets til behandling 
 
Til komiteene: 
Komiteen har ingen merknader til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget 
  
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget vedtar vedlagte reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom politisk 
og administrativt nivå 
 
BEHANDLING I BYDELSUTVALGET 
Saken utsettes og sendes på høring til rådene og lokal klagenemnd 
 
Votering 
 Enstemmig 
 
Vedtak 
Saken utsettes og sendes på høring til rådene og lokal klagenemnd 
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Sak 22 /08  Etablering av ordning med hjemme-pc for folkevalgte i 
Bydel Nordstrand 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til behandling til: 
Komiteene og bydelsutvalget 
  
Til komiteene: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tas til etterretning 
 
Til bydelsutvalget: 
1. Det etableres en ordning med hjemme-pc for folkevalgte i Bydel Nordstrand for 


kommunevalgsperioden 2007-2011, i tråd med vedlagte forslag til pc-regelverk for 
folkevalgte i Bydel Nordstrand. 


2. Ordningen trer i kraft 1.4.2008  
3. Eventuell utvidelse av ordningen for medlemmer av rådene vurderes i forbindelse med 


budsjett 2009 
4. Kostnadene i 2008 dekkes ved overføring av inntil kr. 190.000,-  fra kostnadssted 72958 


Bydels felles – sentrale avsetninger/kostra 190 til kostnadssted 72950 BU/ komiteer -
felles/kostra 100 


 
BYDELUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak 


1. Det etableres en ordning med hjemme-pc for folkevalgte i Bydel Nordstrand for 
kommunevalgsperioden 2007-2011, i tråd med vedlagte forslag til pc-regelverk 
for folkevalgte i Bydel Nordstrand. 


2. Ordningen trer i kraft 1.4.2008  
3. Eventuell utvidelse av ordningen for medlemmer av rådene vurderes i 


forbindelse med budsjett 2009 
4. Kostnadene i 2008 dekkes ved overføring av inntil kr. 190.000,-  fra kostnadssted 


72958 Bydels felles – sentrale avsetninger/kostra 190 til kostnadssted 72950 BU/ 
komiteer -felles/kostra 100 


 
 


 Sak 23 /08  Planlegging av Omsorg i Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å etablere Omsorg + i Bydel Nordstrand primært i 
Ljabruhjemmets lokaler. 
 







BEHANDLING I BYDELSUTVALGET 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak 
Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å etablere Omsorg + i Bydel Nordstrand primært i 
Ljabruhjemmets lokaler. 
 


 


 Sak 24 /08  Søknad om bruksendring til serveringssted- Oberst 
Rodes vei 42 gnr 158 bnr 398 - Peppes Pizza 


 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til komiteer, råd og utvalg: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens vurdering. 
 
BYDELUTVALGETS BEHANDLING 
Haakon Brænden ( Krf) fremmet følgende tilleggsforslag: 
BU støtter bruksendring uten uteservering etter kl 21.00 med de merknader som fremgår av 
bydelsdirektørens vurdering. 
 
Liv Lønnum (Frp)fremmet følgende tilleggsforslag:  
Bu støtter Peppes Pizzas søknad om bruksendring fra forretning/storkiosk til restaurant med 
de merknader som fremgår av bydelsdirektørens vurdering 
 
Votering: 
Forslaget fra Krf falt med 9 stemmer (5 H 3 Frp og 1 A) mot 6 stemmer ( 3 A, 1 SV 1 V og 1 
Krf) 
 
Forslaget fra Frp vedtatt med 10 ( 5 H 3 Frp og 2 A)  mot 5 stemmer( 2 A 1 Sv 1 v og 1 Krf) 
 
Vedtak 
Bu støtter Peppes Pizzas søknad om bruksendring fra forretning/storkiosk til restaurant 
med de merknader som fremgår av bydelsdirektørens vurdering 
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 Sak 25 /08  Lokalisering av NAV-kontor og andre kommunale 
tjenester 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 


 
Til arbeidsutvalget 
(Det forelå ikke innstilling fra bydelsdirektøren til arbeidsutvalgets møte 18.2.08. Saken 
sendes direkte til bydelsutvalget.) 
 
Til bydelsutvalget: 
1. Bydelsutvalget tar til etterretning at NAV-Nordstrand planlegges etablert i løpet av 


4.kvartal 2009, og at det fremskaffes lokaliteter i ”Lambertseter området” 
 
2. Etablering av NAV-Nordstrand er en etablering hvor både stat og kommune samhandler 


om en samlokalisering. Bydelens engasjement ved denne fremskaffelse ivaretas av 
bydelsdirektøren. 


 
3. Bydelsutvalget mener prinsipielt at det er gunstig for bydelens service/tjenestetilbud til 


brukere av bydelens tjenester at disse samlokaliseres på en hensiktsmessig og effektiv 
måte i ”Lambertseterområdet”, fortrinnvis i samme bygg hvor NAV-Nordstrand 
etableres. 


 
4. Bydelsutvalget ser positivt på å avklare muligheter for etablering av bydelstjenester jf. 


vedtakets pkt. 3. 
 
5. Bydelsdirektøren ivaretar mulig fremskaffelse av lokaler, jf. vedtakets pkt. 4 og 3. 
 
6. Bydelsutvalget tar endelig stilling til eventuell ny lokalisering – med unntak av NAV-


Nordstrand - når det fremlegges sak hvor økonomi og fordeler/ulemper er avklart. 
 
 
BYDELSUTVALGET BEHANDLING 
Ingeborg Midttun (H) erklærte seg innhabil i saken da hun er styremedlem i AL Bydelshuset 
og trer derfor ut av møtet. KrF ønsker saken trukket da kost/nytteanalyse savnes og den ikke 
er behandlet i AU eller komiteene. 
 
Votering 
Bydeldirektørens forslag til vedtak i punkt 1,2 , 5 og 6 ble vedtatt enstemmig. 
Punktene 2 og 3 ble vedtatt med 13 mot 1 stemme (Krf) 
 
Vedtak 


1. Bydelsutvalget tar til etterretning at NAV-Nordstrand planlegges etablert i løpet 
av 4.kvartal 2009, og at det fremskaffes lokaliteter i ”Lambertseter området” 


 
2. Etablering av NAV-Nordstrand er en etablering hvor både stat og kommune 


samhandler om en samlokalisering. Bydelens engasjement ved denne 
fremskaffelse ivaretas av bydelsdirektøren. 


 







3. Bydelsutvalget mener prinsipielt at det er gunstig for bydelens 
service/tjenestetilbud til brukere av bydelens tjenester at disse samlokaliseres på 
en hensiktsmessig og effektiv måte i ”Lambertseterområdet”, fortrinnvis i 
samme bygg hvor NAV-Nordstrand etableres. 


 
4. Bydelsutvalget ser positivt på å avklare muligheter for etablering av 


bydelstjenester jf. vedtakets pkt. 3. 
 


5. Bydelsdirektøren ivaretar mulig fremskaffelse av lokaler, jf. vedtakets pkt. 4 og 
3. 


 
6. Bydelsutvalget tar endelig stilling til eventuell ny lokalisering – med unntak av 


NAV-Nordstrand - når det fremlegges sak hvor økonomi og fordeler/ulemper er 
avklart. 


 
 


 Sak 26 /08  Utbygging av Ekebergveien 137 B, g.nr. 155, b.nr. 73 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Saken legges frem uten nærmere saksutredning og innstilling fra bydelsdirektøren. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Liv Lønnum (Frp) la på vegne av BMS komiteen frem følgende forslag til uttalelse til 
mottatte brev fra Helge Karlsen pr 31.01.2008: 
 
Bydelsutvalgets vedtak med ønske om oppsettende virkning ble fattet utelukkende på grunnlag 
av bydelsutvalgets ønske om oppsettende virkning for å gi tid til utredning rundt de trafikale 
konsekvensene for både Ekebergveien og Kongsveien som gjennomfartsårer, samt 
bydelsutvalget ønske om å rette søkelyset på utilsiktede virkninger i forhold til utbygging med 
bakgrunn i den vedtatte reguleringsplanen for området. I lys av at klagesaksbehandlingen nå 
er avsluttet hos Fylkesmannen anser bydelsutvalget saken som avsluttet 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak 
Bydelsutvalget har følgende uttalelse til mottatte brev fra Helge Karlsen pr 31.01.2008: 
Bydelsutvalgets vedtak med ønske om oppsettende virkning ble fattet utelukkende på 
grunnlag av bydelsutvalgets ønske om oppsettende virkning for å gi tid til utredning rundt 
de trafikale konsekvensene for både Ekebergveien og Kongsveien som gjennomfartsårer, 
samt bydelsutvalget ønske om å rette søkelyset på utilsiktede virkninger i forhold til 
utbygging med bakgrunn i den vedtatte reguleringsplanen for området. I lys av at 
klagesaksbehandlingen nå er avsluttet hos Fylkesmannen anser bydelsutvalget saken som 
avsluttet 
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 Sak 27 /08  Symra Kulturhus - opprettelse av referansegruppe og 
gruppens mandat 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til Bydelsutvalget: 
 
1. Som medlemmer av referansegruppen foreslås følgende representanter: 


• Knut Hedemann, BUK 
• Jarl Solberg, Black Box/Innvik Teaterbåt, bosatt i bydelen 
• Hege Astrup, Svensk Film, bosatt i bydelen 
• Inge Strand, Strand Filmservice, bosatt i bydelen 
• Steinar Andersen, BU 
• Tedd Urnes, BUK 


 
2. Forslag til mandat: 


• Referansegruppen skal ta initiativ overfor-  og samarbeide med OBOS foretningsbygg 
om utformingen av lokalene i forbindelse med rehabiliteringen av Symra kinos 
lokaler. 


• Denne rehabiliteringen skal gi kulturen en mer fremtredende plass i bydelen ved å 
lage en mulitisalløsning som tilgodeser kinodrift så vel som konserter, foredrag, 
konferanser m.m.,  av så vel lokale som eksterne brukere. Den nye bibliotekfilialen og 
forretningssenterets kundetorg bør plasseres slik at lokalene blir lett tilgjengelige og 
innbyr til sambruk. 


• Referansegruppen kontakter og drøfter med representanter for kulturorganisasjoner 
(kor, korps, musikkforeninger, teatergrupper m.m) hvilke behov de har med hensyn til 
bruken av de rehabiliterte lokalene. 


• Referansegruppen skal kunne bruke bydelshusets lokaler til møtevirksomhet, og for 
øvrig kunne benytte bydelsadministrasjonens ressurser etter behov og drøfting med 
bydelsdirektøren. 


• Referansegruppen er underlagt og rapporterer til bydelsutvalget. Barn -, unge- og 
kulturkomiteen drøfter saker fra referansegruppen og fremmer dem for bydelsutvalget. 


 
BYDELUTVALGETS BEHANDLING 
Et navn er uteglemt i referansegruppen - sjefen for Ullensaker kulturhus Håkon Drage 
Administrative ressurser må avklares på forhånd 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak 
 
1. Som medlemmer av referansegruppen foreslås følgende representanter: 


• Knut Hedemann, BUK 
• Jarl Solberg, Black Box/Innvik Teaterbåt, bosatt i bydelen 
• Hege Astrup, Svensk Film, bosatt i bydelen 
• Inge Strand, Strand Filmservice, bosatt i bydelen 
• Steinar Andersen, BU 
• Tedd Urnes, BUK 
• Håkon Drage, Ullensaker kulturhus 







 
2. Forslag til mandat: 


• Referansegruppen skal ta initiativ overfor-  og samarbeide med OBOS 
foretningsbygg om utformingen av lokalene i forbindelse med rehabiliteringen av 
Symra kinos lokaler. 


• Denne rehabiliteringen skal gi kulturen en mer fremtredende plass i bydelen ved å 
lage en mulitisalløsning som tilgodeser kinodrift så vel som konserter, foredrag, 
konferanser m.m.,  av så vel lokale som eksterne brukere. Den nye bibliotekfilialen 
og forretningssenterets kundetorg bør plasseres slik at lokalene blir lett tilgjengelige 
og innbyr til sambruk. 


• Referansegruppen kontakter og drøfter med representanter for 
kulturorganisasjoner (kor, korps, musikkforeninger, teatergrupper m.m) hvilke 
behov de har med hensyn til bruken av de rehabiliterte lokalene. 


• Referansegruppen skal kunne bruke bydelshusets lokaler til møtevirksomhet, og for 
øvrig kunne benytte bydelsadministrasjonens ressurser etter behov og drøfting med 
bydelsdirektøren. 


• Referansegruppen er underlagt og rapporterer til bydelsutvalget. Barn -, unge- og 
kulturkomiteen drøfter saker fra referansegruppen og fremmer dem for 
bydelsutvalget. 


 
 
 
 


 Sak 28 /08  Budsjett 2008 - Byrådsavdeling for velferd og sosiale 
tjenester, startmøte 05.02.2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling til: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalgets tas til orientering 
   
Til medbestemmelsesutvalget 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tas til orientering 
  
Til bydelsutvalget 
Bydelsutvalget tar oppfølgingsbrev fra byrådsavdeling for velferd- og sosiale tjenester vedr. 
oppfølging fra startmøte budsjett 2008 til etterretning. 
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BEHANDLING I BYDELSUTVALGET 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak 
Bydelsutvalget tar oppfølgingsbrev fra byrådsavdeling for velferd- og sosiale tjenester vedr. 
oppfølging fra startmøte budsjett 2008 til etterretning. 
 
 
 
 


 Sak 29 /08  Rapport 1/2008 Bydelenes tilsyn, oppfølging og kontroll 
ved fosterhjemsplasseringer 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport 1/2008 – bydelenes tilsyn, oppfølging og kontroll ved 
fosterhjemsplasseringer til behandling i :  
BUK-komiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til BUK-komiteen: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar rapport 1/2008- bydelenes tilsyn, oppfølging og kontroll ved 
fosterhjemsplasseringer til orientering 
 
BEHANDLING I BYDELSUTVALGET 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak 
Bydelsutvalget tar rapport 1/2008- bydelenes tilsyn, oppfølging og kontroll ved 
fosterhjemsplasseringer til orientering 
 
 
 







 


Sak 30 /08  Rapport om ABC og 1,2,3 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til Arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapporten om ABC og !,2,3 i barnehagene til orientering i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen. ( BUK ) 
Bydelsutvalget.  
 
Til Barn, ungdom og kulturkomiteen : 
Rapport fra barnehagene om ” ABC og 1,2,3 ” tas til orientering 
 
Til Bydelsutvalget: 
Rapport fra barnehagene om” ABC og 1,2,3” tas til orientering. 
 
BEHANDLING I BYDELSUTVALGET 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak 
Rapport fra barnehagene om” ABC og 1,2,3” tas til orientering. 
 
 
 
 
 


 Sak 31 /08  Årsrapport 2007 - Tilsynsutvalg 1 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:  
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender årsrapport 2007 fra Tilsynsutvalg 1 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Årsrapport 2007 fra Tilsynsutvalg 1 tas til orientering. 
 
BEHANDLING I BYDELSUTVALGET 
Ingen forslag fremmet 
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Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak 
Årsrapport 2007 fra Tilsynsutvalg 1 tas til orientering. 
 
 
 


 Sak 32 /08  Rapport fra uanmeldt tilsyn 14.11.2007 
Nordseterhjemmet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk på Nordseterhjemmet 
14.11.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Nordseterhjemmet 14.11.07 tas til 
etterretning. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak 
Tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Nordseterhjemmet 14.11.07 tas til 
etterretning. 
 







 


 Sak 33 /08  Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte tilsyn ved 
Bekkelagshjemmet 15.11.2007 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte tilsyn ved Bekkelagshjemmet 
15.11.2007 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget 
Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte tilsyn ved Bekkelagshjemmet 15.11.2007 tas til 
orientering. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak 
Rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte tilsyn ved Bekkelagshjemmet 15.11.2007 tas til 
orientering. 
 
 
 


 Sak 34 /08  Protokoller til orientering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget: 
Protokollene tas til orientering 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak 
Protokollene tas til orientering 
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Sak 35 /08  Søknad om fritak fra politisk verv i Nordstrand 
bydelsutvalg 


 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
 
Arbeiderpartiets medlem i bydelsutvalget har flyttet til Kristiansand på permanent basis. Hun 
må derfor fritas fra sine verv i bydelsutvalget og komiteer.  
 
Steinar Andersen (A) fremmet følgende forslag til vedtak:   
Anne Grethe Ellingsen (A) som er flyttet ut av Oslo fritas fra sitt verv i bydelsutvalget og 
erstattes med 1.vara Thor Granlund (A). 
 
Arbeiderpartiet vil på neste BU komme tilbake med forslag til erstatter for Anne Grethe 
Ellingsen i komitéene 
 
Forslag til vedtak 
Anne Grethe Ellingsen (A) som er flyttet ut av Oslo fritas fra sitt verv i bydelsutvalget og 
erstattes med 1.vara Thor Granlund (A). 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak 
Anne Grethe Ellingsen (A) som er flyttet ut av Oslo fritas fra sitt verv i bydelsutvalget og 
erstattes med 1.vara Thor Granlund (A). 
 
 


Sak 36 /08  Munkerud skole – byantikvarens innsigelser til riving 
  
 
Sak fra Krf lagt frem på møtet. 
 
Haakon Brænden (Krf) la på møtet frem følgende forslag til vedtak. 
1. Bydelsdirektørens gis i oppdrag å ta kontakt med Rektor på Munkerud skole, og innhenter     


hans vurderinger av konsekvenser for elever og ansatte som følge av Byantikvarens 
innsigelser til riving av Munkerud skole. 


2. Bydelsdirektøren anmodes på vegne av Nordstrand bydelsutvalg om å tilskrive 
Byutviklingskomiteen i Oslo bystyre for å gjøre oppmerksom på den oppståtte situasjonen 
ved Munkerud skole. Byutviklingskomiteen må henstilles om å fremme en hastesak som 
primært resulterer i en rivingstillatelse, sekundært forslag til midlertidige løsninger fra 
høsten 2008 som reduserer ulempene for elever og ansatte som følge av utsettelsen av 
rivingen. 


 
Under bydelsutvalgets behandling fremmet Bydelsdirektøren følgende korrigerte forslag til 
vedtak: 
 
I Aften 5.3.2008 framkommer i en artikkel ”Først rive – nå bevare” at Byantikvaren vil 
bevare 2 bygninger fra 1959 ved Munkerud skole. Hvis dette medfører riktighet er Nordstrand 
bydelsutvalg bekymret over konsekvensene av Byantikvarens innsigelser til riving av 
Munkerud skole. 







 
1. Bydelsdirektøren gis i oppdrag å rette henvendelse til Byantikvaren for å få verifisert 


innholdet i nevnte artikkel i Aften 5.3.2008 hva angår byantikvarens synspunkter. 
2. Parallelt  med punkt 1 gis bydelsdirektøren i oppdrag å henvende seg til driftsstyret ved 


Munkerud skole, og be om driftsstyrets synspunkter i saken, igjen med henvisning til 
innholdet i artikkel i Aften 5.3.2008. Uttalelsen fra driftsstyret bes spesielt ta opp 
konsekvenser for elever og ansatte som følge av Byantikvarens innsigelser til riving av 
Munkerud skole. 


3. Parallelt med pkt. 1 bes bydelsdirektøren forhåndsvarsle Byutviklingskomiteen i Oslo 
bystyre om bydelens vedtak, og at en kommer tilbake til saken etter at svar fra 
Byantikvaren og driftsstyret ved Munkerud skole er mottatt. 


4. Bydelsutvalget kommer tilbake til videre behandling av dette tema etter at det foreligger 
svar fra Byantikvaren og driftsstyret ved Munkerud skole, jf. vedtakets pkt. 1 og 2. 
Myndighet til videre oppfølging delegeres til arbeidsutvalget hvis nødvendig på grunn av 
tidsaspektet. Med den informasjon bydelen i dag besitter går synspunktene i retning av å 
påvirke med formål å oppnå rivingstillatelse. 


 
Votering: 
Bydelsdirektørens korrigerte forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
I Aften 5.3.2008 framkommer i en artikkel ”Først rive – nå bevare” at Byantikvaren vil 
bevare 2 bygninger fra 1959 ved Munkerud skole. Hvis dette medfører riktighet er 
Nordstrand bydelsutvalg bekymret over konsekvensene av Byantikvarens innsigelser til 
riving av Munkerud skole. 
 
1. Bydelsdirektøren gis i oppdrag å rette henvendelse til Byantikvaren for å få verifisert 


innholdet i nevnte artikkel i Aften 5.3.2008 hva angår byantikvarens synspunkter. 
2. Parallelt  med punkt 1 gis bydelsdirektøren i oppdrag å henvende seg til driftsstyret ved 


Munkerud skole, og be om driftsstyrets synspunkter i saken, igjen med henvisning til 
innholdet i artikkel i Aften 5.3.2008. Uttalelsen fra driftsstyret bes spesielt ta opp 
konsekvenser for elever og ansatte som følge av Byantikvarens innsigelser til riving av 
Munkerud skole. 


3. Parallelt med pkt. 1 bes bydelsdirektøren forhåndsvarsle Byutviklingskomiteen i Oslo 
bystyre om bydelens vedtak, og at en kommer tilbake til saken etter at svar fra 
Byantikvaren og driftsstyret ved Munkerud skole er mottatt. 


4. Bydelsutvalget kommer tilbake til videre behandling av dette tema etter at det foreligger 
svar fra Byantikvaren og driftsstyret ved Munkerud skole, jf. vedtakets pkt. 1 og 2. 
Myndighet til videre oppfølging delegeres til arbeidsutvalget hvis nødvendig på grunn 
av tidsaspektet. Med den informasjon bydelen i dag besitter går synspunktene i retning 
av å påvirke med formål å oppnå rivingstillatelse. 


 
Møtet hevet kl 23.15 
 
 
Bydel Nordstrand, 07.03.2008 
 
Sigbjørn Odden (H) 
leder av bydelsutvalget 
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		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Saken sendes BUK-komiteen, HOS-komiteen, BMS-komiteen og bydelsutvalgets til behandling



		Komiteen har ingen merknader til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget

		Bydelsutvalget vedtar vedlagte reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom politisk og administrativt nivå

		BEHANDLING I BYDELSUTVALGET
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		BEHANDLING I BYDELSUTVALGET

		Ingen forslag fremmet
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		BYDELUTVALGETS BEHANDLING
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		Til arbeidsutvalget

		BYDELSUTVALGET BEHANDLING

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
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		Vedtak

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		BUK-komiteen



		Bydelsutvalget tar rapport 1/2008- bydelenes tilsyn, oppfølging og kontroll ved fosterhjemsplasseringer til orientering

		BEHANDLING I BYDELSUTVALGET



		Ingen forslag fremmet



		Votering

		Vedtak

		Bydelsutvalget tar rapport 1/2008- bydelenes tilsyn, oppfølging og kontroll ved fosterhjemsplasseringer til orientering

		Arbeidsutvalget sender rapporten om ABC og !,2,3 i barnehagene til orientering i:

		Barn, ungdom og kulturkomiteen. ( BUK )

		Bydelsutvalget. 





		Til Bydelsutvalget:

		Rapport fra barnehagene om” ABC og 1,2,3” tas til orientering.

		BEHANDLING I BYDELSUTVALGET

		Ingen forslag fremmet



		Votering

		Vedtak

		Rapport fra barnehagene om” ABC og 1,2,3” tas til orientering.

		BEHANDLING I BYDELSUTVALGET



		Ingen forslag fremmet



		Votering

		Vedtak

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		BYDELSUTVALGETS BEHANDLING

		Ingen forslag fremmet
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		Vedtak

		Protokollene tas til orientering

		BYDELSUTVALGETS BEHANDLING





		Arbeiderpartiets medlem i bydelsutvalget har flyttet til Kristiansand på permanent basis. Hun må derfor fritas fra sine verv i bydelsutvalget og komiteer. 

		Steinar Andersen (A) fremmet følgende forslag til vedtak:  

		Anne Grethe Ellingsen (A) som er flyttet ut av Oslo fritas fra sitt verv i bydelsutvalget og erstattes med 1.vara Thor Granlund (A).



		Forslag til vedtak

		Anne Grethe Ellingsen (A) som er flyttet ut av Oslo fritas fra sitt verv i bydelsutvalget og erstattes med 1.vara Thor Granlund (A).

		Votering



		Enstemmig

		Vedtak



		Anne Grethe Ellingsen (A) som er flyttet ut av Oslo fritas fra sitt verv i bydelsutvalget og erstattes med 1.vara Thor Granlund (A).



		1. Bydelsdirektørens gis i oppdrag å ta kontakt med Rektor på Munkerud skole, og innhenter     hans vurderinger av konsekvenser for elever og ansatte som følge av Byantikvarens innsigelser til riving av Munkerud skole.























































































