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Sak 51/08    Innkalling og sakskart til bydelsutvalgets møte 
22.05.2008  

 
Arkivsak: 200700158 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 22.05.08 51/08  
 
INNKALLING OG SAKSKART TIL BYDELSUTVALGETS MØTE 22.05.2008  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget: 
Innkalling og sakskart godkjennes 
 
 
 
Oslo, 15.05.2008 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 52/08    Protokoll fra bydelsutvalgets møte 24.04.2008  
 
Arkivsak: 200700159 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 22.05.08 52/08  
 
PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE 24.04.2008  
 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget: 
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 24.04.2008 godkjennes 
 
 
 
 
Vedlegg: Protokoll fra bydelsutvalgets møte 24.04.2008 
 
 
Oslo, 15.05.2008 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 53/08    Avviksrapportering for mars 2008  
 
Arkivsak: 200700321 
Arkivkode: 120.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 05.05.08 41/08  
Medbestemmelsesutvalg 13.05.08 32/08  
Eldrerådet 13.05.08 27/08  
Rådet for funksjonshemmede 13.05.08 23/08  
Ungdomsrådet 13.05.08 18/08  
Helse- og sosialkomite 13.05.08 26/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 14.05.08 28/08  
Barn, ungdom og kultur komite 14.05.08 23/08  
Bydelsutvalget 22.05.08 53/08  
 
 
 
 
AVVIKSRAPPORTERING FOR MARS 2008  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for mars 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 for mars 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 

1. Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering for mars 2008 til etterretning 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for mars 2008 til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
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Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering 
 
Vedtak i Rådet for funksjonshemmede: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Komiteen viser til side 6 i vedlegget til saken - Pleie- og omsorg i hjemmet:  
Hvorfor er utgiftene til de private leverandørene større enn de kommunale? Komiteen ber om 
et notat til neste møte som forklarer nærmere de 1,4 millioner kroner i merforbruk.  
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
BUK-komiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Vedlegg: Avviksrapportering for mars 2008 
     Nøkkeltall for BU i 2008 
     Barnevern og sosial 2008 - nøkkeltall - BØS 
 
 
 
 
Oslo, 28.04.2008 
 
 
 
Per Johannessen/s/     Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør      økonomisjef   
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Sak 54/08    Budsjettjustering mai 2008  
 
Arkivsak: 200700321 
Arkivkode: 120.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 05.05.08 42/08  
Medbestemmelsesutvalg 13.05.08 31/08  
Eldrerådet 13.05.08 28/08  
Rådet for funksjonshemmede 13.05.08 24/08  
Ungdomsrådet 13.05.08 19/08  
Helse- og sosialkomite 13.05.08 27/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 14.05.08 29/08  
Barn, ungdom og kultur komite 14.05.08 24/08  
Bydelsutvalget 22.05.08 54/08  
 
 
 
BUDSJETTJUSTERING MAI 2008  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om budsjettjustering mai 2008 til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om budsjettjustering mai 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 

1. Bydelsutvalget vedtar at de framsatte forslag pkt 1-7 på totalt kr 4 910 000  
budsjettjusteres til midlertidig avsetning. 

 
2. Bydelsutvalget vedtar at det iverksettes ytterligere tiltak for å hindre merforbruk som 

nevnt i denne budsjettjusteringssaken  
3. Bydelsutvalget ber om at det fremmes ny budsjettjusteringssak når det foreligger 

budsjettmessig effekt av de ytterligere tiltak til pkt 2, fortrinnsvis til bydelsutvalgets 
møte i juni. 
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om budsjettjustering mai 2008 til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets behandling/vedtak: 
Det var enighet i eldrerådet om følgende endringsforslag: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering 
 
Vedtak i Rådet for funksjonshemmede: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med følgende merknad: 
Ungdomsrådet beklager at kr 60.000 i støtte til Ungdomsrådet bortfaller, men forstår den 
vanskelige situasjonen i bydelen, og ønsker å bidra. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Byutvikling, miljø og samferdselkomiteens Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
BUK-komiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med følgende tilleggspørsmål: 
Hva blir de reelle konsekvensene r ved et kutt på 1,5 millioner i pedagogisk fagsenter. 
 
Bakgrunn: 
Bydelsutvalget vedtok i BU-sak 41/08 at avviksrapport pr 31.03.2008 skal følges opp med en 
egen budsjettjusteringssak i BU-møte i mai 2008.  Dette samsvarer også med 
økonomireglementet som sier at man har ansvar for å ”iverksette nødvendige tiltak for å hindre 
merforbruk i forhold til tildelt budsjettramme”.  
 
Saksfremstilling: 
Avviksrapport pr 31.03.2008 viser et totalt merforbruk på 13,4 mill kroner.  Det er viktig å 
presisere at dette er bydelens aktive prognose – inkludert korrektive tiltak.  
 
Bydel Nordstrands budsjett for 2008 var realistisk, men inneholdt klare forutsetninger innen 
risikoområdene sykehjemsplasser, hjemmesykepleie og barnevern.   
 
Dessverre er realiteten i 2008 at de fastsatte forutsetningene ikke fullt ut samsvarer med 
virkeligheten:   
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• bydelen har gjennomført nedtrapping innen barnevern i tråd med budsjett, men har fått 
flere nye kostnadskrevende brukere innen barnevern 

• bydelen har en reell nedgang  i utførte timer innen hjemmesykepleien, men ser ikke ut 
til oppnå målene som er forutsatt i budsjettet  

• bydelen har en reell nedgang i bruk av sykehjemsplasser, men ser ikke ut til å oppnå 
målene som er forutsatt i budsjettet 

 
Totalt utgjør dette hovedårsaken til at man pr 31.03.2008 har et prognostisert merforbruk på 
13,4 mill kroner.    
 
Bydel Nordstrands budsjett for 2008 inneholdt et omstillingskrav i størrelsesorden 35-40 
millioner kroner.  Hovedtendensen har vært at omstillingene har vært vellykket, men 
gjennomføres ikke i et så hurtig tempo som man har forutsatt.  Den økonomiske gevinsten av 
tiltakene i budsjettet tar med andre ord lenger tid enn det som er forutsatt. 
 
I forkant av denne budsjettjusteringssaken har man i hele organisasjonen gjennomgått de 
eksisterende muligheter for å iverksette nødvendige tiltak for å hindre merforbruk i forhold til 
tildelt budsjettramme, slik økonomireglementet krever.   
 
Et foreløpig resultat er følgende tiltak man kan sette i verk for å hindre merforbruk: 
 

1. Vakant stilling, enhetsleder barnehager 5 mnd     kr     150 000 
2. Solfjellshøgda og Glimmervn tar over PB for egne beboere   kr       20 000 
3. Reduserte kostnader yrkesskadeforsikring      kr  1 200 000 
4. Realisering av kompensasjon private barnehager      kr     980 000 
5. Økt komp for kostnadskrevende jfr  4,6 % økning fra 2007    kr  1 000 000 
6. Reduksjon til ungdomsråd        kr       60 000 
7. Ikke øremerkede midler tilknyttet pedagogisk fagsenter    kr  1 500 000 

= Total effekt 2008 av forslag tiltak i budsjettjusteringssaken  kr  4 910 000 
 
Etter de oppsatte foreslåtte tiltakene, står man overfor følgende utfordring: 
Prognostisert merforbruk pr 31.03.2008   kr 13 400 000 
- Forslag til tiltak      kr   4 910 000 
= Gjenstående manglende tiltak    kr   8 490 000 
 
Bydelen mangler altså tiltak pålydende kr  8,49 millioner kroner for å stoppe merforbruket fullt 
ut i denne budsjettjusteringssaken.   
 
Flere tiltak er igangsatt for å hindre merforbruk i bydelen, men er på dette tidspunkt vanskelig å 
konkretisere i korrekt tallbeløp.  Disse tiltakene er: 

• Reduksjon vedtatte og utførte timer i hjemmesykepleien 
• Optimalisere utnyttelsen av kompensasjonsordningen for kostnadskrevende brukere 
• Prognosen tilknyttet brukervalg praktisk bistand forutsetter en økning, denne tendensen 

kan forbedres. 
• Bedre utnyttelsesgrad av Marmorberget, det er igangsatt arbeid med en egen tiltaksplan 
• Bedre utnyttelsesgrad av arealer i bydelen slik at husleieutgifter kan reduseres 
• Optimalisere dagtilbud for mennesker med psykisk utviklingshemming, man ser på 

muligheten for opprette 1 plass  
 
I tillegg er det en svært viktig forutsetning i prognosen som budsjettjusteringssaken bygger på 
at man i 2008 ikke opplever en reell økning på sykehjemsplasser som følge av 
utskrivingspraksis ved sommerferieavvikling på Ullevål sykehus. 
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Flere av tiltakene for å forhindre merforbruk som er nevnt i denne saken samt de korrektive 
tiltakene i prognosen tilsier en delvis salderingseffekt i 2008 og en full salderingseffekt i 2009.   
Ut fra dette er det da igangsatt tiltak for å hindre merforbruk med delvis effekt i 2008 og full 
effekt i 2009. 
 
Bydelsdirektøren vil komme tilbake med ytterligere forslag til tiltak ved et senere tidspunkt, 
fortrinnsvis til bydelsutvalgets møte i juni 2008.  
 
 
 
Oslo, 05.05.2008 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/      Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør       økonimisjef   
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Sak 55/08    Kommunal plan for idrett og friluftsliv 2009-2012, forslag 
til sektorplan idrett, forslag til sektorplan friluftsliv og 
forslag til felles plandel for idrett og friluftsliv  

 
Arkivsak: 200400696 
Arkivkode: 511.2 
Saksbehandler: Vegard Jensen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 05.05.08 44/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 14.05.08 27/08  
Barn, ungdom og kultur komite 14.05.08 25/08  
Bydelsutvalget 22.05.08 55/08  
 
 
 
KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2009-2012, FORSLAG TIL 
SEKTORPLAN IDRETT, FORSLAG TIL SEKTORPLAN FRILUFTSLIV OG 
FORSLAG TIL FELLES PLANDEL FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
Barn, ungdom og kultur 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer, råd og utvalg: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Uttalelse til Sektorplan idrett 
Felles plandel: 
Bydelsutvalget viser til fellesdelen i planen og ønsker å understreke at drift og vedlikehold av  
anlegg for idrett og friluftsliv er viktig. Ut fra et miljøperspektiv vil vedlikehold og videreføring  
av eksisterende anlegg stå sentralt. Bydelsutvalget etterspør derfor om vedlikehold kan  
vurderes omfattet av spillemiddelordningen, og om dette kan følges opp videre i forhold til rett  
myndighet. 
 
Det er mange forslag til anlegg i Ekebergområdet. Bydelsutvalget viser i den sammenheng til 
det igangsatte reguleringsarbeidet for Ekebergsletta med omkringliggende områder. 
Bydelsutvalget mener det er viktig å se nærmere på dagens krav til anlegg, utforming og behov, 
sett opp mot områdets karakter, allmennhetens tilgang til området og verneinteressene. 
Bydelsutvalget ønsker av den grunn å uttale seg til kommende utbyggingssaker. 
 
Prioriterte forslag utenfor økonomirammen etter anleggskategori: 
I gjeldende plan står flerbrukshallen på Lambertseter oppført med 3. prioritet. Nå er den tildelt 
5. prioritet. Bydelsutvalget mener gjeldende prioritet skal videreføres og etterlyser samtidig 
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prinsippene som legges til grunn i forbindelse med rullering og tildeling av prioritet for 
hallene. Dersom dette skyldes en feil bes det rettet. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at uprioriterte anlegg vil vurderes og rulleres  i forbindelse med  
revisjon av sektorplanene i planperioden 2009 – 2012, avhengig av budsjettrammer. Videre at 
prioriterte anlegg vil rykke opp etter hvert som anleggene etableres innenfor planperioden.  
 
Uttalelse til Sektorplan friluftsliv 
Felles plandel: 
Bydelsutvalget viser til fellesdelen i planen og ønsker å understreke at drift og vedlikehold av  
anlegg for idrett og friluftsliv er viktig. Ut fra et miljøperspektiv vil vedlikehold og videreføring  
av eksisterende anlegg stå sentralt. Bydelsutvalget etterspør derfor om vedlikehold kan  
vurderes omfattet av spillemiddelordningen, og om dette kan følges opp videre i forhold til rett  
myndighet. 
 
Det er mange forslag til anlegg i Ekebergområdet. Bydelsutvalget viser i den sammenheng til 
det igangsatte reguleringsarbeidet for Ekebergsletta med omkringliggende områder. 
Bydelsutvalget mener det er viktig å se nærmere på dagens krav til anlegg, utforming og behov, 
sett opp mot områdets karakter, allmennhetens tilgang til området og verneinteressene. 
Bydelsutvalget ønsker av den grunn å uttale seg til kommende utbyggingssaker.  
 
Handlingsprogram for investeringer: 
Rehabilitering av eksisterende undergang for å bedre tilgangen til Katten fremgår av 
oversikten, men er ikke tildelt prioritet i forhold til kommunale midler. Bydelsutvalget ønsker å 
påpeke at det lenge har blitt etterlyst en oppgradering av dette krysningspunktet som står og 
forfaller. Bydelsutvalget mener en oppgraderig bør prioriteres, og eventuelt kan knyttes opp 
mot tiltak på kommunal grunn i forbindelse med Strandsoneprosjektet. 
 
Når det gjelder utvidelse av badeplassen Sæterstranden så fremgår denne  av oversikten, men 
er ikke tildelt prioritet i forhold til kommunale midler. Bydelsutvalget mener stranden har 
potensial for videre utvikling, blant annet i forhold til aktiviteter rettet mot de yngre delen av 
befolkningen. Tiltak bør av den grunn vurderes i forbindelse med Strandsoneprosjektet. 
 
Bydelsutvalget etterlyser forslaget vedrørende lysløypa på Lambertseter som antageligvis vil 
passe best inn under sektorplan idrett. Dersom forslaget har falt ut bes det inntatt i planen. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at uprioriterte anlegg vil vurderes og rulleres i forbindelse med  
revisjon av sektorplanene i planperioden 2009 – 2012, avhengig av budsjettrammer. Prioriterte 
anlegg vil rykke opp etter hvert som anleggene etableres innenfor planperioden.  
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Saksframlegget var ikke ferdig til møtet i arbeidsutvalget og det forelå derfor ingen innstilling 
fra bydelsdirektøren. 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Bydelsutvalget 
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Byutvikling, miljø og samferdsel komiteens vedtak: 
Saken  ble først omdelt til komiteens medlemmer i møtet. På grunn av sakens tidsfrist går saken 
direkte til BU uten forutgående behandling i BMS-komiteen. 
 
BUK-komiteens behandling og vedtak: 
Martin Kirkengen (V) fremmet følgende forslag: 
• BUK-komiteen beklager at saksdokumentene forelå så sent at det ble vanskelig å gi saken 

en fullgod behandling. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Knut Hedemann (A) fremmet  forslag til endring  til Uttalelse til Sektorplan idrett: 

• Ekeberg skoles flerbrukshall må også samarbeid med Undervisningsbygg KF tidfestes 
inn i økonomiplanen slik at Ekeberg skole og nærmiljøet får et anstendig 
kroppsøvingstilbud. 

Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Anne Louise Hübert (KrF) fremmet følgendeforslag om endring  til Uttalelse til Sektorplan 
friluftsliv: 
-Tiltak bør): endres til: Tiltak må. Deretter beskrives konkrete sikringstiltak som et tillegg: 

• Når det gjelder utvidelse av badeplassen Sæterstranden så fremgår denne  av 
oversikten, men er ikke tildelt prioritet i forhold til kommunale midler. Bydelsutvalget 
mener stranden har potensial for videre utvikling, blant annet i forhold til aktiviteter 
rettet mot de yngre delen av befolkningen. Tiltak må av den grunn vurderes i 
forbindelse med Strandsoneprosjektet, særlig sikringstiltak som: Flere stiger samt 
stupebrett som skal for forhindre at stupende skader seg på steinene.  

Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
BUK-komiteens vedtak: 
Uttalelse til Sektorplan idrett 
Felles plandel: 
Bydelsutvalget viser til fellesdelen i planen og ønsker å understreke at drift og vedlikehold av  
anlegg for idrett og friluftsliv er viktig. Ut fra et miljøperspektiv vil vedlikehold og 
videreføring av eksisterende anlegg stå sentralt. Bydelsutvalget etterspør derfor om vedlikehold 
kan vurderes omfattet av spillemiddelordningen, og om dette kan følges opp videre i forhold til 
rett myndighet. 
 
Det er mange forslag til anlegg i Ekebergområdet. Bydelsutvalget viser i den sammenheng til 
det igangsatte reguleringsarbeidet for Ekebergsletta med omkringliggende områder. 
Bydelsutvalget mener det er viktig å se nærmere på dagens krav til anlegg, utforming og behov, 
sett opp mot områdets karakter, allmennhetens tilgang til området og verneinteressene. 
Bydelsutvalget ønsker av den grunn å uttale seg til kommende utbyggingssaker. 
 
Ekeberg skoles flerbrukshall må også i samarbeid med Undervisningsbygg KF tidfestes inn i 
økonomiplanen slik at Ekeberg skole og nærmiljøet får et anstendig kroppsøvingstilbud. 
 
Prioriterte forslag utenfor økonomirammen etter anleggskategori: 
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I gjeldende plan står flerbrukshallen på Lambertseter oppført med 3. prioritet. Nå er den tildelt 
5. prioritet. Bydelsutvalget mener gjeldende prioritet skal videreføres og etterlyser samtidig 
prinsippene som legges til grunn i forbindelse med rullering og tildeling av prioritet for 
hallene. Dersom dette skyldes en feil bes det rettet. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at uprioriterte anlegg vil vurderes og rulleres  i forbindelse med  
revisjon av sektorplanene i planperioden 2009 – 2012, avhengig av budsjettrammer. Videre at 
prioriterte anlegg vil rykke opp etter hvert som anleggene etableres innenfor planperioden.  
 
Uttalelse til Sektorplan friluftsliv 
Felles plandel: 
Bydelsutvalget viser til fellesdelen i planen og ønsker å understreke at drift og vedlikehold av  
anlegg for idrett og friluftsliv er viktig. Ut fra et miljøperspektiv vil vedlikehold og videreføring 
av eksisterende anlegg stå sentralt. Bydelsutvalget etterspør derfor om vedlikehold kan 
vurderes omfattet av spillemiddelordningen, og om dette kan følges opp videre i forhold til rett 
myndighet. 
 
Det er mange forslag til anlegg i Ekebergområdet. Bydelsutvalget viser i den sammenheng til 
det igangsatte reguleringsarbeidet for Ekebergsletta med omkringliggende områder. 
Bydelsutvalget mener det er viktig å se nærmere på dagens krav til anlegg, utforming og behov, 
sett opp mot områdets karakter, allmennhetens tilgang til området og verneinteressene. 
Bydelsutvalget ønsker av den grunn å uttale seg til kommende utbyggingssaker.  
 
Handlingsprogram for investeringer: 
Rehabilitering av eksisterende undergang for å bedre tilgangen til Katten fremgår av 
oversikten, men er ikke tildelt prioritet i forhold til kommunale midler. Bydelsutvalget ønsker å 
påpeke at det lenge har blitt etterlyst en oppgradering av dette krysningspunktet som står og 
forfaller. Bydelsutvalget mener en oppgraderig bør prioriteres, og eventuelt kan knyttes opp 
mot tiltak på kommunal grunn i forbindelse med Strandsoneprosjektet. 
 
Når det gjelder utvidelse av badeplassen Sæterstranden så fremgår denne  av oversikten, men 
er ikke tildelt prioritet i forhold til kommunale midler. Bydelsutvalget mener stranden har 
potensial for videre utvikling, blant annet i forhold til aktiviteter rettet mot de yngre delen av 
befolkningen. Tiltak må av den grunn vurderes i forbindelse med Strandsoneprosjektet, særlig 
sikringstiltak som: Flere stiger samt stupebrett som skal forhindre at stupende skader seg på 
steinene.  
 
Bydelsutvalget etterlyser forslaget vedrørende lysløypa på Lambertseter som antageligvis vil 
passe best inn under sektorplan idrett. Dersom forslaget har falt ut bes det inntatt i planen. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at uprioriterte anlegg vil vurderes og rulleres i forbindelse med  
revisjon av sektorplanene i planperioden 2009 – 2012, avhengig av budsjettrammer. Prioriterte 
anlegg vil rykke opp etter hvert som anleggene etableres innenfor planperioden.  
 
SAKSUTREDNING 
 
Vedlegg: 
http://www.friluftsetaten.oslo.kommune.no/plan_friluftsliv/ 
http://www.idrettsetaten.oslo.kommune.no/idrett/kommunedelplan_for_idrett/ 
Høringsbrev fra Idrettsetaten 
Høringsbrev fra Friluftsetaten 
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Uttrykte vedlegg: 
- Innstilling fra Idrettens Samarbeidsutvalg  
- Innstilling fra Friluftslivets Samarbeidsutvalg 
- BU-sak 132/07, av 29.11.07, Kommunal plan for idrett og friluftsliv 2009-2020 - sektorplan  
  idrett 
- BU-sak 133/07, av 29.11.07, Kommunal plan for idrett og friluftsliv 2009 - 2020 - sektorplan  
  friluftsliv  
 
Bakgrunn 
Gjeldende Kommunedelplan for idrett  og gjeldende Kommunedelplan for friluftsliv er nå 
under revisjon. For den neste planperioden 2009 – 2012 har kommunen utarbeidet en felles 
plan for idrett og friluftsliv. 
Bydelen har mottatt høringsbrev fra Idrettsetaten der det bes om uttalelse til Felles plandel for 
idrett og friluftsliv og Sektorplan for idrett. 
Det er også mottatt høringsbrev fra Friluftsetaten der det bes om uttalelse til Felles plandel for 
idrett og friluftsliv og Sektorplan friluftsliv. Høringsfristen er i begge tilfellene satt til 19.05.08. 
 
I forbindelse med planprosessen har det tidligere gått ut invitasjon til lag og foreninger om å 
komme med innspill til Sektorplan idrett og Sektorplan friluftsliv. Til Sektorplan idrett kom det 
inn 9 forslag og til Sektorplan friluftsliv kom det inn 27 forslag i bydelen. De innkomne 
forslagene ble behandlet av Idrettens Samarbeidsutvalg (ISU) og Friluftslivets 
Samarbeidsutvalg (FSU). Innstillingen fra ISU og FSU ble lagt frem for  Bydelsutvalget 
29.11.2007 med dertil vedtak sendt høringsinstansene. 
 
Bydelsdirektøren velger å legge frem en saksfremstilling med kortfattet beskrivelse av planen, 
for så å behandle sektorene separat. Deretter følger bydelens innstilling og en oversikt over 
anlegg i bydelen, med foreslåtte prioriteringer fra etatene. I bydelsdirektørens vurdering foretas 
det en gjennomgang i forhold til om forslagene fra bydelen er innarbeidet i planen. Bydelen har 
anledning til å komme med innspill i forhold til foreslåtte prioriteringer. 
Bydelsdirektøren forutsetter at uprioriterte anlegg vil vurderes og rulleres i forbindelse med  
revisjon av sektorplanene i planperioden 2009 – 2012, avhengig av budsjettrammer. Prioriterte 
anlegg vil rykke opp etter hvert som anleggene etableres innenfor planperioden.  
 
Om planen 
Gjeldende Kommunedelplan for idrett  og gjeldende kommunedelplan for friluftsliv er nå under 
revisjon. For den neste planperioden 2009 – 2012 har kommunen utarbeidet en felles plan for 
idrett og friluftsliv. 
Hovedhensikten med planen er å utvikle et styringsredskap for investeringer og forvaltning av 
anlegg og områder for idrett og friluftsliv i Oslo. En slik plan er nødvendig for å søke 
spillemidler. 

Planen er delt inn i en Felles plandel for idrett og friluftsliv som drøfter felles tema og 
utfordringer; sammenhengen mellom idrett, friluftsliv og folkehelse, behovet for å stimulere til 
aktivitet, arealmangel i byggesonen, drift og vedlikehold av anlegg og områder, samt en 
Sektorplan friluftsliv og en Sektorplan idrett. 
Her behandles Sektorplan for idrett 
Sektorplan idrett inneholder en evaluering av forrige planperiode, presentasjon av status på 
anleggs- og aktivitetssiden i Oslo, behovsanalyse, et eget kapittel om badene, samt mål og 
strategier for Oslo kommunes idrettspolitikk for den kommende perioden. Avslutningsvis er det 
en liste over prosjekter utenfor økonomiplanen, der Idrettsetaten har kommet med forslag til 
prioriteringer innenfor de ulike anleggskategoriene. Av denne fremgår også bydelens 
prioriteringer. 
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I det følgende vises det til kapittel 8 Prioriterte forslag utenfor økonomirammen etter 
anleggskategori, side 60.  
Nedenfor følger bydelens innstilling og en oversikt over anlegg i bydelen med foreslåtte 
prioriteringer fra Idrettsetaten. I bydelsdirektørens vurdering foretas det en gjennomgang i 
forhold til om de innkomne forslagene fra bydelen er ivaretatt i planen.  
 
Anlegg inkludert i handlingsprogrammet, det vil si fullfinansierte anlegg planlagt ferdigstilt i 
perioden 2009-2012 er tatt med for å synliggjøre anlegg som er ivaretatt. 

Innstilling fra ISU og vedtak fattet av bydelsutvalget 29.11.2007 oversendt Idrettsetaten: 

Innstilling fra ISU i Bydel Nordstrand med forslag til prioriteringer 

Ordinære anlegg:  1.   Ny svømmehall på Lambertseter 

2. Nytt heishus/varmestue i Sloreåsen alpinanlegg 

3. Fullverdig rulleskøyteanlegg v/Ekeberg skole v/Aktiv Skøyteklubb 

Nærmiljøanlegg: 1.   Nytt heishus Leiskallen Skisenter 

2. BMX sykkelløype i Leirskallen 

Rehabilitering:1.   Skilekanlegg, lysløype på Brannfjell v/BSK 

   2.   Styrketreningsrom og innbygging av terrasseroergometer v/Ormsund 

(To forslag fra BSK slått sammen til et. To forslag fra Ormsund Roklubb slått sammen til et).
     
Bydelsutvalgets vedtak av 29.11.2007 
1. Bydelsutvalget slutter seg til innstillingen fra Idrettens Samarbeidsutvalg Nordstrand. 
2. Forslagene knyttet til Munkerud og Ekeberg skole bes inntatt i kommunedelplanen. Allerede      

foreslåtte og urealiserte haller i bydelen bes fulgt opp med tanke på status og   tidspunkt for 
realisering. Det vises spesielt til flerbrukshallen på Lambertseter som i gjeldende 
kommunedelplan ligger under prioriterte forslag utenfor økonomirammen.  
   

Forslag i bydelen som fremgår av høringsdokumentet fra Idrettsetaten (Sektorplan 
idrett): 

Idrettshaller inkludert i handlingsprogrammet (Side 60) 
Idrettshaller inkludert i handlingsprogrammet, det vil si fullfinansierte anlegg planlagt 
ferdigstilt i perioden 2009-2012 (ivaretatt): 
- Munkerud skole - flerbrukshall 
Idrettshaller utenfor økonomirammen 
Prioriterte: 
- Leirskallen – flerbrukshall er foreslått 3. prioritet i oversikten over anlegg i Oslo 
- Lambertseter – flerbrukshall er foreslått 5. prioritet i oversikten over anlegg i Oslo 
Uprioriterte: 
- Nordstrand 2 – flerbrukshall 
- Ekeberg skole – flerbrukshall 
- Leirskallen – tilrettelegge for turn i flerbrukshallen 
- Lambertseter, Radiohuset – brytehall 
Rehabilitering idrettshaller utenfor økonomirammen(Side 62) 
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Uprioriterte: 
- Bækkelagshallen – rehabilitering 
Kunstgressbaner inkludert i handlingsprogrammet (Side 62) 
Kunstgressbaner inkludert i handlingsprogrammen, det vil si fullfinansierte anlegg planlagt 
ferdigstilt i perioden 2009-2012 (ivaretatt): 
- Ekeberg 2 – kunstgress 
- Ekeberg 2 lys 
- Lambertseter matchbane - kunstgress 
Kunstgressbaner utenfor økonomirammen 
Prioriterte: 
- Nordseter skole, Nordstrand IF – kunstgress er foreslått 2. prioritet i oversikten over anlegg i    
  Oslo 
Uprioriterte: 
- Det fremgår ingen anlegg i bydelen 
Rehabilitering gress/grus utenfor økonomirammen (Side 64) 
- Det fremgår ingen anlegg i bydelen 
Ballbinger/diverse ballbaner utenfor økonomirammen (Side 64) 
Uprioriterte: 
- Munkerud skole – ballbane 
Lysanlegg utenfor økonomirammen (Side 66) 
- Det fremgår ingen anlegg i bydelen 
Klubbhus/garderober inkludert i handlingsprogrammet (Side 66) 
Klubbhus/garderober inkludert i handlingsprogrammen, det vil si fullfinansierte anlegg planlagt 
ferdigstilt i perioden 2009-2012 (ivaretatt): 
- Ekeberg idrettspark – klubbhus 
- Sloreåsen alpinanlegg - lagerbygg 
Klubbhus/garderober utenfor økonomirammen 
Prioriterte: 
- Det fremgår ingen anlegg i bydelen 
Uprioriterte: 
- Leirskallen skisenter – nytt heishus 

Bade og svømmeanlegg utenfor økonomirammen (Side 68) 
Prioriterte: 
- Lamberseter – svømmehall, 50 m er foreslått 7. prioritet i oversikten over anlegg i Oslo 
Uprioriterte: 
- Det fremgår ingen anlegg i bydelen 
Friidrettsanlegg inkludert i handlingsprogrammet (Side 68) 
Friidrettsanlegg inkludert i handlingsprogrammen, det vil si fullfinansierte anlegg planlagt 
ferdigstilt i perioden 2009-2012 (ivaretatt): 
- Sportsplassen Bækkelaget – delanlegg friidrett 
Friidrettsanlegg utenfor økonomirammen 
Prioriterte: 
- Det fremgår ingen anlegg i bydelen 
Uprioriterte: 
- Det fremgår ingen anlegg i bydelen 
Skateboard utenfor økonomirammen (Side 69) 
Prioriterte: 
- Det fremgår ingen anlegg i bydelen 
Uprioriterte: 
- Det fremgår ingen anlegg i bydelen 
Sykkel inkludert i handlingsprogrammet (Side 69) 
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Sykkel inkludert i handlingsprogrammet, det vil si fullfinansierte anlegg planlagt ferdigstilt i 
perioden 2009-2012 (ivaretatt): 
- Ekeberg, Branfjell – BMX anlegg 
Sykkel utenfor økonomirammen 
Uprioriterte: 
- Det fremgår ingen anlegg i bydelen 
Motorsport utenfor økonomirammen (Side 69) 
- Det fremgår ingen anlegg i bydelen 
Ski inkludert i handlingsprogrammet (Side 69) 
- Ski inkludert i handlingsprogrammen, det vil si fullfinansierte anlegg planlagt ferdigstilt i  
  perioden 2009-2012 (ivaretatt): 
- Lysløype på Brannfjell – skilekplass 
- Brannfjell – hoppbakke 1 
- Lysløype på Brannfjell – hoppbakke 2 
- Lysløype på Brannfjell – skilekbakke 
- Lysløype på Brannfjell – skibakke 2 
- Sloreåsen - skitrekk 
Ski utenfor økonomirammen 
Prioriterte: 
- Det fremgår ingen anlegg i bydelen 
Uprioriterte: 
- Det fremgår ingen anlegg i bydelen 
Skyting utenfor økonomirammen (Side 71) 
- Det fremgår ingen anlegg i bydelen 
 
Vannsport utenfor økonomirammen (Side 71) 
Prioriterte: 
- Det fremgår ingen anlegg i bydelen 
Uprioriterte: 
- Sikring av område – reguleringsplan for robane i henhold til Fjordbruksplan 
- Ormsund – styrkerom og innbygging av terrasseergometer 
 
Rideanlegg utenfor økonomirammen (Side 72) 
Prioriterte: 
- Det fremgår ingen anlegg i bydelen 
Uprioriterte: 
- EKT rideskole – opprusting og rehabilitering 
Cricket inkludert i handlingsprogrammet (Side 72) 
Chricket inkludert i handlingsprogrammen, det vil si fullfinansierte anlegg planlagt ferdigstilt i 
perioden 2009-2012 (ivaretatt): 
- Ekebergsletta – cricketbane 2 
Cricket utenfor økonomirammen 
Prioritert: 
- Ekeberg – matchpitch er foreslått 1. prioritet i oversikten over anlegg i Oslo 
- Ekeberg – treningspitch er foreslått 3. prioritet i oversikten over anlegg i Oslo 
- Ekeberg – treningspitch 2 er foreslått 5. prioritet i oversikten over anlegg i Oslo 
Uprioritert: 
- Det fremgår ingen anlegg i bydelen 
Skøyteanlegg utenfor økonomirammen (Side 72) 
Prioriterte: 
- Ekeberg skole – rulleskøyteanlegg er foreslått 3. prioritet i oversikten over anlegg i Oslo 
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Uprioritert: 
- Det fremgår ingen anlegg i bydelen 
Isanlegg utenfor økonomirammen (Side 73) 
- Det fremgår ingen anlegg i bydelen 
Orienteringskart utenfor økonomirammen (Side 73) 
- Det fremgår ingen anlegg i bydelen 
Golf utenfor økonomirammen (Side 74) 
Prioritert: 
- Det fremgår ingen anlegg i bydelen  
Uprioritert: 
- Ekeberg – nærmiljøanlegg 
Luftsport utenfor økonomirammen (Side 74) 
Uprioritert: 
- Det fremgår ingen anlegg i bydelen 
Diverse nærmiljøanlegg utenfor økonomirammen (Side 74) 
Uprioritert: 
- Munkerud skole – utendørs klatreanlegg 
 
Bydelsdirektørens vurdering til Sektorplan idrett 
Bydelsdirektøren viser til fellesdelen i planen og ønsker å understreke at drift og vedlikehold av  
anlegg for idrett og friluftsliv er viktig. Ut fra et miljøperspektiv vil vedlikehold og 

videreføring  
av eksisterende anlegg stå sentralt. Bydelsdirektøren etterspør derfor om vedlikehold kan  
vurderes omfattet av spillemiddelordningen, og om dette kan følges opp videre i forhold til rett  
myndighet. 
  
Bydelsdirektøren har kontrollert forslagene fra bydelen opp mot høringsdokumentet  
og finner at de er innarbeidet i planen med følgende status:  

• Ny svømmehall på Lambertseter er inntatt i planen og foreslått 7. prioritet i oversikten 
over anlegg i Oslo.  

• Lagerbygg og skitrekk i Sloreåsen alpinanlegg er inkludert i handlingsprogrammen, det 
vil si fullfinansierte anlegg planlagt ferdigstilt i perioden 2009-2012 (ivaretatt).  

• Fullverdig rulleskøyteanlegg v/Ekeberg skole v/Aktiv Skøyteklubb er inntatt i planen og 
foreslått 3. prioritet i oversikten over anlegg i Oslo.  

• Nytt heishus Leirskallen Skisenter er inntatt i planen, men står uprioritert. 
• BMX sykkelløype i Leirskallen er inkludert i handlingsprogrammen, det vil si 

fullfinansierte anlegg planlagt ferdigstilt i perioden 2009-2012 (ivaretatt).   
• Skilekanlegg, lysløype på Brannfjell v/BSK er inkludert i handlingsprogrammen, det vil 

si fullfinansierte anlegg planlagt ferdigstilt i perioden 2009-2012 (ivaretatt).   
• Styrketreningsrom og innbygging av terrasseroergometer v/Ormsund er inntatt i planen, 

men står uprioritert i oversikten over anlegg i Oslo. 
 
Til punkt 2 i bydelsutvalgets vedtak gjør bydelsdirektøren oppmerksom på at flerbrukshall på 
Munkerud skole er inkludert i handlingsprogrammen, det vil si fullfinansierte anlegg planlagt 
ferdigstilt i perioden 2009-2012 (ivaretatt). Flerbrukshall Ekeberg skole er inntatt i planen, men 
uprioritert. 
 
I gjeldende plan står flerbrukshallen på Lambertseter oppført med 3. prioritet. Nå er den tildelt 
5. prioritet. Bydelsdirektøren mener gjeldende prioritet skal videreføres og etterspør hvilke 
prinsipper som legges til grunn i forbindelse med rullering og tildeling av prioritet for hallene. 
Dersom dette skyldes en feil bes det rettet. 
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Her behandles Sektorplan for friluftsliv  
Sektorplan for friluftsliv skal være et styringsredskap for utvikling av friluftsområder, som 
allerede er sikret gjennom arealplanleggingen. Planens handlingsprogram innholder konkrete 
forslag til erverv, rehabiliteringstiltak eller nyanlegg i disse områdene. 

I tillegg til hoveddelen, omfatter sektorplanen en egen del om turveier og en del om 
badeplasser. Handlingsprogrammen i hoveddelen inkluderer turvei- og badeplasstiltakene. 

Sektorplan friluftsliv rommer også drøftninger og anbefalinger om friluftsliv, utover 
tilrettelegging på eksisterende friluftsområder. Dette gjelder for eksempel sikring av blågrønn 
struktur, biologisk mangfold, friluftsaktiviteter og samarbeid  med organisasjoner. 
Alle anbefalinger er samlet i egen oversikt. 
 
Handlingsprogrammet 
I det følgende vises det til kapittel 10 Handlingsprogram for investeringer, side 59. 
Handlingsprogrammet er inndelt etter 15 tiltakstyper. Innenfor hver tiltakstype er det foretatt en 
prioritering av de viktigste tiltakene i Oslo. De øvrige tiltakene ligger uprioritert under. Det er 
laget prisoverslag over hva det vil koste å gjennomføre de prioriterte tiltakene. Prisoverslaget 
ligger på ca. 320 millioner kroner. Ikke alle kostnadsoverslag er gjennomført, slik at 
totalsummen vil være høyere. 
 
I tillegg til dette handlingsprogrammet kommer tiltak som blir regulert i planperioden. Disse vil 
bli prioritert inn i henhold til revidert handlingsprogram. 
 
I økonomiplanen for Oslo kommune for perioden 2009-2011 er det ikke avsatt midler til 
Friluftsetaten til investeringer, bortsett fra 6 millioner til friområdeprosjektet i 2009. 
 
Nedenfor følger bydelens innstilling og en oversikt over anlegg i bydelen med foreslåtte 
prioriteringer fra Friluftsetaten. I bydelsdirektørens vurdering foretas det en gjennomgang i 
forhold til om de innkomne forslagene fra bydelen er ivaretatt i planens handlingsprogram.  
  
Innstilling fra FSU og vedtak fattet av bydelsutvalget 29.11.2007 til Sektorplan friluftsliv 
 
Innstilling fra FSU med prioriteringer: 

1. Gruset turvei fra Kantarellen til Stenbråtveien, del av turvei E9. 
2. Gruset turvei, strekningen Stenbråtveien – Skullerud, del av turvei E9. 
3. Kulturbeite Sagløkka.  
4. Turvei E11 Sæter – Tangen. 
5. Mosseveien – Gladvollveien. Opprusting av sti. Gruslegging – bygging av trapper. 
6. Alle smådammene i Nordstrand området restaureres. Prioritet Andersendammen og 

Lindbackdammen.  
7. Lysløype. Fra Lambertseter skole – gjennom Bergkrystallen til Kortbølgen. 
8. Rehabilitering av eksisterende undergang for å bedre tilgangen til Katten.  
9. Opparbeiding og eventuelt erverv av manglende turveilenker i E3. 
10. Turvei E9 kort strekning ved Hauketo. 
11. Opparbeiding og eventuelt erverv av manglende turveilenker i E13. 
12. Utvidelse av badeplassen Sæterstranden.  

 
Bydelsutvalgets vedtak av 29.11.2007: 

1 Bydelsutvalget slutter seg til innstillingen fra samarbeidsutvalget for friluftsliv i Bydel 
Nordstrand. Bydel Nordstrand forutsetter at tidligere prioriterte prosjekter fortsatt er 
prioritert. 
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2. Bydelsutvalget tar opp med sentrale myndigheter at fortsatt manglende reguleringsplan 
for Ekebergområdet hindrer videre utvikling av dette viktige friluftsområdet. 

3. Bydelsutvalget tar ikke stilling til den prioriterte rekkefølgen, men likestiller forslagene 
med tidligere prioriteringer. 

4. Sikring av artsmangfoldet i –og omkring Svarta på Brannfjell er svært viktig og må  
ivaretas. Området er av stor betydning som rekreasjonsområde for lokalbefolkningen. 
Menneskelig aktivitet de senere år har i stor grad ødelagt naturlige  
hekke-/reirplasserplasser for fugler og levevilkår for amfibier. Disse områdene må 
reetableres/tilbakeføres til opprinnelig tilstand slik at artsmangfoldet kan opprettholdes.   

 
Tiltak som fremgår av handlingsprogrammet for Bydel Nordstrand i Sektorplan 
friluftsliv: 
Gjenåpning av elver (Side 60) 
- Ingen forslag som ligger i Bydel Nordstrand, men gjenåpning av Lusetjernsbekkens nedre løp   
  vest for Mosseveien  er tildelt 3. prioritet i forhold til kommunale midler. 
Nærmiljøanlegg (Side 62) 
- Ballsletta - Rehabilitering av eksisterende anlegg på Ballsletta på Ekeberg er tildelt 8. prioritet 
i  
  forhold til kommunale midler. 
 
- Lekeløkke på Brattlikollen er tildelt 20. prioritet i forhold til kommunale midler. 
Rehabilitering/Opparbeiding av parker og frilufteareal (Side 63) 
- Ekebergparken – Lekeplass bestående av en omfattende lekeinstallasjon/aktivitetsanlegg er  
  tildelt 6. prioritet i forhold til kommunale midler. 
- Sagløkka- Kulturbeite med permanent inngjerding er tildelt 20. prioritet i forhold til 
kommunale  
  midler. 
Erverv (Side 65) 
- Ingen forslag som retter seg direkte mot bydelen, men friområdeprosjektet som er 
byomfattende  
  er tildelt 1. prioritet i forhold til kommunale midler. 
Treplanting (Side 66) 
- Ingen forslag som retter seg direkte mot bydelen, men felling og replanting av trær og 
etterslep i  
  forhold til treplanting i byggesonen er prioritert høyt. 
Bygninger/Hytter (Side 67) 
- Ingen forslag som retter seg direkte mot bydelen. 
Badeplasser (Side 68) 
- Malmøya – Rehabilitering av handikaptilpasset badebrygge på Solvik er tildelt 12. prioritet  i  
  forhold til kommunale midler. 
- Katten – Rehabilitering av eksisterende undergang for å bedre tilgangen til badeplassen –  
  uprioritert. 
- Husebergøya – tilrettelegging av friluftsområde – uprioritert. 
- Sæterstrand – Utvidelse av badeplassen – uprioritert. 
- Bestemorstranda X 2 – uprioritert. 
Ferdsselsårer i Marka (Side 70) 
- Ingen forslag som retter seg direkte mot bydelen. 
Marka – andre tiltak (Side 72) 
- Ingen forslag som retter seg direkte mot bydelen. 
Dammer (Side 73)  
- Ingen forslag som retter seg direkte mot bydelen. 
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Parkering (Side 73) 
- Ingen forslag som retter seg direkte mot bydelen. 
Kyststi (Side 74) 
- Prosjektering kyststi/turvei Paddehavet er tildelt 1. prioritet i forhold til kommunale midler. 
- Kyststi Orm- og Malmøya er tildelt 2. prioritet i forhold til kommunale midler. 
- Strekningen Ulvøya bro – Ljansbruket + Bestumkilen er tildelt 3. prioritet i forhold til  
  kommunale midler. 
- Kyststi m.m. Paddehavet er tildelt 6. prioritet i forhold til kommunale midler. 
- Kyststi. Vil omfatte tilrettelegging av ”kyststi” og strandsoner på Ormøya, Malmøya, langs  
  Nordsstranda fra Ulvøya sør til Hvervenbukta og Bestumkilen – uprioritert. 
Andre tiltak (Side 75) 
- Sikkerhetsstige for bruk ved drift og inspeksjon av fisketrapp. Nede under vannristen ved  
  fisketrappen i Ljanselva ved Hallagerbanen – uprioritert. 
- Enkle tiltak for å hjelpe oppvandring av sjøørret ved den store fossen og området omkring  
  Liadalen ved Ljanselva – uprioritert. 
- Alle smådammene i Nordstrandområdet restaureres. Prioritet Andersendammen og  
  Lindbackdammen – uprioritert. 
Forslag som av ulike grunner er uaktuelle å vurdere (Side 77) 
- Øyene i indre Oslofjord. Ny båt som erstatning for MF Hovedøya LAID – uprioritert. 
- Regulering og sikring av robane ved Nordstrand/sikring av rotraseer i Paddehavet – 
uprioritert. 
Handlingsprogram turveier (Side 80) 
Ingen forslag som retter seg direkte mot bydelen i forhold til turveistrekninger med prioritet 1. 
Nordstrandveien 125 – Frostveien 2 fremgår av turveistrekninger med prioritet 2. For 
informasjon om arbeidet med turveier vises det til eget vedlegg som følger sektorplan 
friluftsliv. 
 
Bydelsdirektørens vurdering til Sektorplan friluftsliv 
Bydelsdirektøren viser til fellesdelen i planen og ønsker å understreke at drift og vedlikehold av  
anlegg for idrett og friluftsliv er viktig. Ut fra et miljøperspektiv vil vedlikehold og 

videreføring  
av eksisterende anlegg stå sentralt. Bydelsdirektøren etterspør derfor om vedlikehold kan  
vurderes omfattet av spillemiddelordningen, og om dette kan følges opp videre i forhold til rett  
myndighet. 

 
Bydelsdirektøren viser til innstillingen fra FSU og bydelsutvalgets behandling av saken 
29.11.2007. Av disse er Kulturbeite Sagløkka tildelt 20. prioritet i forhold til kommunale 
midler.  
 
Rehabilitering av eksisterende undergang for å bedre tilgangen til Katten fremgår av 
oversikten, men er ikke tildelt prioritet i forhold til kommunale midler. Bydelsdirektøren ønsker 
å påpeke at det lenge har blitt etterlyst en oppgradering av dette krysningspunktet som står og 
forfaller. Bydelsdirektøren mener en oppgraderig bør prioriteres og eventuelt kan knyttes opp 
mot tiltak på kommunal grunn i forbindelse med Strandsoneprosjektet.  
 
Forslaget om at alle smådammene i Nordstrand området restaureres med prioritering av 
Andersendammen og Lindbackdammen fremgår av oversikten, men er ikke tildelt prioritet i 
forhold til kommunale midler. Områdene er under bydelens forvaltning, men bydelsdirektøren 
forutsetter at Friluftsetaten som har ansvar for biologisk mangfold følger opp dammenes 
beskaffenhet med tanke på forannevnte, tatt i betraktning at dette ikke er prioritert. 
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Når det gjelder utvidelse av badeplassen Sæterstranden så fremgår denne  av oversikten, men er 
ikke tildelt prioritet i forhold til kommunale midler. Bydelsdirektøren mener stranden har 
potensial for videre utvikling og at tiltak bør vurderes i forbindelse med Strandsoneprosjektet. 
 
Til turveistrekningene som er foreslått, viser bydelsdirektøren til allerede opparbeidelse av 
strekninger langs Ljanseva. Som det fremgår av beskrivelsen av arbeid gjennomført i forrige 
planperiode og som forventes bygget i løpet av 2008 er Ljanselva prioritert. I forhold til turvei 
E11 Ljansbakken – Ljabrubakken – Tangen er det foretatt grunnerverv. Arbeidet med turveiene 
synes i all hovedsak å være ivaretatt selv om de foreslåtte strekningene ikke fremgår spesifikt 
av sektorplanen. Bydelsdirektøren etterlyser forslaget vedrørende lysløypa på Lambertseter 
som antakeligvis vil passe best inn under Sektorplan idrett.  
 
Bydelsdirektøren viser  til øvrige tiltak i bydelen som er prioritert i forhold til kommunale 
midler, og har ingen merknader i forhold til disse 

 
Når det gjelder bydelsutvalgets vedtak av 29.11.2007 punkt 2 viser bydeldirektøren til at 
arbeidet med en reguleringsplan for Ekebergsletta med omkrigliggende områder er igangsatt. 

 
Til punkt 3 i vedtaket ser bydelsdirektøren at innstillingen fra FSU fremgår av anleggene i 
handlingsprogrammet for sektorplan friluftsliv. 

 
I forhold til vedtakets punk 4 er bydelsdirektøren av den oppfatning at Friluftsetaten har et 
ansvar  med tanke på dette punktet uavhengig av planen. Det vises til kommentar knyttet til 
bydelens dammer. Bydelsdirektøren mener dette temaet bør trekkes frem i forbindelse med 
arbeidet med reguleringsplanen for Ekebergsletta med omkrigliggende områder.  

 
Som tidligere nevnt er arbeidet med en reguleringsplan for Ekebergsletta med omkringliggende 
områder igangsatt, og bydelen har uttalt seg til saken. Enkelte aktiviteter drives nå på 
helårsbasis og idrettslagene påpeker behovet for nye fasiliteter på grunn av endrede krav og økt 
oppslutning. Dette stiller andre krav på anleggssiden, med blant annet økt bruk av permanente 
installasjoner. Samtidig uttrykkes det  bekymring  for at dette kan virke innskrenkende i forhold 
til innbyggernes bruk av sletta, og at dette vil bryte med områdets unike karakter som 
friluftsområde. I tillegg er det også problematisk å etablere nye anlegg på grunn av konflikt 
med verneinteressene.  
 
Bydelsdirektøren mener det derfor vil være viktig å se nærmere på dagens krav til anlegg, 
utforming og behov, sett opp mot områdets karakter, allmennhetens tilgang til området og 
verneinteressene. Bruk og avsetning av områder til for eksempel idrettsformål er ikke 
nødvendigvis problemet, men tiltakene som følger med i forhold til Ekebergområdet. Som en 
oppfølging av uttalelsen fra bydelsutvalget i anledning oppstart av reguleringsarbeidet, sak 
39/08 av 24.04.08, foreslår derfor bydelsdirektøren at det av høringsuttalelsen fremgår at 
bydelsutvalget ønsker å uttale seg til kommende utbyggingssaker.  
 
 
Oslo, 14.05.08 

  
  
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 56/08    Aksjon skolevei 2008 - forslag til tiltak i Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 200800512 
Arkivkode: 615.6 
Saksbehandler: Vegard Jensen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 05.05.08 43/08  
Ungdomsrådet 13.05.08 20/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 14.05.08 26/08  
Bydelsutvalget 22.05.08 56/08  
 
 
 
 
AKSJON SKOLEVEI 2008 - FORSLAG TIL TILTAK I BYDEL NORDSTRAND  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Ungdomsrådet 
Bydelutvalget 
 
Til komiteer, råd og utvalg: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget anbefaler de foreslåtte tiltakene med følgende merknader til punkt 2: 

• Det foreslåtte opphøyde gangfeltet imøtekommer trafikkmønsteret til elevene ved 
Brannfjell skole. Dersom det ikke lar seg gjøre å etablere opphøyd gangfelt på grunn av 
busstrase, bes det om at overgang med eller uten lysregulering blir vurdert.  

 
• Et nytt gangfelt på nordsiden av Ekebergveien i det eksisterende signalkrysset ved 

Erlandstuveien vil tilrettelegge for effektiv kryssing av veien, økt lesbarhet og helhetlig 
utforming av krysset. 

 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til: 
Ungdomsrådet 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
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Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med følgende merknad: 
Forslaget fra Anne Marie Donati (A) vurderes i forbindelse med arbeidet med trafikkplanen. 
 
 
SAKSUTREDNING 
Vedlegg: 
Aksjon skolevei 2008 – Forslag til tiltak i Bydel Nordstrand 
 
Bakgrunn: 
Bydelen har mottatt forslag til tiltak fra Samferdselsetaten i forbindelse med aksjon skolevei 
2008. 
Bydelen er høringsinstans i fartssoningssaker. Bydelen bes uttale seg innen 01.06.08. 
De foreslåtte tiltakene fremgår av oversendelsen.  
Tidligere vedtak: 
Fartsgrensen i Nordstrandveien er behandlet av bydelsutvalget i ”gamle” Bydel Nordstrand. 
Det foreligger følgende vedtak av 30.01.03: 
”Ved Nordstrandsveien vest for Seter ligger tre skoler og et døvehjem. Dette gir opphopning av 
myke trafikanter som er mindre i stand til å mestre trafikken enn normale voksne mennesker. 
Nordstrand bydelsutvalg vil derfor be om at Nordstrandsveien mellom Seter og Mosseveien 
skiltes med fartsgrense 40 km på samme måte som Ekebergveien syd for Seter-krysset”. 
Vedtaket var enstemmig. 
 
Bydelsdirektørens vurdering: 

1. Ny fartshump i Brannfjellveien. Veistrekningen benyttes av elevene ved Ekeberg skole. 
Målinger viser at fartsnivået er ca. 42 km/t (fartsgrensen er 30 km/t). 
Vurdering: 
Fysisk tiltak er effektivt for å senke hastigheten. Det foreslåtte tiltaket anbefales. 

2. Mildt opphøyd gangfelt i Ekebergveien tilpasset buss. I forslaget er signalregulert 
gangfelt i Ekebergveien ved skolen foreslått fjernet, alternativt at det anlegges et nytt 
gangfelt på nordsiden av Ekebergveien i det eksisterende signalregulerte krysset ved 
Erlandstuveien. Registreringer viser at så å si ingen fotgjengere krysser det 
signalregulerte gangfeltet i Ekebergveien ved skolen.  
Vurdering: 
Skolen ønsker at eksisterende gangfelt flyttes. Det foreslåtte opphøyde gangfeltet 
imøtekommer trafikkmønsteret til elevene ved Brannfjell skole. Dersom det ikke lar seg 
gjøre å etablere opphøyd gangfelt på grunn av busstrase, bes det om at overgang med 
eller uten lysregulering blir vurdert.  
 
Et nytt gangfelt på nordsiden av Ekebergveien i det eksisterende signalkrysset ved 
Erlandstuveien vil tilrettelegge for effektiv kryssing av veien, økt lesbarhet og helhetlig 
utforming av krysset. 

3. I Nordstrandveien fra Ekebergveien til Mosseveien foreslås fartsgrense 40 km/t. 
Målinger foretatt på to ulike steder viser at fartsnivået er ca. 40 og ca. 46 km/t 
(fartsgrensen er nå 50 km/t). 
Vurdering: 
Forslaget imøtekommer innspill fra Nordstrand skole og  vedtak fattet av bydelsutvalget 
30.01.03. Det foreslåtte tiltaket anbefales. 
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4. I Ormsundveien foreslås mild hump tilpasset buss. Veistrekningen benyttes av elever 
ved Nedre Bekkelaget skole. Målinger viser at fartsnivået er ca. 42 km/t (fartsgrensen er 
30 km/t). 
Vurdering: 
Fysiske tiltak er effektivt for å senke hastigheten. Det foreslåtte tiltaket anbefales. 

 
 
Oslo, 28.04.08 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 57/08    Organisering av det videre arbeidet med trafikkplanen for 
Bydel Nordstrand  

 
Arkivsak: 200800084 
Arkivkode: 615 
Saksbehandler: Vegard Jensen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 05.05.08 45/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 14.05.08 25/08  
Bydelsutvalget 22.05.08 57/08  
 
 
ORGANISERING AV DET VIDERE ARBEIDET MED TRAFIKKPLANEN FOR 
BYDEL NORDSTRAND  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget slutter seg til den foreslåtte organiseringen av det videre arbeidet med 
trafikkplanen og tar stilling til hensiktsmessig sammensetning av arbeidsgruppa. 
 
Til arbeidsgruppa oppnevnes følgende medlemmer: …………………………………… 
 
Arbeidsutvalgets vedtak 05.05.2008: 

1. Arbeidsutvalget slutter seg til den foreslåtte organiseringen av det videre arbeidet med 
trafikkplanen og tar stilling til hensiktsmessig sammensetning av arbeidsgruppa. 

     Til arbeidsgruppa oppnevnes følgende medlemmer: 
Sigbjørn Odden (H) 
Steinar Lende (A) 
Anne Marie Donati (A) 
Gunnar Rolland (FrP) 
Øystein Larsen (H) 

     2.  Partiene som ikke er representert i arbeidsgruppa, kan utpeke en kandidat hver, som 
tiltrer               arbeidsgruppa. 

3.  Arbeidsutvalget legger saken fram for byutvikling, miljø og samferdselskomiteen til   
orientering 

    4.  Arbeidsutvalget legger saken fram for bydelsutvalget til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak:  

2. Arbeidsutvalget slutter seg til den foreslåtte organiseringen av det videre arbeidet med 
trafikkplanen og tar stilling til hensiktsmessig sammensetning av arbeidsgruppa. 

     Til arbeidsgruppa oppnevnes følgende medlemmer: 
Sigbjørn Odden (H) 
Steinar Lende (A) 
Anne Marie Donati (A) 
Gunnar Rolland (FrP) 
Øystein Larsen (H) 
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2.  Partiene som ikke er representert i arbeidsgruppa, kan utpeke en kandidat hver som   
tiltrer arbeidsgruppa. 

3.  Arbeidsutvalget legger saken fram for byutvikling, miljø og samferdselskomiteen til  
orientering 

       4.  Arbeidsutvalget legger saken fram for bydelsutvalget til orientering 
 
Byutvikling, miljø og samferdselkomiteens vedtak: 
Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel tar saken til orientering. 
 
Bakgrunn 
Med bakgrunn i tidligere politisk behandling og drøftninger mellom BU-leder, BMS-leder, 
bydelsdirektøren og arbeidsutvalgets medlemmer er det synliggjort at det er behov for å 
nedsette en arbeidsgruppe, som arbeider videre med hovedrammene i mandatet som fremgår av 
fase 2 i bydelsdirektørens notat av 04.04.08 - Trafikkplan. 
 
Organisering og mandat 
Det foreligger nå følgende forslag til organisering og mandat som er drøftet av BU-leder, BMS-
leder, bydelsdirektøren og senere av arbeidsutvalgets medlemmer: 
Det etableres en arbeidsgruppe som oppnevnes av arbeidsutvalget. 
Deltagelse i arbeidsgruppa skjer uten møtegodtgjørelse.  
Arbeidet med trafikkplanen deles inn i tre faser, hvorav fase 1 er tilbakelagt. 
Arbeidsgruppa kan vurdere mindre vesentlige tilpassninger til punkt 2 som er hovedrammen for 
arbeidet. På grunn av tilgjengelig saksbehandlerkapasitet vil det være hensiktsmessig at 
arbeidsgruppas forslag er ferdig innen utgangen av juni. Når saken behandles politisk, skal den 
først legges frem for komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel, før saken går til 
bydelsutvalget.  
 
Fase 1  
Forslag med behandling i bydelsutvalget og komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel  
desember 2007 – mars 2008. Uttalelse til NTP oversendt bystyret og Stortinget 07.03.2008 
 
Fase 2 
Arbeidsgruppa tar stilling til overordnede føringer som skal legges til grunn når bydelen 
behandler spørsmål knyttet til samferdsel: 

• Avklare veienes funksjon og bruk  
• Lokale hensyn i forhold til parkeringsdekning 
• Kollektivtilbudet i bydelen 
• Utarbeide en sjekkliste til bruk i forbindelse med behandlingen av plansaker 

 
Sentralt i forhold til dette arbeidet er en klargjøring av veienes funksjon og skape en felles 
forståelse i forhold til dette. Dette kan omsettes i forhold til behandling av enkeltsaker og i 
forhold til arbeidet med konkrete tiltak for å redusere gjennomgangstrafikken, øke 
trafikksikkerheten og tilrettelegge for fotgjengere og syklister (Fase 3). 
 
Fase 3  
Arbeid med enkeltsaker, forslag til konkrete tiltak og avklaring i forhold til videre oppfølging 
av trafikkarbeidet. 
 
30.04.08 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 58/08    INVITASJON TIL DELTAKELSE I 
KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET  

 
Arkivsak: 200800406 
Arkivkode:  
Saksbehandler: Tove Heggen Larsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 05.05.08 47/08  
Arbeidsmiljøutvalg 13.05.08 28/08  
Medbestemmelsesutvalg 13.05.08 29/08  
Eldrerådet 13.05.08 29/08  
Rådet for funksjonshemmede 13.05.08 26/08  
Ungdomsrådet 13.05.08 21/08  
Helse- og sosialkomite 13.05.08 28/08  
Barn, ungdom og kultur komite 14.05.08 22/08  
Bydelsutvalget 22.05.08 58/08  
 
 
INVITASJON TIL DELTAKELSE I KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Invitasjon til deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet til 
behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonhemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Bydelsdirektørens forsalg til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar saken til etterretning 
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om Invitasjon til deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet til 
behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonhemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering 
 
Vedtak i Rådet for funksjonshemmede: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
BUK-komiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Saksframstilling: 
Det vises til bydelsutvalgets budsjettbehandling for 2008 hvor det ble vedtatt følgende: 
” Bydelen søker om deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet i regi av Kommunenes 
Sentralforbund. Prosjektet har fokus på sykefravær”. 
 
Konsekvenser for brukerne: 
” Mer tilfredse brukere”. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser: ”  
” Ledelse, ansatte og tillitsvalgte deltar sammen med politikere i en partssammensatt gruppe. 
Kompetanseheving og erfaringsoverføring gjennom deltakelse i nettverksarbeid sammen med 
andre bydeler og kommuner.” 
 
Bydelen har nå fått invitasjon til deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet. Det vises til brev 
fra Kommunal og regionaldepartementet datert 14.03. 2008. og brev fra Byrådsavdelingen for 
velferd og sosiale tjenester datert 24.04. 2008.04.29 
 
Søknad om deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet: 
Bydel Nordstrand søker om deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet. Søknaden utformes 
etter drøfting av dette notat med politikere, administrativ ledelse, enhetsledere og 
arbeidstakerorganisasjonene. 
Formelt vil søknaden bli behandlet etter søknadsfristen ( 20. mai 2008) i bydelsutvalget 22. 
mai. Protokoll vil bli ettersendt. 
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Dersom bydelen får positivt svar på søknaden vil det bli oppnevnt en prosjektgruppe med 
representanter fra politikere, arbeidstakerorganisasjonene og administrasjonen. 
 
Forankring i kvalitetsutviklingen og bydelens søknad i tre resultatenheter 
Bydelsdirektøren anbefaler at søknaden forankres i kvalitetsarbeid og sykefravær i tre enheter 
med ruingvirkninger henholdsvis i nettverk av enhetsledere for: Enhet for bestiller, enhet for 
bolig og dagtilbud og enhet for veiledning og støtteordninger for voksne, til administrativ og 
politisk ledelse og til samarbeid med de ansattes organisasjoner og brukerorganisasjoner. 
 
Kvalitet i samarbeidet mellom bestiller og utfører er av avgjørende betydning for å få tilfredse 
brukere av bydelens tjenester. De tre utvalgte enheter omhandler områder som berører 
samarbeidet mellom bestillerenheten og de ulike utførerenhetene. 
 
Bestiller- og utførerfunksjonene er en store og komplekse virksomhet i bydelens organisasjon. 
Bestillerfunksjonen utgjør tjenester med en bred kontaktflate til bydelens utførerfunksjoner og 
til enkeltindivider gjennom enkeltvedtak. 
Bestiller- og utførerfunksjonene er komplekse områder i forhold til de svakeste av de svake i 
bydelens tjenester. Kvaliteten på bestiller og utførerfunksjonen er avgjørende for at bydelen 
skal lykkes med et positivt resultat i forhold til sluttbruker. 
 
Ringvirkninger for hele bydelen 
Hovedmålet i avtalen mellom stat, Kommunenes Sentralforbund og 
arbeidstakerorganisasjonene: 
”Målet med samarbeidet er å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet 
gjennom en konstruktiv samhandling mellom de folkevalgte, ledere og de ansatte slik at 
innbyggerne merker en forbedring. Det er et særskilt mål å redusere sykefraværet i 
kommunesektoren”. 
 
Kvalitetsutvikling er en ledelsesfilosofi som gjennom strategi og metoder sikrer kontinuerlige 
forbedringer av alle prosesser som skaper verdiøkning i en organisasjons virksomhet. Dette 
bygger på kontinuerlig og systematisk forbedring gjennom brukerfokus prosessorientering og 
aktiv medvirkning fra alle ansatte. 
 
Bydelen har høyt fokus på arbeidet med å videreutvikle hensiktsmessige verktøy og metoder 
for kvalitetssikring og avviksrapportering. Arbeidet med helse- miljø og sikkerhet har høy 
prioritet. 
 
Bydelene og kommunene med utgangspunkt i bestiller og utførertjenester, vil også kunne 
foreslå forbedringer i overordnet statlig og kommunale styringsverktøy. Dette gjelder også 
tilpasning og utvikling av felles og lokalt dataverktøy som gjør utvikling av prosedyrer og 
rutiner lettere tilgjengelig og oppdatert. 
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Ved å sammenligne seg med andre bydeler og kommuner i gode rapporteringsverktøy vil også 
ressursstyring kunne bli lettere. Nærmere 200 kommuner og tre bydeler i Oslo deltar nå i 
programmet. 
 
 
Oslo 29.04.2008 
 
 
Per Johannessen/s/       Tove Heggen Larsen/s/ 
Bydelsdirektør       ass. bydelsdirektør 
 
 
 
 
Vedlegg: 1. Brev fra Kommunal- og regionaldepartementet, datert 14.03.2008. 
    2. Brev fra Byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester, datert 24.04.2008. 
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Sak 59/08    Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem  
 
Arkivsak: 200800378 
Arkivkode:  
Saksbehandler: Tove Heggen Larsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 05.05.08 48/08  
Arbeidsmiljøutvalg 13.05.08 29/08  
Medbestemmelsesutvalg 13.05.08 30/08  
Eldrerådet 13.05.08 30/08  
Rådet for funksjonshemmede 13.05.08 27/08  
Ungdomsrådet 13.05.08 22/08  
Helse- og sosialkomite 13.05.08 29/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 14.05.08 30/08  
Bydelsutvalget 22.05.08 59/08  
Barn, ungdom og kultur komite 14.05.08 26/08  
 
 
BYDEL NORDSTRANDS OVERORDNEDE KVALITETSSYSTEM  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til orientering. 
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering 
 
Vedtak i Rådet for funksjonshemmede: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres med følgende merknader: 

- Målet for kvalitetssystemet er forbedring for brukere 
- Avvikene bør evalueres jevnlig og rapporteres til rådet for funksjonshemmede 
- Brukerundersøkelser bør komme i gang slik at kvalitet kan måles 

 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Komiteen vil bemerke følgende til kapittel 16 i vedlegget - Enhet for bestiller:   
I organisasjonskartet mangler det en boks for funksjonshemmede og ansvar TT-kjøring. Det er også 
uklart for komiteen hvor hjemmebaserte tjenester ligger i organisasjonskartet i forhold til 
bestilleravdelingen. 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens  vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
  
BUK-komiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Saksframstilling: 
 
Kvalitetssystemet er et helhetlig system, som skal ivareta kvaliteten på bydelens totale 
virksomhet.  
I tillegg er kvalitetsutvikling og kvalitetssystemer en av strategiene som er valgt både fra statlig 
og kommunalt hold i forhold til modernisering og effektivisering av offentlige tjenester.   
Kvalitetsarbeidet skal ha forankring i Oslo kommunes verdigrunnlag som bygger på: 
Brukerorientering – Redelighet – Engasjement og Respekt.  
 
Videre skal kvalitetsarbeidet forankres i Bydel Nordstrands visjon. 
Denne visjonen blir utformet i løpet av 2008 og vil inngå i bydelens budsjett for 2009 med 
tiltak og deltiltak 2009 - 2011.  
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Kvalitetssikring og internkontroll er et linjeansvar med bydelsdirektøren som overordnet 
ansvarlig leder og enhetslederne og stabslederne som daglig ansvarlige.  
 
Avviksbehandling skal måles i forhold til lovverket, forskrifter og bydelens egne interne 
retningslinjer og bestemmelser. Ansvar og oppfølging av avviksmeldinger og kvalitetsutvikling 
skal organiseres og gjennomføres etter en basismodell, slik det framgår av denne rapporten.  
 
Arbeidet med kvalitetssikring og utvikling av kvalitetssystemer i bydelen er en kontinuerlig 
prosess som involverer både ansatte, tillitsvalgte og politikere. Slik blir kvalitetsarbeidet 
gjennomgående i alle ledd i organisasjonen. 
Det er imidlertid verdt å merke seg at et kvalitetssystem må være under stadig revisjon for å 
sikre at tiltakene er relevante i forhold til virksomhetenes mål og risiko.  
 
Arbeidets organisering er basert på justert organisasjonsstruktur vedtatt i Bydelsutvalget. 
Kvalitetsarbeidet er prosessorientert, dvs en kjede av aktiviteter som sikrer en bevisst holdning 
og tilstrekkelig kunnskap om lover og regler, prosedyrer, rutiner, tiltak og revisjon som ivaretar 
kvalitet.  
Systemet skal ivareta og sikre både de forhold og krav som er regulert i lov og forskrift, men 
også være et system som inspirerer, setter søkelys og bidrar til arbeidet ovenfor de mer 
generelle kvalitetsutfordringer. I dette arbeidet settes fokus på serviceholdninger innen 
virksomhetens totale virkeområde - og alle de prosesser det innebærer – hvor kompetanse og 
opplæring inngår som en viktig del av prosessen. 
 
 
Oslo 28.04.2008 
 
 
Per Johannessen/s/      Tove Heggen Larsen/s/ 
Bydelsdirektør       ass. bydelsdirektør 

 

Vedlegg: Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem 
 

 

 
 
 

   33



 

Sak 60/08    Årsrapport for Lambertseter frivillighetssentral 2007  
 
Arkivsak: 200600420 
Arkivkode: 855 
Saksbehandler: Marie Anbjørg Joten 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 05.05.08 49/08  
Eldrerådet 13.05.08 31/08  
Rådet for funksjonshemmede 13.05.08 28/08  
Helse- og sosialkomite 13.05.08 30/08  
Bydelsutvalget 22.05.08 60/08  
 
 
ÅRSRAPPORT FOR LAMBERTSETER FRIVILLIGHETSSENTRAL 2007  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Lambertseter Frivilligsentral 2007 til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Årsrapport for Lambertseter Frivilligsentral 2007 tas til etterretning 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar årsrapport for Lambertseter Frivilligsentral 2007 til etterretning 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalget vedtak: 
Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Lambertseter Frivillighetssentral 2007 til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Årsrapport for Lambertseter Frivillighetssentral 2007 tas til etterretning 
  
Vedtak i Rådet for funksjonshemmede: 
Årsrapport for Lambertseter frivillighetssentral 2007 tas til etterretning med følgende 
merknad: 
Rådet for funksjonshemmede er imponert over innsatsen til Lambertseter frivillighetssentral 
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Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
 Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
 
 
Saksutredning 
 
Vedlegg:  
Årsrapport for perioden 27.03.2007 – 27.03.2008 for Lambertseter Frivilligsentral 
Årsrapport fra Lambertseter frivilligsentral for 2007 legges frem til etterretning. 
Regnskap for 2007  
 
Oslo, 25.04.2008 
 
Per Johannessen/s/      Marie Anbjørg Joten/s/ 
bydelsdirektør       ass. bydelsdirektør 
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Sak 61/08    Protokoller til orientering  
 
Arkivsak: 200700160 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 22.05.08 61/08  
 
PROTOKOLLER TIL ORIENTERING  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget: 
Protokollene tas til orientering 
 
SAKSUTREDNING:  
Vedlegg: følgende protokoller: 
 
Arbeidsutvalget     05.05.2008 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteen    14.05.2008 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen  14.05.2008 
 
Helse- og sosialkomiteen    13.05.2008 
 
Eldrerådet      13.05.2008 
 
Ungdomsrådet      13.05.2008 
 
Rådet for funksjonshemmede    13.05.2008 
 
 
 
Oslo, 15.05.2008 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
	Til arbeidsutvalget:
	Saken sendes til:
	Barn, ungdom og kultur
	Byutvikling, miljø og samferdsel
	Bydelsutvalget
	Til komiteer, råd og utvalg:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.
	Til bydelsutvalget:
	Uttalelse til Sektorplan idrett
	Felles plandel:
	Bydelsutvalget viser til fellesdelen i planen og ønsker å understreke at drift og vedlikehold av 
	anlegg for idrett og friluftsliv er viktig. Ut fra et miljøperspektiv vil vedlikehold og videreføring 
	av eksisterende anlegg stå sentralt. Bydelsutvalget etterspør derfor om vedlikehold kan 
	vurderes omfattet av spillemiddelordningen, og om dette kan følges opp videre i forhold til rett 
	myndighet.
	Det er mange forslag til anlegg i Ekebergområdet. Bydelsutvalget viser i den sammenheng til det igangsatte reguleringsarbeidet for Ekebergsletta med omkringliggende områder. Bydelsutvalget mener det er viktig å se nærmere på dagens krav til anlegg, utforming og behov, sett opp mot områdets karakter, allmennhetens tilgang til området og verneinteressene. Bydelsutvalget ønsker av den grunn å uttale seg til kommende utbyggingssaker.
	Prioriterte forslag utenfor økonomirammen etter anleggskategori:
	I gjeldende plan står flerbrukshallen på Lambertseter oppført med 3. prioritet. Nå er den tildelt 5. prioritet. Bydelsutvalget mener gjeldende prioritet skal videreføres og etterlyser samtidig prinsippene som legges til grunn i forbindelse med rullering og tildeling av prioritet for hallene. Dersom dette skyldes en feil bes det rettet.
	Bydelsutvalget forutsetter at uprioriterte anlegg vil vurderes og rulleres  i forbindelse med  revisjon av sektorplanene i planperioden 2009 – 2012, avhengig av budsjettrammer. Videre at prioriterte anlegg vil rykke opp etter hvert som anleggene etableres innenfor planperioden. 
	Uttalelse til Sektorplan friluftsliv
	Felles plandel:
	Bydelsutvalget viser til fellesdelen i planen og ønsker å understreke at drift og vedlikehold av 
	anlegg for idrett og friluftsliv er viktig. Ut fra et miljøperspektiv vil vedlikehold og videreføring 
	av eksisterende anlegg stå sentralt. Bydelsutvalget etterspør derfor om vedlikehold kan 
	vurderes omfattet av spillemiddelordningen, og om dette kan følges opp videre i forhold til rett 
	myndighet.
	Det er mange forslag til anlegg i Ekebergområdet. Bydelsutvalget viser i den sammenheng til det igangsatte reguleringsarbeidet for Ekebergsletta med omkringliggende områder. Bydelsutvalget mener det er viktig å se nærmere på dagens krav til anlegg, utforming og behov, sett opp mot områdets karakter, allmennhetens tilgang til området og verneinteressene. Bydelsutvalget ønsker av den grunn å uttale seg til kommende utbyggingssaker. 
	Handlingsprogram for investeringer:
	Rehabilitering av eksisterende undergang for å bedre tilgangen til Katten fremgår av oversikten, men er ikke tildelt prioritet i forhold til kommunale midler. Bydelsutvalget ønsker å påpeke at det lenge har blitt etterlyst en oppgradering av dette krysningspunktet som står og forfaller. Bydelsutvalget mener en oppgraderig bør prioriteres, og eventuelt kan knyttes opp mot tiltak på kommunal grunn i forbindelse med Strandsoneprosjektet.
	Når det gjelder utvidelse av badeplassen Sæterstranden så fremgår denne  av oversikten, men er ikke tildelt prioritet i forhold til kommunale midler. Bydelsutvalget mener stranden har potensial for videre utvikling, blant annet i forhold til aktiviteter rettet mot de yngre delen av befolkningen. Tiltak bør av den grunn vurderes i forbindelse med Strandsoneprosjektet.
	Bydelsutvalget etterlyser forslaget vedrørende lysløypa på Lambertseter som antageligvis vil passe best inn under sektorplan idrett. Dersom forslaget har falt ut bes det inntatt i planen.
	Bydelsutvalget forutsetter at uprioriterte anlegg vil vurderes og rulleres i forbindelse med  revisjon av sektorplanene i planperioden 2009 – 2012, avhengig av budsjettrammer. Prioriterte anlegg vil rykke opp etter hvert som anleggene etableres innenfor planperioden. 
	Saksframlegget var ikke ferdig til møtet i arbeidsutvalget og det forelå derfor ingen innstilling fra bydelsdirektøren.
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Arbeidsutvalget sender saken til behandling i:
	Barn, ungdom og kulturkomiteen
	Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen
	Bydelsutvalget
	Byutvikling, miljø og samferdsel komiteens vedtak:
	BUK-komiteens behandling og vedtak:
	Martin Kirkengen (V) fremmet følgende forslag:
	 BUK-komiteen beklager at saksdokumentene forelå så sent at det ble vanskelig å gi saken en fullgod behandling.
	Votering:
	Knut Hedemann (A) fremmet  forslag til endring  til Uttalelse til Sektorplan idrett:
	 Ekeberg skoles flerbrukshall må også samarbeid med Undervisningsbygg KF tidfestes inn i økonomiplanen slik at Ekeberg skole og nærmiljøet får et anstendig kroppsøvingstilbud.
	Votering:
	Anne Louise Hübert (KrF) fremmet følgendeforslag om endring  til Uttalelse til Sektorplan friluftsliv:
	-Tiltak bør): endres til: Tiltak må. Deretter beskrives konkrete sikringstiltak som et tillegg:
	 Når det gjelder utvidelse av badeplassen Sæterstranden så fremgår denne  av oversikten, men er ikke tildelt prioritet i forhold til kommunale midler. Bydelsutvalget mener stranden har potensial for videre utvikling, blant annet i forhold til aktiviteter rettet mot de yngre delen av befolkningen. Tiltak må av den grunn vurderes i forbindelse med Strandsoneprosjektet, særlig sikringstiltak som: Flere stiger samt stupebrett som skal for forhindre at stupende skader seg på steinene. 
	Votering:
	Uttalelse til Sektorplan idrett
	Felles plandel:
	Bydelsutvalget viser til fellesdelen i planen og ønsker å understreke at drift og vedlikehold av 
	anlegg for idrett og friluftsliv er viktig. Ut fra et miljøperspektiv vil vedlikehold og videreføring av eksisterende anlegg stå sentralt. Bydelsutvalget etterspør derfor om vedlikehold kan vurderes omfattet av spillemiddelordningen, og om dette kan følges opp videre i forhold til rett myndighet.
	Det er mange forslag til anlegg i Ekebergområdet. Bydelsutvalget viser i den sammenheng til det igangsatte reguleringsarbeidet for Ekebergsletta med omkringliggende områder. Bydelsutvalget mener det er viktig å se nærmere på dagens krav til anlegg, utforming og behov, sett opp mot områdets karakter, allmennhetens tilgang til området og verneinteressene. Bydelsutvalget ønsker av den grunn å uttale seg til kommende utbyggingssaker.
	Ekeberg skoles flerbrukshall må også i samarbeid med Undervisningsbygg KF tidfestes inn i økonomiplanen slik at Ekeberg skole og nærmiljøet får et anstendig kroppsøvingstilbud.
	Prioriterte forslag utenfor økonomirammen etter anleggskategori:
	I gjeldende plan står flerbrukshallen på Lambertseter oppført med 3. prioritet. Nå er den tildelt 5. prioritet. Bydelsutvalget mener gjeldende prioritet skal videreføres og etterlyser samtidig prinsippene som legges til grunn i forbindelse med rullering og tildeling av prioritet for hallene. Dersom dette skyldes en feil bes det rettet.
	Bydelsutvalget forutsetter at uprioriterte anlegg vil vurderes og rulleres  i forbindelse med  revisjon av sektorplanene i planperioden 2009 – 2012, avhengig av budsjettrammer. Videre at prioriterte anlegg vil rykke opp etter hvert som anleggene etableres innenfor planperioden. 
	Uttalelse til Sektorplan friluftsliv
	Felles plandel:
	Bydelsutvalget viser til fellesdelen i planen og ønsker å understreke at drift og vedlikehold av 
	anlegg for idrett og friluftsliv er viktig. Ut fra et miljøperspektiv vil vedlikehold og videreføring av eksisterende anlegg stå sentralt. Bydelsutvalget etterspør derfor om vedlikehold kan vurderes omfattet av spillemiddelordningen, og om dette kan følges opp videre i forhold til rett myndighet.
	Det er mange forslag til anlegg i Ekebergområdet. Bydelsutvalget viser i den sammenheng til det igangsatte reguleringsarbeidet for Ekebergsletta med omkringliggende områder. Bydelsutvalget mener det er viktig å se nærmere på dagens krav til anlegg, utforming og behov, sett opp mot områdets karakter, allmennhetens tilgang til området og verneinteressene. Bydelsutvalget ønsker av den grunn å uttale seg til kommende utbyggingssaker. 
	Handlingsprogram for investeringer:
	Rehabilitering av eksisterende undergang for å bedre tilgangen til Katten fremgår av oversikten, men er ikke tildelt prioritet i forhold til kommunale midler. Bydelsutvalget ønsker å påpeke at det lenge har blitt etterlyst en oppgradering av dette krysningspunktet som står og forfaller. Bydelsutvalget mener en oppgraderig bør prioriteres, og eventuelt kan knyttes opp mot tiltak på kommunal grunn i forbindelse med Strandsoneprosjektet.
	Når det gjelder utvidelse av badeplassen Sæterstranden så fremgår denne  av oversikten, men er ikke tildelt prioritet i forhold til kommunale midler. Bydelsutvalget mener stranden har potensial for videre utvikling, blant annet i forhold til aktiviteter rettet mot de yngre delen av befolkningen. Tiltak må av den grunn vurderes i forbindelse med Strandsoneprosjektet, særlig sikringstiltak som: Flere stiger samt stupebrett som skal forhindre at stupende skader seg på steinene. 
	Bydelsutvalget etterlyser forslaget vedrørende lysløypa på Lambertseter som antageligvis vil passe best inn under sektorplan idrett. Dersom forslaget har falt ut bes det inntatt i planen.
	Bydelsutvalget forutsetter at uprioriterte anlegg vil vurderes og rulleres i forbindelse med  revisjon av sektorplanene i planperioden 2009 – 2012, avhengig av budsjettrammer. Prioriterte anlegg vil rykke opp etter hvert som anleggene etableres innenfor planperioden. 
	SAKSUTREDNING
	- BU-sak 132/07, av 29.11.07, Kommunal plan for idrett og friluftsliv 2009-2020 - sektorplan 
	  idrett
	Gjeldende Kommunedelplan for idrett  og gjeldende Kommunedelplan for friluftsliv er nå under revisjon. For den neste planperioden 2009 – 2012 har kommunen utarbeidet en felles plan for idrett og friluftsliv.
	Bydelen har mottatt høringsbrev fra Idrettsetaten der det bes om uttalelse til Felles plandel for idrett og friluftsliv og Sektorplan for idrett.
	Det er også mottatt høringsbrev fra Friluftsetaten der det bes om uttalelse til Felles plandel for idrett og friluftsliv og Sektorplan friluftsliv. Høringsfristen er i begge tilfellene satt til 19.05.08.
	I forbindelse med planprosessen har det tidligere gått ut invitasjon til lag og foreninger om å komme med innspill til Sektorplan idrett og Sektorplan friluftsliv. Til Sektorplan idrett kom det inn 9 forslag og til Sektorplan friluftsliv kom det inn 27 forslag i bydelen. De innkomne forslagene ble behandlet av Idrettens Samarbeidsutvalg (ISU) og Friluftslivets Samarbeidsutvalg (FSU). Innstillingen fra ISU og FSU ble lagt frem for  Bydelsutvalget 29.11.2007 med dertil vedtak sendt høringsinstansene.
	Bydelsdirektøren velger å legge frem en saksfremstilling med kortfattet beskrivelse av planen, for så å behandle sektorene separat. Deretter følger bydelens innstilling og en oversikt over anlegg i bydelen, med foreslåtte prioriteringer fra etatene. I bydelsdirektørens vurdering foretas det en gjennomgang i forhold til om forslagene fra bydelen er innarbeidet i planen. Bydelen har anledning til å komme med innspill i forhold til foreslåtte prioriteringer.
	Bydelsdirektøren forutsetter at uprioriterte anlegg vil vurderes og rulleres i forbindelse med  revisjon av sektorplanene i planperioden 2009 – 2012, avhengig av budsjettrammer. Prioriterte anlegg vil rykke opp etter hvert som anleggene etableres innenfor planperioden. 
	Om planen
	Gjeldende Kommunedelplan for idrett  og gjeldende kommunedelplan for friluftsliv er nå under revisjon. For den neste planperioden 2009 – 2012 har kommunen utarbeidet en felles plan for idrett og friluftsliv.
	Hovedhensikten med planen er å utvikle et styringsredskap for investeringer og forvaltning av anlegg og områder for idrett og friluftsliv i Oslo. En slik plan er nødvendig for å søke spillemidler.
	Planen er delt inn i en Felles plandel for idrett og friluftsliv som drøfter felles tema og utfordringer; sammenhengen mellom idrett, friluftsliv og folkehelse, behovet for å stimulere til aktivitet, arealmangel i byggesonen, drift og vedlikehold av anlegg og områder, samt en Sektorplan friluftsliv og en Sektorplan idrett.
	Sektorplan idrett inneholder en evaluering av forrige planperiode, presentasjon av status på anleggs- og aktivitetssiden i Oslo, behovsanalyse, et eget kapittel om badene, samt mål og strategier for Oslo kommunes idrettspolitikk for den kommende perioden. Avslutningsvis er det en liste over prosjekter utenfor økonomiplanen, der Idrettsetaten har kommet med forslag til prioriteringer innenfor de ulike anleggskategoriene. Av denne fremgår også bydelens prioriteringer.
	I det følgende vises det til kapittel 8 Prioriterte forslag utenfor økonomirammen etter anleggskategori, side 60. 
	Nedenfor følger bydelens innstilling og en oversikt over anlegg i bydelen med foreslåtte prioriteringer fra Idrettsetaten. I bydelsdirektørens vurdering foretas det en gjennomgang i forhold til om de innkomne forslagene fra bydelen er ivaretatt i planen. 
	Anlegg inkludert i handlingsprogrammet, det vil si fullfinansierte anlegg planlagt ferdigstilt i perioden 2009-2012 er tatt med for å synliggjøre anlegg som er ivaretatt.
	Innstilling fra ISU og vedtak fattet av bydelsutvalget 29.11.2007 oversendt Idrettsetaten:
	Innstilling fra ISU i Bydel Nordstrand med forslag til prioriteringer
	Ordinære anlegg:  1.   Ny svømmehall på Lambertseter
	2. Nytt heishus/varmestue i Sloreåsen alpinanlegg
	3. Fullverdig rulleskøyteanlegg v/Ekeberg skole v/Aktiv Skøyteklubb
	Nærmiljøanlegg: 1.   Nytt heishus Leiskallen Skisenter
	2. BMX sykkelløype i Leirskallen
	Rehabilitering: 1.   Skilekanlegg, lysløype på Brannfjell v/BSK
	   2.   Styrketreningsrom og innbygging av terrasseroergometer v/Ormsund
	(To forslag fra BSK slått sammen til et. To forslag fra Ormsund Roklubb slått sammen til et).    
	Bydelsutvalgets vedtak av 29.11.2007
	1. Bydelsutvalget slutter seg til innstillingen fra Idrettens Samarbeidsutvalg Nordstrand.
	2. Forslagene knyttet til Munkerud og Ekeberg skole bes inntatt i kommunedelplanen. Allerede      foreslåtte og urealiserte haller i bydelen bes fulgt opp med tanke på status og   tidspunkt for realisering. Det vises spesielt til flerbrukshallen på Lambertseter som i gjeldende kommunedelplan ligger under prioriterte forslag utenfor økonomirammen.    
	Forslag i bydelen som fremgår av høringsdokumentet fra Idrettsetaten (Sektorplan idrett):
	Idrettshaller inkludert i handlingsprogrammet, det vil si fullfinansierte anlegg planlagt ferdigstilt i perioden 2009-2012 (ivaretatt):
	- Munkerud skole - flerbrukshall
	Idrettshaller utenfor økonomirammen
	Prioriterte:
	- Leirskallen – flerbrukshall er foreslått 3. prioritet i oversikten over anlegg i Oslo
	- Lambertseter – flerbrukshall er foreslått 5. prioritet i oversikten over anlegg i Oslo
	Uprioriterte:
	- Nordstrand 2 – flerbrukshall
	- Ekeberg skole – flerbrukshall
	- Leirskallen – tilrettelegge for turn i flerbrukshallen
	- Lambertseter, Radiohuset – brytehall
	Rehabilitering idrettshaller utenfor økonomirammen(Side 62)
	Uprioriterte:
	- Bækkelagshallen – rehabilitering
	Kunstgressbaner inkludert i handlingsprogrammet (Side 62)
	Kunstgressbaner inkludert i handlingsprogrammen, det vil si fullfinansierte anlegg planlagt ferdigstilt i perioden 2009-2012 (ivaretatt):
	- Ekeberg 2 – kunstgress
	- Ekeberg 2 lys
	- Lambertseter matchbane - kunstgress
	Kunstgressbaner utenfor økonomirammen
	Prioriterte:
	- Nordseter skole, Nordstrand IF – kunstgress er foreslått 2. prioritet i oversikten over anlegg i   
	  Oslo
	Uprioriterte:
	- Det fremgår ingen anlegg i bydelen
	- Det fremgår ingen anlegg i bydelen
	Ballbinger/diverse ballbaner utenfor økonomirammen (Side 64)
	Uprioriterte:
	- Munkerud skole – ballbane
	Lysanlegg utenfor økonomirammen (Side 66)
	- Det fremgår ingen anlegg i bydelen
	Klubbhus/garderober inkludert i handlingsprogrammet (Side 66)
	Klubbhus/garderober inkludert i handlingsprogrammen, det vil si fullfinansierte anlegg planlagt ferdigstilt i perioden 2009-2012 (ivaretatt):
	- Ekeberg idrettspark – klubbhus
	- Sloreåsen alpinanlegg - lagerbygg
	Prioriterte:
	- Det fremgår ingen anlegg i bydelen
	Uprioriterte:
	- Leirskallen skisenter – nytt heishus
	Prioriterte:
	Uprioriterte:
	- Det fremgår ingen anlegg i bydelen
	Friidrettsanlegg inkludert i handlingsprogrammet (Side 68)
	Friidrettsanlegg inkludert i handlingsprogrammen, det vil si fullfinansierte anlegg planlagt ferdigstilt i perioden 2009-2012 (ivaretatt):
	- Sportsplassen Bækkelaget – delanlegg friidrett
	Prioriterte:
	- Det fremgår ingen anlegg i bydelen
	Uprioriterte:
	- Det fremgår ingen anlegg i bydelen
	Skateboard utenfor økonomirammen (Side 69)
	Prioriterte:
	- Det fremgår ingen anlegg i bydelen
	Uprioriterte:
	- Det fremgår ingen anlegg i bydelen
	Sykkel inkludert i handlingsprogrammet (Side 69)
	Sykkel inkludert i handlingsprogrammet, det vil si fullfinansierte anlegg planlagt ferdigstilt i perioden 2009-2012 (ivaretatt):
	- Ekeberg, Branfjell – BMX anlegg
	Uprioriterte:
	- Det fremgår ingen anlegg i bydelen
	Motorsport utenfor økonomirammen (Side 69)
	- Det fremgår ingen anlegg i bydelen
	Ski inkludert i handlingsprogrammet (Side 69)
	- Ski inkludert i handlingsprogrammen, det vil si fullfinansierte anlegg planlagt ferdigstilt i 
	  perioden 2009-2012 (ivaretatt):
	- Lysløype på Brannfjell – skilekplass
	- Brannfjell – hoppbakke 1
	- Lysløype på Brannfjell – hoppbakke 2
	- Lysløype på Brannfjell – skilekbakke
	- Lysløype på Brannfjell – skibakke 2
	- Sloreåsen - skitrekk
	Prioriterte:
	- Det fremgår ingen anlegg i bydelen
	Uprioriterte:
	- Det fremgår ingen anlegg i bydelen
	- Det fremgår ingen anlegg i bydelen
	Vannsport utenfor økonomirammen (Side 71)
	Prioriterte:
	- Det fremgår ingen anlegg i bydelen
	Uprioriterte:
	- Sikring av område – reguleringsplan for robane i henhold til Fjordbruksplan
	- Ormsund – styrkerom og innbygging av terrasseergometer
	Rideanlegg utenfor økonomirammen (Side 72)
	Prioriterte:
	- Det fremgår ingen anlegg i bydelen
	Uprioriterte:
	- EKT rideskole – opprusting og rehabilitering
	Cricket inkludert i handlingsprogrammet (Side 72)
	Chricket inkludert i handlingsprogrammen, det vil si fullfinansierte anlegg planlagt ferdigstilt i perioden 2009-2012 (ivaretatt):
	- Ekebergsletta – cricketbane 2
	Prioritert:
	- Ekeberg – matchpitch er foreslått 1. prioritet i oversikten over anlegg i Oslo
	- Ekeberg – treningspitch er foreslått 3. prioritet i oversikten over anlegg i Oslo
	- Ekeberg – treningspitch 2 er foreslått 5. prioritet i oversikten over anlegg i Oslo
	Uprioritert:
	- Det fremgår ingen anlegg i bydelen
	Skøyteanlegg utenfor økonomirammen (Side 72)
	Prioriterte:
	- Ekeberg skole – rulleskøyteanlegg er foreslått 3. prioritet i oversikten over anlegg i Oslo
	Uprioritert:
	- Det fremgår ingen anlegg i bydelen
	Isanlegg utenfor økonomirammen (Side 73)
	- Det fremgår ingen anlegg i bydelen
	Orienteringskart utenfor økonomirammen (Side 73)
	- Det fremgår ingen anlegg i bydelen
	Prioritert:
	- Det fremgår ingen anlegg i bydelen 
	Uprioritert:
	- Ekeberg – nærmiljøanlegg
	Luftsport utenfor økonomirammen (Side 74)
	Uprioritert:
	- Det fremgår ingen anlegg i bydelen
	Diverse nærmiljøanlegg utenfor økonomirammen (Side 74)
	Uprioritert:
	- Munkerud skole – utendørs klatreanlegg
	Bydelsdirektøren viser til fellesdelen i planen og ønsker å understreke at drift og vedlikehold av 
	anlegg for idrett og friluftsliv er viktig. Ut fra et miljøperspektiv vil vedlikehold og videreføring 
	av eksisterende anlegg stå sentralt. Bydelsdirektøren etterspør derfor om vedlikehold kan 
	vurderes omfattet av spillemiddelordningen, og om dette kan følges opp videre i forhold til rett 
	myndighet.
	Bydelsdirektøren har kontrollert forslagene fra bydelen opp mot høringsdokumentet 
	og finner at de er innarbeidet i planen med følgende status: 
	 Ny svømmehall på Lambertseter er inntatt i planen og foreslått 7. prioritet i oversikten over anlegg i Oslo. 
	 Lagerbygg og skitrekk i Sloreåsen alpinanlegg er inkludert i handlingsprogrammen, det vil si fullfinansierte anlegg planlagt ferdigstilt i perioden 2009-2012 (ivaretatt). 
	 Fullverdig rulleskøyteanlegg v/Ekeberg skole v/Aktiv Skøyteklubb er inntatt i planen og foreslått 3. prioritet i oversikten over anlegg i Oslo. 
	 Nytt heishus Leirskallen Skisenter er inntatt i planen, men står uprioritert.
	 BMX sykkelløype i Leirskallen er inkludert i handlingsprogrammen, det vil si fullfinansierte anlegg planlagt ferdigstilt i perioden 2009-2012 (ivaretatt).  
	 Skilekanlegg, lysløype på Brannfjell v/BSK er inkludert i handlingsprogrammen, det vil si fullfinansierte anlegg planlagt ferdigstilt i perioden 2009-2012 (ivaretatt).  
	 Styrketreningsrom og innbygging av terrasseroergometer v/Ormsund er inntatt i planen, men står uprioritert i oversikten over anlegg i Oslo.
	Til punkt 2 i bydelsutvalgets vedtak gjør bydelsdirektøren oppmerksom på at flerbrukshall på Munkerud skole er inkludert i handlingsprogrammen, det vil si fullfinansierte anlegg planlagt ferdigstilt i perioden 2009-2012 (ivaretatt). Flerbrukshall Ekeberg skole er inntatt i planen, men uprioritert.
	I gjeldende plan står flerbrukshallen på Lambertseter oppført med 3. prioritet. Nå er den tildelt 5. prioritet. Bydelsdirektøren mener gjeldende prioritet skal videreføres og etterspør hvilke prinsipper som legges til grunn i forbindelse med rullering og tildeling av prioritet for hallene. Dersom dette skyldes en feil bes det rettet.
	Sektorplan for friluftsliv skal være et styringsredskap for utvikling av friluftsområder, som allerede er sikret gjennom arealplanleggingen. Planens handlingsprogram innholder konkrete forslag til erverv, rehabiliteringstiltak eller nyanlegg i disse områdene.
	I tillegg til hoveddelen, omfatter sektorplanen en egen del om turveier og en del om badeplasser. Handlingsprogrammen i hoveddelen inkluderer turvei- og badeplasstiltakene.
	Sektorplan friluftsliv rommer også drøftninger og anbefalinger om friluftsliv, utover tilrettelegging på eksisterende friluftsområder. Dette gjelder for eksempel sikring av blågrønn struktur, biologisk mangfold, friluftsaktiviteter og samarbeid  med organisasjoner.
	Alle anbefalinger er samlet i egen oversikt.
	I det følgende vises det til kapittel 10 Handlingsprogram for investeringer, side 59. Handlingsprogrammet er inndelt etter 15 tiltakstyper. Innenfor hver tiltakstype er det foretatt en prioritering av de viktigste tiltakene i Oslo. De øvrige tiltakene ligger uprioritert under. Det er laget prisoverslag over hva det vil koste å gjennomføre de prioriterte tiltakene. Prisoverslaget ligger på ca. 320 millioner kroner. Ikke alle kostnadsoverslag er gjennomført, slik at totalsummen vil være høyere.
	I tillegg til dette handlingsprogrammet kommer tiltak som blir regulert i planperioden. Disse vil bli prioritert inn i henhold til revidert handlingsprogram.
	I økonomiplanen for Oslo kommune for perioden 2009-2011 er det ikke avsatt midler til Friluftsetaten til investeringer, bortsett fra 6 millioner til friområdeprosjektet i 2009.
	Nedenfor følger bydelens innstilling og en oversikt over anlegg i bydelen med foreslåtte prioriteringer fra Friluftsetaten. I bydelsdirektørens vurdering foretas det en gjennomgang i forhold til om de innkomne forslagene fra bydelen er ivaretatt i planens handlingsprogram. 
	Innstilling fra FSU og vedtak fattet av bydelsutvalget 29.11.2007 til Sektorplan friluftsliv
	Innstilling fra FSU med prioriteringer:
	1. Gruset turvei fra Kantarellen til Stenbråtveien, del av turvei E9.
	2. Gruset turvei, strekningen Stenbråtveien – Skullerud, del av turvei E9.
	3. Kulturbeite Sagløkka. 
	4. Turvei E11 Sæter – Tangen.
	5. Mosseveien – Gladvollveien. Opprusting av sti. Gruslegging – bygging av trapper.
	6. Alle smådammene i Nordstrand området restaureres. Prioritet Andersendammen og Lindbackdammen. 
	7. Lysløype. Fra Lambertseter skole – gjennom Bergkrystallen til Kortbølgen.
	8. Rehabilitering av eksisterende undergang for å bedre tilgangen til Katten. 
	9. Opparbeiding og eventuelt erverv av manglende turveilenker i E3.
	10. Turvei E9 kort strekning ved Hauketo.
	11. Opparbeiding og eventuelt erverv av manglende turveilenker i E13.
	12. Utvidelse av badeplassen Sæterstranden. 
	Bydelsutvalgets vedtak av 29.11.2007:
	2. Bydelsutvalget tar opp med sentrale myndigheter at fortsatt manglende reguleringsplan for Ekebergområdet hindrer videre utvikling av dette viktige friluftsområdet.
	3. Bydelsutvalget tar ikke stilling til den prioriterte rekkefølgen, men likestiller forslagene med tidligere prioriteringer.
	4. Sikring av artsmangfoldet i –og omkring Svarta på Brannfjell er svært viktig og må  ivaretas. Området er av stor betydning som rekreasjonsområde for lokalbefolkningen. Menneskelig aktivitet de senere år har i stor grad ødelagt naturlige 
	hekke-/reirplasserplasser for fugler og levevilkår for amfibier. Disse områdene må reetableres/tilbakeføres til opprinnelig tilstand slik at artsmangfoldet kan opprettholdes.  
	- Ingen forslag som ligger i Bydel Nordstrand, men gjenåpning av Lusetjernsbekkens nedre løp  
	  vest for Mosseveien  er tildelt 3. prioritet i forhold til kommunale midler.
	- Ballsletta - Rehabilitering av eksisterende anlegg på Ballsletta på Ekeberg er tildelt 8. prioritet i 
	  forhold til kommunale midler.
	- Lekeløkke på Brattlikollen er tildelt 20. prioritet i forhold til kommunale midler.
	Rehabilitering/Opparbeiding av parker og frilufteareal (Side 63)
	- Ekebergparken – Lekeplass bestående av en omfattende lekeinstallasjon/aktivitetsanlegg er 
	  tildelt 6. prioritet i forhold til kommunale midler.
	- Sagløkka- Kulturbeite med permanent inngjerding er tildelt 20. prioritet i forhold til kommunale 
	  midler.
	Erverv (Side 65)
	- Ingen forslag som retter seg direkte mot bydelen, men friområdeprosjektet som er byomfattende 
	  er tildelt 1. prioritet i forhold til kommunale midler.
	- Ingen forslag som retter seg direkte mot bydelen, men felling og replanting av trær og etterslep i 
	  forhold til treplanting i byggesonen er prioritert høyt.
	- Ingen forslag som retter seg direkte mot bydelen.
	Badeplasser (Side 68)
	- Malmøya – Rehabilitering av handikaptilpasset badebrygge på Solvik er tildelt 12. prioritet  i 
	  forhold til kommunale midler.
	- Katten – Rehabilitering av eksisterende undergang for å bedre tilgangen til badeplassen – 
	  uprioritert.
	- Husebergøya – tilrettelegging av friluftsområde – uprioritert.
	- Sæterstrand – Utvidelse av badeplassen – uprioritert.
	- Bestemorstranda X 2 – uprioritert.
	Ferdsselsårer i Marka (Side 70)
	- Ingen forslag som retter seg direkte mot bydelen.
	Marka – andre tiltak (Side 72)
	- Ingen forslag som retter seg direkte mot bydelen.
	Dammer (Side 73) 
	- Ingen forslag som retter seg direkte mot bydelen.
	- Ingen forslag som retter seg direkte mot bydelen.
	- Prosjektering kyststi/turvei Paddehavet er tildelt 1. prioritet i forhold til kommunale midler.
	- Kyststi Orm- og Malmøya er tildelt 2. prioritet i forhold til kommunale midler.
	- Strekningen Ulvøya bro – Ljansbruket + Bestumkilen er tildelt 3. prioritet i forhold til 
	  kommunale midler.
	- Kyststi m.m. Paddehavet er tildelt 6. prioritet i forhold til kommunale midler.
	- Kyststi. Vil omfatte tilrettelegging av ”kyststi” og strandsoner på Ormøya, Malmøya, langs 
	  Nordsstranda fra Ulvøya sør til Hvervenbukta og Bestumkilen – uprioritert.
	- Sikkerhetsstige for bruk ved drift og inspeksjon av fisketrapp. Nede under vannristen ved 
	  fisketrappen i Ljanselva ved Hallagerbanen – uprioritert.
	- Enkle tiltak for å hjelpe oppvandring av sjøørret ved den store fossen og området omkring 
	  Liadalen ved Ljanselva – uprioritert.
	- Alle smådammene i Nordstrandområdet restaureres. Prioritet Andersendammen og 
	  Lindbackdammen – uprioritert.
	- Øyene i indre Oslofjord. Ny båt som erstatning for MF Hovedøya LAID – uprioritert.
	- Regulering og sikring av robane ved Nordstrand/sikring av rotraseer i Paddehavet – uprioritert.
	Ingen forslag som retter seg direkte mot bydelen i forhold til turveistrekninger med prioritet 1.
	Nordstrandveien 125 – Frostveien 2 fremgår av turveistrekninger med prioritet 2. For informasjon om arbeidet med turveier vises det til eget vedlegg som følger sektorplan friluftsliv.
	Bydelsdirektørens vurdering til Sektorplan friluftsliv
	Bydelsdirektøren viser til fellesdelen i planen og ønsker å understreke at drift og vedlikehold av 
	anlegg for idrett og friluftsliv er viktig. Ut fra et miljøperspektiv vil vedlikehold og videreføring 
	av eksisterende anlegg stå sentralt. Bydelsdirektøren etterspør derfor om vedlikehold kan 
	vurderes omfattet av spillemiddelordningen, og om dette kan følges opp videre i forhold til rett 
	myndighet.
	Bydelsdirektøren viser til innstillingen fra FSU og bydelsutvalgets behandling av saken 29.11.2007. Av disse er Kulturbeite Sagløkka tildelt 20. prioritet i forhold til kommunale midler. 
	Rehabilitering av eksisterende undergang for å bedre tilgangen til Katten fremgår av oversikten, men er ikke tildelt prioritet i forhold til kommunale midler. Bydelsdirektøren ønsker å påpeke at det lenge har blitt etterlyst en oppgradering av dette krysningspunktet som står og forfaller. Bydelsdirektøren mener en oppgraderig bør prioriteres og eventuelt kan knyttes opp mot tiltak på kommunal grunn i forbindelse med Strandsoneprosjektet. 
	Forslaget om at alle smådammene i Nordstrand området restaureres med prioritering av Andersendammen og Lindbackdammen fremgår av oversikten, men er ikke tildelt prioritet i forhold til kommunale midler. Områdene er under bydelens forvaltning, men bydelsdirektøren forutsetter at Friluftsetaten som har ansvar for biologisk mangfold følger opp dammenes beskaffenhet med tanke på forannevnte, tatt i betraktning at dette ikke er prioritert.
	Når det gjelder utvidelse av badeplassen Sæterstranden så fremgår denne  av oversikten, men er ikke tildelt prioritet i forhold til kommunale midler. Bydelsdirektøren mener stranden har potensial for videre utvikling og at tiltak bør vurderes i forbindelse med Strandsoneprosjektet.
	Til turveistrekningene som er foreslått, viser bydelsdirektøren til allerede opparbeidelse av strekninger langs Ljanseva. Som det fremgår av beskrivelsen av arbeid gjennomført i forrige planperiode og som forventes bygget i løpet av 2008 er Ljanselva prioritert. I forhold til turvei E11 Ljansbakken – Ljabrubakken – Tangen er det foretatt grunnerverv. Arbeidet med turveiene synes i all hovedsak å være ivaretatt selv om de foreslåtte strekningene ikke fremgår spesifikt av sektorplanen. Bydelsdirektøren etterlyser forslaget vedrørende lysløypa på Lambertseter som antakeligvis vil passe best inn under Sektorplan idrett. 
	Bydelsdirektøren viser  til øvrige tiltak i bydelen som er prioritert i forhold til kommunale midler, og har ingen merknader i forhold til disse
	Når det gjelder bydelsutvalgets vedtak av 29.11.2007 punkt 2 viser bydeldirektøren til at arbeidet med en reguleringsplan for Ekebergsletta med omkrigliggende områder er igangsatt.
	Til punkt 3 i vedtaket ser bydelsdirektøren at innstillingen fra FSU fremgår av anleggene i handlingsprogrammet for sektorplan friluftsliv.
	I forhold til vedtakets punk 4 er bydelsdirektøren av den oppfatning at Friluftsetaten har et ansvar  med tanke på dette punktet uavhengig av planen. Det vises til kommentar knyttet til bydelens dammer. Bydelsdirektøren mener dette temaet bør trekkes frem i forbindelse med arbeidet med reguleringsplanen for Ekebergsletta med omkrigliggende områder. 
	Som tidligere nevnt er arbeidet med en reguleringsplan for Ekebergsletta med omkringliggende områder igangsatt, og bydelen har uttalt seg til saken. Enkelte aktiviteter drives nå på helårsbasis og idrettslagene påpeker behovet for nye fasiliteter på grunn av endrede krav og økt oppslutning. Dette stiller andre krav på anleggssiden, med blant annet økt bruk av permanente installasjoner. Samtidig uttrykkes det  bekymring  for at dette kan virke innskrenkende i forhold til innbyggernes bruk av sletta, og at dette vil bryte med områdets unike karakter som friluftsområde. I tillegg er det også problematisk å etablere nye anlegg på grunn av konflikt med verneinteressene. 
	Bydelsdirektøren mener det derfor vil være viktig å se nærmere på dagens krav til anlegg, utforming og behov, sett opp mot områdets karakter, allmennhetens tilgang til området og verneinteressene. Bruk og avsetning av områder til for eksempel idrettsformål er ikke nødvendigvis problemet, men tiltakene som følger med i forhold til Ekebergområdet. Som en oppfølging av uttalelsen fra bydelsutvalget i anledning oppstart av reguleringsarbeidet, sak 39/08 av 24.04.08, foreslår derfor bydelsdirektøren at det av høringsuttalelsen fremgår at bydelsutvalget ønsker å uttale seg til kommende utbyggingssaker. 
	Oslo, 14.05.08
	Per Johannessen/s/
	bydelsdirektør
	Til arbeidsutvalget:
	Saken sendes til:
	Byutvikling, miljø og samferdsel
	Ungdomsrådet
	Bydelutvalget
	Til komiteer, råd og utvalg:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.
	Til bydelsutvalget:
	Bydelsutvalget anbefaler de foreslåtte tiltakene med følgende merknader til punkt 2:
	 Det foreslåtte opphøyde gangfeltet imøtekommer trafikkmønsteret til elevene ved Brannfjell skole. Dersom det ikke lar seg gjøre å etablere opphøyd gangfelt på grunn av busstrase, bes det om at overgang med eller uten lysregulering blir vurdert. 
	 Et nytt gangfelt på nordsiden av Ekebergveien i det eksisterende signalkrysset ved Erlandstuveien vil tilrettelegge for effektiv kryssing av veien, økt lesbarhet og helhetlig utforming av krysset.
	VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Saken sendes til:
	Ungdomsrådet
	Byutvikling, miljø og samferdsel
	Bydelsutvalget
	Ungdomsrådets vedtak:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med følgende merknad:
	Forslaget fra Anne Marie Donati (A) vurderes i forbindelse med arbeidet med trafikkplanen.
	Vedlegg:
	Aksjon skolevei 2008 – Forslag til tiltak i Bydel Nordstrand
	Bakgrunn:
	Bydelen har mottatt forslag til tiltak fra Samferdselsetaten i forbindelse med aksjon skolevei 2008.
	Bydelen er høringsinstans i fartssoningssaker. Bydelen bes uttale seg innen 01.06.08.
	De foreslåtte tiltakene fremgår av oversendelsen. 
	Tidligere vedtak:
	Fartsgrensen i Nordstrandveien er behandlet av bydelsutvalget i ”gamle” Bydel Nordstrand. Det foreligger følgende vedtak av 30.01.03:
	”Ved Nordstrandsveien vest for Seter ligger tre skoler og et døvehjem. Dette gir opphopning av myke trafikanter som er mindre i stand til å mestre trafikken enn normale voksne mennesker. Nordstrand bydelsutvalg vil derfor be om at Nordstrandsveien mellom Seter og Mosseveien skiltes med fartsgrense 40 km på samme måte som Ekebergveien syd for Seter-krysset”.
	Vedtaket var enstemmig.
	Bydelsdirektørens vurdering:
	1. Ny fartshump i Brannfjellveien. Veistrekningen benyttes av elevene ved Ekeberg skole. Målinger viser at fartsnivået er ca. 42 km/t (fartsgrensen er 30 km/t).
	Vurdering:
	Fysisk tiltak er effektivt for å senke hastigheten. Det foreslåtte tiltaket anbefales.
	2. Mildt opphøyd gangfelt i Ekebergveien tilpasset buss. I forslaget er signalregulert gangfelt i Ekebergveien ved skolen foreslått fjernet, alternativt at det anlegges et nytt gangfelt på nordsiden av Ekebergveien i det eksisterende signalregulerte krysset ved Erlandstuveien. Registreringer viser at så å si ingen fotgjengere krysser det signalregulerte gangfeltet i Ekebergveien ved skolen. 
	Vurdering:
	Skolen ønsker at eksisterende gangfelt flyttes. Det foreslåtte opphøyde gangfeltet imøtekommer trafikkmønsteret til elevene ved Brannfjell skole. Dersom det ikke lar seg gjøre å etablere opphøyd gangfelt på grunn av busstrase, bes det om at overgang med eller uten lysregulering blir vurdert. 
	Et nytt gangfelt på nordsiden av Ekebergveien i det eksisterende signalkrysset ved Erlandstuveien vil tilrettelegge for effektiv kryssing av veien, økt lesbarhet og helhetlig utforming av krysset.
	3. I Nordstrandveien fra Ekebergveien til Mosseveien foreslås fartsgrense 40 km/t. Målinger foretatt på to ulike steder viser at fartsnivået er ca. 40 og ca. 46 km/t (fartsgrensen er nå 50 km/t).
	Vurdering:
	Forslaget imøtekommer innspill fra Nordstrand skole og  vedtak fattet av bydelsutvalget 30.01.03. Det foreslåtte tiltaket anbefales.
	4. I Ormsundveien foreslås mild hump tilpasset buss. Veistrekningen benyttes av elever ved Nedre Bekkelaget skole. Målinger viser at fartsnivået er ca. 42 km/t (fartsgrensen er 30 km/t).
	Vurdering:
	Fysiske tiltak er effektivt for å senke hastigheten. Det foreslåtte tiltaket anbefales.
	Oslo, 28.04.08
	Per Johannessen/s/
	bydelsdirektør
	Til arbeidsutvalget:
	Arbeidsutvalget slutter seg til den foreslåtte organiseringen av det videre arbeidet med trafikkplanen og tar stilling til hensiktsmessig sammensetning av arbeidsgruppa.
	Til arbeidsgruppa oppnevnes følgende medlemmer: ……………………………………
	Arbeidsutvalgets vedtak 05.05.2008:
	1. Arbeidsutvalget slutter seg til den foreslåtte organiseringen av det videre arbeidet med trafikkplanen og tar stilling til hensiktsmessig sammensetning av arbeidsgruppa.
	     Til arbeidsgruppa oppnevnes følgende medlemmer:
	Sigbjørn Odden (H)
	Steinar Lende (A)
	Anne Marie Donati (A)
	Gunnar Rolland (FrP)
	Øystein Larsen (H)
	     2.  Partiene som ikke er representert i arbeidsgruppa, kan utpeke en kandidat hver, som tiltrer               arbeidsgruppa.
	3.  Arbeidsutvalget legger saken fram for byutvikling, miljø og samferdselskomiteen til   orientering
	    4.  Arbeidsutvalget legger saken fram for bydelsutvalget til orientering
	Arbeidsutvalgets vedtak: 
	2. Arbeidsutvalget slutter seg til den foreslåtte organiseringen av det videre arbeidet med trafikkplanen og tar stilling til hensiktsmessig sammensetning av arbeidsgruppa.
	     Til arbeidsgruppa oppnevnes følgende medlemmer:
	Sigbjørn Odden (H)
	Steinar Lende (A)
	Anne Marie Donati (A)
	Gunnar Rolland (FrP)
	Øystein Larsen (H)
	2.  Partiene som ikke er representert i arbeidsgruppa, kan utpeke en kandidat hver som   tiltrer arbeidsgruppa.
	3.  Arbeidsutvalget legger saken fram for byutvikling, miljø og samferdselskomiteen til  orientering
	       4.  Arbeidsutvalget legger saken fram for bydelsutvalget til orientering
	Byutvikling, miljø og samferdselkomiteens vedtak:
	Med bakgrunn i tidligere politisk behandling og drøftninger mellom BU-leder, BMS-leder, bydelsdirektøren og arbeidsutvalgets medlemmer er det synliggjort at det er behov for å nedsette en arbeidsgruppe, som arbeider videre med hovedrammene i mandatet som fremgår av fase 2 i bydelsdirektørens notat av 04.04.08 - Trafikkplan.
	Det foreligger nå følgende forslag til organisering og mandat som er drøftet av BU-leder, BMS-leder, bydelsdirektøren og senere av arbeidsutvalgets medlemmer:
	Det etableres en arbeidsgruppe som oppnevnes av arbeidsutvalget.
	Deltagelse i arbeidsgruppa skjer uten møtegodtgjørelse. 
	Arbeidet med trafikkplanen deles inn i tre faser, hvorav fase 1 er tilbakelagt.
	Arbeidsgruppa kan vurdere mindre vesentlige tilpassninger til punkt 2 som er hovedrammen for arbeidet. På grunn av tilgjengelig saksbehandlerkapasitet vil det være hensiktsmessig at arbeidsgruppas forslag er ferdig innen utgangen av juni. Når saken behandles politisk, skal den først legges frem for komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel, før saken går til bydelsutvalget. 
	Fase 1 
	Forslag med behandling i bydelsutvalget og komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel 
	desember 2007 – mars 2008. Uttalelse til NTP oversendt bystyret og Stortinget 07.03.2008
	Arbeidsgruppa tar stilling til overordnede føringer som skal legges til grunn når bydelen behandler spørsmål knyttet til samferdsel:
	 Avklare veienes funksjon og bruk 
	 Lokale hensyn i forhold til parkeringsdekning
	 Kollektivtilbudet i bydelen
	 Utarbeide en sjekkliste til bruk i forbindelse med behandlingen av plansaker
	Sentralt i forhold til dette arbeidet er en klargjøring av veienes funksjon og skape en felles forståelse i forhold til dette. Dette kan omsettes i forhold til behandling av enkeltsaker og i forhold til arbeidet med konkrete tiltak for å redusere gjennomgangstrafikken, øke trafikksikkerheten og tilrettelegge for fotgjengere og syklister (Fase 3).
	Fase 3 
	Arbeid med enkeltsaker, forslag til konkrete tiltak og avklaring i forhold til videre oppfølging av trafikkarbeidet.
	30.04.08
	Per Johannessen/s/
	bydelsdirektør
	Til arbeidsutvalget:
	Arbeidsutvalget sender sak om Invitasjon til deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet til behandling i:
	Barn, ungdom og kulturkomite
	Byutvikling, miljø og samferdselskomite
	Rådet for funksjonhemmede
	Ungdomsrådet
	Bydelsutvalget
	Til komiteer og råd:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres.
	Til medbestemmelsesutvalget:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres.
	Til arbeidsmiljøutvalget:
	Bydelsdirektørens forsalg til vedtak tiltres.
	Til bydelsutvalget:
	Bydelsutvalget tar saken til etterretning
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Arbeidsutvalget sender sak om Invitasjon til deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet til behandling i:
	Barn, ungdom og kulturkomite
	Byutvikling, miljø og samferdselskomite
	Rådet for funksjonhemmede
	Ungdomsrådet
	Bydelsutvalget
	Eldrerådets vedtak:
	Vedtak i Rådet for funksjonshemmede:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres.
	Ungdomsrådets vedtak:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres.
	Helse- og sosialkomiteens vedtak:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres.
	Saksframstilling:
	Det vises til bydelsutvalgets budsjettbehandling for 2008 hvor det ble vedtatt følgende:
	” Bydelen søker om deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet i regi av Kommunenes Sentralforbund. Prosjektet har fokus på sykefravær”.
	Konsekvenser for brukerne:
	” Mer tilfredse brukere”.
	Arbeidsmiljømessige konsekvenser: ” 
	” Ledelse, ansatte og tillitsvalgte deltar sammen med politikere i en partssammensatt gruppe.
	Kompetanseheving og erfaringsoverføring gjennom deltakelse i nettverksarbeid sammen med andre bydeler og kommuner.”
	Bydelen har nå fått invitasjon til deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet. Det vises til brev fra Kommunal og regionaldepartementet datert 14.03. 2008. og brev fra Byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester datert 24.04. 2008.04.29
	Søknad om deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet:
	Bydel Nordstrand søker om deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet. Søknaden utformes etter drøfting av dette notat med politikere, administrativ ledelse, enhetsledere og arbeidstakerorganisasjonene.
	Formelt vil søknaden bli behandlet etter søknadsfristen ( 20. mai 2008) i bydelsutvalget 22. mai. Protokoll vil bli ettersendt.
	Dersom bydelen får positivt svar på søknaden vil det bli oppnevnt en prosjektgruppe med representanter fra politikere, arbeidstakerorganisasjonene og administrasjonen.
	Bydelsdirektøren anbefaler at søknaden forankres i kvalitetsarbeid og sykefravær i tre enheter med ruingvirkninger henholdsvis i nettverk av enhetsledere for: Enhet for bestiller, enhet for bolig og dagtilbud og enhet for veiledning og støtteordninger for voksne, til administrativ og politisk ledelse og til samarbeid med de ansattes organisasjoner og brukerorganisasjoner.
	Kvalitet i samarbeidet mellom bestiller og utfører er av avgjørende betydning for å få tilfredse brukere av bydelens tjenester. De tre utvalgte enheter omhandler områder som berører samarbeidet mellom bestillerenheten og de ulike utførerenhetene.
	Bestiller- og utførerfunksjonene er en store og komplekse virksomhet i bydelens organisasjon.
	Bestillerfunksjonen utgjør tjenester med en bred kontaktflate til bydelens utførerfunksjoner og til enkeltindivider gjennom enkeltvedtak.
	Bestiller- og utførerfunksjonene er komplekse områder i forhold til de svakeste av de svake i bydelens tjenester. Kvaliteten på bestiller og utførerfunksjonen er avgjørende for at bydelen skal lykkes med et positivt resultat i forhold til sluttbruker.
	Hovedmålet i avtalen mellom stat, Kommunenes Sentralforbund og arbeidstakerorganisasjonene:
	”Målet med samarbeidet er å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet gjennom en konstruktiv samhandling mellom de folkevalgte, ledere og de ansatte slik at innbyggerne merker en forbedring. Det er et særskilt mål å redusere sykefraværet i kommunesektoren”.
	Kvalitetsutvikling er en ledelsesfilosofi som gjennom strategi og metoder sikrer kontinuerlige forbedringer av alle prosesser som skaper verdiøkning i en organisasjons virksomhet. Dette bygger på kontinuerlig og systematisk forbedring gjennom brukerfokus prosessorientering og aktiv medvirkning fra alle ansatte.
	Bydelen har høyt fokus på arbeidet med å videreutvikle hensiktsmessige verktøy og metoder for kvalitetssikring og avviksrapportering. Arbeidet med helse- miljø og sikkerhet har høy prioritet.
	Bydelene og kommunene med utgangspunkt i bestiller og utførertjenester, vil også kunne foreslå forbedringer i overordnet statlig og kommunale styringsverktøy. Dette gjelder også tilpasning og utvikling av felles og lokalt dataverktøy som gjør utvikling av prosedyrer og rutiner lettere tilgjengelig og oppdatert.
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Møte: Ungdomsrådet 


 


 


 


Møtested: Lambertseter fritidsklubb 
Møtetid: Tirsdag 13. mai 2008 kl. 18.00     
Sekretariat:  
 
 
Møteleder: Magnus R. Kaspersen  
   
Tilstede: Magnus R. Kaspersen  
 Synne Uddemo Ask 


Kristina Skoric 
Henriette Holtmann 
Henrik H. Hortemo 
Sindre Berge 


 


Forfall: 
 


 


 
   
Som vara møtte:  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Harald W. Larsen  
 
Åpen halvtime 
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Sak 16/08  Godkjenning av innkalling og sakskart -ungdomsrådet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Sakskart og innkalling til møte 13.05.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Sakskart og innkalling til møte 13.05.2008 godkjennes 
 
 


 Sak 17/08  Godkjenning av protokoll - ungdomsrådet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokollen fra møtet 14.04.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Protokollen fra møtet 14.04.2008 godkjennes 
 
 


 Sak 18/08  Avviksrapportering for mars 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for mars 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 for mars 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering for mars 2008 til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
 


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


1. Bydelsutvalget vedtar at de framsatte forslag pkt 1-7 på totalt kr 4 910 000  
budsjettjusteres til midlertidig avsetning. 


 
2. Bydelsutvalget vedtar at det iverksettes ytterligere tiltak for å hindre merforbruk som 


nevnt i denne budsjettjusteringssaken  
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3. Bydelsutvalget ber om at det fremmes ny budsjettjusteringssak når det foreligger 
budsjettmessig effekt av de ytterligere tiltak til pkt 2, fortrinnsvis til bydelsutvalgets 
møte i juni. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Ungdomsrådets behandling: 
Følgende merknader ble enstemmig vedtatt: 
Ungdomsrådet beklager at kr 60.000 i støtte til Ungdomsrådet bortfaller, men forstår den 
vanskelige situasjonen i bydelen, og ønsker å bidra. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med følgende merknad: 
Ungdomsrådet beklager at kr 60.000 i støtte til Ungdomsrådet bortfaller, men forstår den 
vanskelige situasjonen i bydelen, og ønsker å bidra. 
 
 


 Sak 20/08  Aksjon skolevei 2008 - forslag til tiltak i Bydel 
Nordstrand 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer, råd og utvalg: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget anbefaler de foreslåtte tiltakene med følgende merknader til punkt 2: 


• Det foreslåtte opphøyde gangfeltet imøtekommer trafikkmønsteret til elevene ved 
Brannfjell skole. Dersom det ikke lar seg gjøre å etablere opphøyd gangfelt på grunn 
av busstrase, bes det om at overgang med eller uten lysregulering blir vurdert.  


 
• Et nytt gangfelt på nordsiden av Ekebergveien i det eksisterende signalkrysset ved 


Erlandstuveien vil tilrettelegge for effektiv kryssing av veien, økt lesbarhet og helhetlig 
utforming av krysset. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
 







Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
 


 Sak 21/08  INVITASJON TIL DELTAKELSE I 
KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Invitasjon til deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet til 
behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonhemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Bydelsdirektørens forsalg til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar saken til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
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 Sak 22/08  Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til behandling 
i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
  
Eventuelt: 
A. Nettside for Nordstrand Ungdomsråd. 
Henrik la frem forslag til layout og priser. 
Vedtak: UR bruker kr 3365,- på opprettelse av side; design, koding, og avgifter 2008. 
Tar deretter sikte på å betale kr 365,- pr år for de 9 påfølgende år, for domeneavgift og leie av 
50 MB webhotell. Forbehold om visse prisendringer. 
Magnus og påtroppende leder sender inn innhold til siden. Sidens adresse må også avklares. 
 
 
 







B. UR-gensere. 
Magnus styrer dette, avklaring av farger med mer pr mail. Henrik har laget fin logo med 
tidligere vedtatt undertekst: “-stilisme er ofte en konsekvens av minimalisme” 
Forhåpentlig er genserne klare til neste møte 9. juni. 
 
C. UR-pris. 
Vedtak: Prisutgift inntil kr 3000 ganger inntil fem personer / institusjoner. Pengene brukes til 
innkjøp av f. eks. bilder / malerier samt blomster. 
Prisutdeling enten på dansekonkurransen på Ljabru lø 24.5. kl. 15.30 eller til høsten. 
Magnus styrer det som må avklares, pr mail. 
 
D. Kjeller’n. 
Ønske om Kjeller’n-møte tirsdag 3. juni kl 18.00. Så sent fordi da er eksamensperiodene over. 
Harald avklarer med øvrige interesserte. 
 
E. Tildelinger fra UR. 
- UR i BNS har for år 2008 mottatt så mye som kr 131.500 til utdeling til ungdomsprosjekter. 
- Søknad fra Nordstrand Menighets Ungdomsfellesskap om støtte til oppsetning av musikalen 
“Størst av alt er kjærligheten” i juni 2008. Vedtak: Kr 40.000. 
 
F. Dansekonkurransen lø. 24. mai, Ljabru med mer. 
Plakater henger nå på byens trikker, med UR som en av sponsorene / samarbeidspartnerne. 
Lokal uttaking på Ljabru kl 15.30 - 17.00. Konferansier Urmi, i dommerpanelet Magnus og 
kanskje Synne.  
Deretter kjører vinnere, øvrige deltakere og publikum med partytrikk til Kjelsås for å plukke 
opp tilsvarende grupper derfra, så til Lilleaker. Finale for de tre uttakingene på Lilleaker kl 
20.00. 
 
G. UR. 
Magnus har siste dag i UR og som leder i dag, men har fullmakter til å følge opp foran nevnte 
saker fram til neste møte 9. juni. 
Synne trekker seg etter neste møte 9. juni. 
Stor takk til begge for innsatsen! 
 
H. Valg. 
Lederkandidat: Sindre. Kampsak: Arbeide for bedre fritidsklubber for ungdom i bydelen, med 
miljø like godt som i Nordstrand Menighets Ungdomsfellesskap. 
Nestlederkandidat: Henrik. Kampsak: Møte opp i bydelens skoleelevråd, få mer blest om UR, 
og fylle de ledige plassene i UR. 
Begge enstemmig valgt. 
 
 
 
Oslo, 14.05.2008 
 
 
Magnus R. Kaspersen 
leder av ungdomsrådet 
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		 Et nytt gangfelt på nordsiden av Ekebergveien i det eksisterende signalkrysset ved Erlandstuveien vil tilrettelegge for effektiv kryssing av veien, økt lesbarhet og helhetlig utforming av krysset.

		Ungdomsrådets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Ungdomsrådets vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om Invitasjon til deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet til behandling i:

		Barn, ungdom og kulturkomite

		Byutvikling, miljø og samferdselskomite

		Rådet for funksjonhemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres.

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres.

		Til arbeidsmiljøutvalget:

		Bydelsdirektørens forsalg til vedtak tiltres.

		Til bydelsutvalget:

		Bydelsutvalget tar saken til etterretning

		Ungdomsrådets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Ungdomsrådets vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres.

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til behandling i:

		Barn, ungdom og kulturkomite

		Helse- og sosialkomite

		Byutvikling, miljø og samferdselskomite

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til arbeidsmiljøutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		Ungdomsrådets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Ungdomsrådets vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres

		Eventuelt:

		A. Nettside for Nordstrand Ungdomsråd.

		Henrik la frem forslag til layout og priser.

		Vedtak: UR bruker kr 3365,- på opprettelse av side; design, koding, og avgifter 2008.

		Tar deretter sikte på å betale kr 365,- pr år for de 9 påfølgende år, for domeneavgift og leie av 50 MB webhotell. Forbehold om visse prisendringer.

		Magnus og påtroppende leder sender inn innhold til siden. Sidens adresse må også avklares.

		B. UR-gensere.

		Magnus styrer dette, avklaring av farger med mer pr mail. Henrik har laget fin logo med tidligere vedtatt undertekst: “-stilisme er ofte en konsekvens av minimalisme”

		Forhåpentlig er genserne klare til neste møte 9. juni.

		C. UR-pris.

		Vedtak: Prisutgift inntil kr 3000 ganger inntil fem personer / institusjoner. Pengene brukes til innkjøp av f. eks. bilder / malerier samt blomster.

		Prisutdeling enten på dansekonkurransen på Ljabru lø 24.5. kl. 15.30 eller til høsten.

		Magnus styrer det som må avklares, pr mail.

		D. Kjeller’n.

		Ønske om Kjeller’n-møte tirsdag 3. juni kl 18.00. Så sent fordi da er eksamensperiodene over. Harald avklarer med øvrige interesserte.

		E. Tildelinger fra UR.

		- UR i BNS har for år 2008 mottatt så mye som kr 131.500 til utdeling til ungdomsprosjekter.

		- Søknad fra Nordstrand Menighets Ungdomsfellesskap om støtte til oppsetning av musikalen “Størst av alt er kjærligheten” i juni 2008. Vedtak: Kr 40.000.

		F. Dansekonkurransen lø. 24. mai, Ljabru med mer.

		Plakater henger nå på byens trikker, med UR som en av sponsorene / samarbeidspartnerne. Lokal uttaking på Ljabru kl 15.30 - 17.00. Konferansier Urmi, i dommerpanelet Magnus og kanskje Synne. 

		Deretter kjører vinnere, øvrige deltakere og publikum med partytrikk til Kjelsås for å plukke opp tilsvarende grupper derfra, så til Lilleaker. Finale for de tre uttakingene på Lilleaker kl 20.00.

		G. UR.

		Magnus har siste dag i UR og som leder i dag, men har fullmakter til å følge opp foran nevnte saker fram til neste møte 9. juni.

		Synne trekker seg etter neste møte 9. juni.

		Stor takk til begge for innsatsen!

		H. Valg.

		Lederkandidat: Sindre. Kampsak: Arbeide for bedre fritidsklubber for ungdom i bydelen, med miljø like godt som i Nordstrand Menighets Ungdomsfellesskap.

		Nestlederkandidat: Henrik. Kampsak: Møte opp i bydelens skoleelevråd, få mer blest om UR, og fylle de ledige plassene i UR.

		Begge enstemmig valgt.

		Oslo, 14.05.2008

		Magnus R. Kaspersen

		leder av ungdomsrådet
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 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 4/08 
 
 
Møte: Rådet for funksjonshemmede 


 


 


Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 
Møtetid: Tirsdag 13. mai 2008 kl. 17.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder:  Jon Olaf Halvorsen  
   
Tilstede: Jon Olaf Halvorsen 


Irene Sehested Grønaas 
Hilde Marie Hansen 
Grethe Ann Wadsworth 
 


 


   
Forfall: Steinar Bjerve  
   
Som vara møtte: 


 


 
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Rupinder Kaur Bains  
 
Åpen halvtime      
Ingunn Birkeland møtte i åpen halvtime. Hun viste til en artikkel i bladet ”Lupen” nr 1/08. 
Hun belyste situasjoner ut i fra artikkelen. Videre omtalte hun personalsituasjonen ved 
Seterhøyveien boliger.  
 
Informasjon  
Møtesekretær Rupinder Bains informerte om boligplanen som skal utarbeides i løpet av 
sommeren 
 
Eventuelt 
• Etter anmodning på forhånd fra leder, Jon Olaf P. Halvorsen, informerte Rupinder 


Bains om forholdene tatt opp i åpen halvtime (ingen publikum til stede). Skriftlig 
informasjon vedrørende saken sendes til medlemmene som deltok på møtet. 


• Det ble tatt opp igjen spørsmål om representant fra BU i rådet. Møtesekretær 
undersøker saken og besvarer spørsmålet på neste møte. 


 







• Omorganisering av PP-tjenesten. Besvarelse vil bli sendt til rådets medlemmer. 
• Ivaretakelse av funksjonshemmede barn i forbindelse med omorganisering av SFO. 


Besvarelse vil bli sendt til rådets medlemmer. 
 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 21 /08  Godkjenning av sakskart og innkalling 2008 - Råd for funksjonshemmede .......... 1 
Sak 22 /08  Godkjenning av protokoll 2008 - Råd for funksjonshemmede............................... 1 
Sak 23 /08  Avviksrapportering for mars 2008 .......................................................................... 1 
Sak 24 /08  Budsjettjustering mai 2008 ..................................................................................... 2 
Sak 25 /08  Universell utforming - strategi for Oslo.................................................................. 3 
Sak 26 /08  Invitasjon til deltakelse i kvalitetskommuneprogrammet ....................................... 4 
Sak 27 /08  Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem.................................................... 5 
Sak 28 /08  Årsrapport for Lambertseter frivillighetssentral 2007 ............................................ 6 
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Sak 21/08  Godkjenning av sakskart og innkalling 2008 - Råd for 
funksjonshemmede 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møtet 13.05.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak i Rådet for funksjonshemmede: 
Innkalling og sakskart til møtet 13.05.2008 godkjennes 
 
 


 Sak 22/08  Godkjenning av protokoll 2008 - Råd for 
funksjonshemmede 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møtet 14.04.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak i Rådet for funksjonshemmede: 
Protokoll fra møtet 14.04.2008 godkjennes 
 
 


 Sak 23/08  Avviksrapportering for mars 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for mars 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 for mars 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering for mars 2008 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 
 
Vedtak i Rådet for funksjonshemmede: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
 
 


 Sak 24/08  Budsjettjustering mai 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om budsjettjustering mai 2008 til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om budsjettjustering mai 2008 til orientering 
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Til bydelsutvalget: 
1. Bydelsutvalget vedtar at de framsatte forslag pkt 1-7 på totalt kr 4 910 000  


budsjettjusteres til midlertidig avsetning. 
 


2. Bydelsutvalget vedtar at det iverksettes ytterligere tiltak for å hindre merforbruk som 
nevnt i denne budsjettjusteringssaken  


3. Bydelsutvalget ber om at det fremmes ny budsjettjusteringssak når det foreligger 
budsjettmessig effekt av de ytterligere tiltak til pkt 2, fortrinnsvis til bydelsutvalgets 
møte i juni. 


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


Sak 25/08  Universell utforming - strategi for Oslo 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til Arbeidsutvalget: 
Saken sendes til Rådet for funksjonshemmede. 
 
Til Rådet for funksjonshemmede: 
Saken legges frem uten innstilling siden forespørselen er direkte rettet Rådet for 
funksjonshemmede. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Skjema  for innspill ble gjennomgått og ferdig utfylt på møtet. Dette vil bli sendt til Barne- og 
likestillingsdepartementet innen fristen som er 1. juni 2008. Kopi av skjemaet vedlegges 
protokollen, eventuelt ettersendes. 
 
Votering: 
Det utfylte skjemaet ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Rådet for funksjonshemmede: 
Skjema for innspill sendes til Barne- og likestillingsdepartementet innen fristen 1. juni 2008. 
 
 
 







  


Sak 26/08  INVITASJON TIL DELTAKELSE I 
KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Invitasjon til deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet til 
behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonhemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Bydelsdirektørens forsalg til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar saken 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 
 
Vedtak i Rådet for funksjonshemmede: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
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 Sak 27/08  Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til behandling 
i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Rådet for funksjonshemmede kom mede følgende enstemmige bemerkninger: 


- Målet for kvalitetssystemet er forbedring for brukere 
- Avvikene bør evalueres jevnlig og rapporteres til rådet for funksjonshemmede 
- Brukerundersøkelser bør komme i gang slik at kvalitet kan måles 


 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med ovennevnte merknader 
 
Vedtak i Rådet for funksjonshemmede: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres med følgende merknader: 


- Målet for kvalitetssystemet er forbedring for brukere 
- Avvikene bør evalueres jevnlig og rapporteres til rådet for funksjonshemmede 
- Brukerundersøkelser bør komme i gang slik at kvalitet kan måles 


 
 







  


 


Sak 28/08  Årsrapport for Lambertseter frivillighetssentral 2007 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Lambertseter Frivillighetssentral 2007 til behandling 
i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Årsrapport for Lambertseter Frivillighetssentral 2007 tas til etterretning 
 
Til bydelsutavlget: 
Bydelsutvalget tar årsrapport for Lambertseter Frivillighetssentral 2007 til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Det var enighet om følgende merknader: 
Rådet for funksjonshemmede er imponert over innsatsen til Lambertseter frivillighetssentral 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med ovennevnte merknader 
 
Vedtak i Rådet for funksjonshemmede: 
Årsrapport for Lambertseter frivillighetssentral 2007 tas til etterretning med følgende 
merknad: 
Rådet for funksjonshemmede er imponert over innsatsen til Lambertseter frivillighetssentral 
  
 
 
Møtet hevet kl 19.20 
 
 
 
Oslo, 14.05.2008 
 
 
 
Jon Olaf P. Halvorsen 
leder for rådet for funksjonshemmede 
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		Hilde Marie Hansen
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		Forfall:

		Steinar Bjerve

		Som vara møtte:

		I tillegg møtte:

		Møtesekretær:

		Åpen halvtime     

		Ingunn Birkeland møtte i åpen halvtime. Hun viste til en artikkel i bladet ”Lupen” nr 1/08. Hun belyste situasjoner ut i fra artikkelen. Videre omtalte hun personalsituasjonen ved Seterhøyveien boliger. 
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		Helse- og sosialkomite

		Byutvikling, miljø og samferdselskomite

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til arbeidsmiljøutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		Rådet for funksjonshemmedes behandling:

		Rådet for funksjonshemmede kom mede følgende enstemmige bemerkninger:

		- Målet for kvalitetssystemet er forbedring for brukere

		- Avvikene bør evalueres jevnlig og rapporteres til rådet for funksjonshemmede

		- Brukerundersøkelser bør komme i gang slik at kvalitet kan måles

		Votering:

		Vedtak i Rådet for funksjonshemmede:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres med følgende merknader:

		- Målet for kvalitetssystemet er forbedring for brukere

		- Avvikene bør evalueres jevnlig og rapporteres til rådet for funksjonshemmede

		- Brukerundersøkelser bør komme i gang slik at kvalitet kan måles

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Lambertseter Frivillighetssentral 2007 til behandling i:

		Helse- og sosialkomiteen

		Til komiteer og råd:

		Til bydelsutavlget:

		Rådet for funksjonshemmedes behandling:

		Det var enighet om følgende merknader:

		Rådet for funksjonshemmede er imponert over innsatsen til Lambertseter frivillighetssentral

		Votering:

		Vedtak i Rådet for funksjonshemmede:

		Møtet hevet kl 19.20

		Oslo, 14.05.2008

		Jon Olaf P. Halvorsen

		leder for rådet for funksjonshemmede

		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 4/08 
 
 
Møte: Eldrerådet 


 


 


Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 
Møtetid: Tirsdag 13. mai 2008 kl. 10.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Aasmund Steenstrup  
   
Tilstede: Aasmund Steenstrup 


Else Martol Hansen 
Åshild Haraldsen 


 


 Reidun Mildvardsen 
Karin Skoglund 
 


 


Forfall: Egil Ofstad  
 Rolf Asbjørnsen 


 
 


Som vara møtte: Åshild Haraldsen  
 Reidun Mildvardsen 


Karin Skoglund 
 


 


I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Melinda Lundeskog  
 
Åpen halvtime 
 
Informasjon  
Brev av 28.04.2008 fra Statens Seniorråd – ”Mangfoldsåret 2008 – kulturelt mangfold blant 
eldre” ble omdelt på møtet. 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 25 /08  Godkjenning av sakskart og innkalling 2008 - eldrerådet ...................................... 1 
Sak 26 /08  Godkjenning av protokoll 2008 - eldrerådet ........................................................... 1 
Sak 27 /08  Avviksrapportering for mars 2008 .......................................................................... 2 
Sak 28 /08  Budsjettjustering mai 2008 ..................................................................................... 2 
Sak 29 /08  Invitasjon til deltakelse i kvalitetskommuneprogrammet ....................................... 3 
Sak 30 /08  Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem.................................................... 4 
Sak 31 /08  Årsrapport for Lambertseter frivillighetssentral 2007 ............................................ 5 
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Sak 25/08  Godkjenning av sakskart og innkalling 2008 - eldrerådet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Sakskart og innkalling til møtet 13.05.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Sakskart og innkalling til møtet 13.05.2008 godkjennes 
 
 


 Sak 26/08  Godkjenning av protokoll 2008 - eldrerådet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra Eldrerådets møte 14.04.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Det ble bemerket under sak 20/08 – Avviksrapportering:  
Eldrerådet ønsker at vedtaket endres til følgende: 
”Avviksrapportering for februar 2008 med merknader tas til orientering” 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad i sak 20/08 
 
Eldrerådets vedtak: 
Protokoll fra Eldrerådets møte 14.04.2008 godkjennes med merknad 
 


 


 


 
 
 
 







 Sak 27/08  Avviksrapportering for mars 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for mars 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 for mars 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering for mars 2008 til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Eldrerådet henviser til sin kommentar i protokoll, sak 26/08, rapportering regnskap februar 
2008 og tar avviksrapportering for mars 2008 til orientering. 
 
Det var enighet i eldrerådet om følgende endringsforslag: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering 
 
Votering: 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering 
 
 


 Sak 28/08  Budsjettjustering mai 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om budsjettjustering mai 2008 til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
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Helse- og sosialkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om budsjettjustering mai 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget vedtar at de framsatte forslag pkt 1-7 på totalt kr 4 910 000  
budsjettjusteres til midlertidig avsetning. 


 
2. Bydelsutvalget vedtar at det iverksettes ytterligere tiltak for å hindre merforbruk som 


nevnt i denne budsjettjusteringssaken  
3. Bydelsutvalget ber om at det fremmes ny budsjettjusteringssak når det foreligger 


budsjettmessig effekt av de ytterligere tiltak til pkt 2, fortrinnsvis til bydelsutvalgets 
møte i juni. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Det var enighet i eldrerådet om følgende endringsforslag: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering 
 
Votering: 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering 
 


 


Sak 29/08  INVITASJON TIL DELTAKELSE I 
KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Invitasjon til deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet til 
behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonhemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 







Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Bydelsdirektørens forsalg til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar saken til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Det var enighet i eldrerådet om følgende endringsforslag: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak  tas til orientering 
 
Votering: 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering 


 


Sak 30/08  Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til behandling 
i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
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Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Det var enighet i eldrerådet om følgende endringsforslag: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering 
 
Votering: 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering 
 
 


 Sak 31/08  Årsrapport for Lambertseter frivillighetssentral 2007 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Lambertseter Frivillighetssentral 2007 til behandling 
i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Årsrapport for Lambertseter Frivillighetssentral 2007 tas til etterretning 
 
Til bydelsutavlget: 
Bydelsutvalget tar årsrapport for Lambertseter Frivillighetssentral 2007 til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Årsrapport for Lambertseter Frivillighetssentral 2007 tas til etterretning 
  
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
Eventuelt: 
Møtesekretær Melinda Lundeskog informerte om gangen i klagesaksbehandling og 
bestillerenhetens funksjon. 
 
Eldrerådet var enige om at forkortelser i sakene som skal behandles, bør unngås for enklere 
forståelse. 
 
Videre var det ønskelig at sakskartet stiftes.  
 
Det ble uttrykt bekymring om det høye sykefraværet i bydelen. 
 
På de eldre innbyggernes vegne, ønsker eldrerådet en orientering om servicekontorets 
funksjon. Mange eldre synes det er vanskelig å finne fram til riktig tjenestested i bydelen. 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 12.00 
 
 
 
Oslo, 14.05.2008 
 
 
 
Aasmund Steenstrup 
leder av eldrerådet 
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Protokoll 4/08 
 
 
Møte: Arbeidsutvalget 


 


 


Møtested: BU-salen, Ekebergveien 243 
Møtetid: Mandag 05. mai 2008 kl. 19.00     
Sekretariat: 23 49 50 72 / 02 180  
 
 
Møteleder: Sigbjørn Odden (H)  
   
Tilstede: Sigbjørn Odden (H) 


Ulf Stigen (FrP) 
Karsten Gjefle (V) 
Haakon Brænden (KrF) 
Steinar Andersen (A) 


 


   
Forfall: 


 


 


 
   
Som vara møtte:  
   
I tillegg møtte: Per Johannessen, bydelsdirektør 


Tedd Urnes (SV) observatør 
 


   
Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  
 
Åpen halvtime 
Eldrerådets leder, Aasmund Steenstrup, møtte i åpen halvtime. Han leste opp reglementet  
angående hvilke rettigheter eldrerådet har til å behandle politiske saker og anmodet 
arbeidsutvalget å følge dette. 
 
Informasjon  
 
Eventuelt 
Sigbjørn Odden (H) viste til spørsmålet som ble tatt opp i åpen halvtime og foreslo at 
administrasjonen og eldrerådets leder samarbeider om hvilke saker eldrerådet skal få til 
behandling. Videre følger bydelsdirektøren opp reglementet som gjelder rådene. 
 
Etter anmodning fra Ulf Stigen (FrP), informerte bydelsdirektøren om hvordan svare mediene 
på eventuelle spørsmål i enkeltsaker/klagesaker.                     
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Sak 39/08  Innkalling og sakskart til arbeidsutvalgets møte 
05.05.2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Innkalling og sakskart godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Innkalling og sakskart godkjennes 
 
 
 


 Sak 40/08  Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 07.04.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 07.04.2008 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 07.04.2008 godkjennes 


 
 
 







 


 


Sak 41/08  Avviksrapportering for mars 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for mars 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 for mars 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering for mars 2008 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 orienteringssak om Avviksrapportering for mars 2008 til behandling 
i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
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 Sak 42/08  Budsjettjustering mai 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om budsjettjustering mai 2008 til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om budsjettjustering mai 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget vedtar at de framsatte forslag pkt 1-7 på totalt kr 4 910 000  
budsjettjusteres til midlertidig avsetning. 


 
2. Bydelsutvalget vedtar at det iverksettes ytterligere tiltak for å hindre merforbruk som 


nevnt i denne budsjettjusteringssaken  
3. Bydelsutvalget ber om at det fremmes ny budsjettjusteringssak når det foreligger 


budsjettmessig effekt av de ytterligere tiltak til pkt 2, fortrinnsvis til bydelsutvalgets 
møte i juni. 


 
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 budsjettjustering mai 2008 til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 







 


 Sak 43/08  Aksjon skolevei 2008 - forslag til tiltak i Bydel 
Nordstrand 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer, råd og utvalg: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget anbefaler de foreslåtte tiltakene med følgende merknader til punkt 2: 


• Det foreslåtte opphøyde gangfeltet imøtekommer trafikkmønsteret til elevene ved 
Brannfjell skole. Dersom det ikke lar seg gjøre å etablere opphøyd gangfelt på grunn 
av busstrase, bes det om at overgang med eller uten lysregulering blir vurdert.  


 
• Et nytt gangfelt på nordsiden av Ekebergveien i det eksisterende signalkrysset ved 


Erlandstuveien vil tilrettelegge for effektiv kryssing av veien, økt lesbarhet og helhetlig 
utforming av krysset. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Det var enighet i arbeidsutvalget om at saken også sendes til behandling i Ungdomsrådet. 
 
Votering:  
Med denne endringen ble bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til: 
Ungdomsrådet 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 44/08  Kommunal plan for idrett og friluftsliv 2009-2012, forslag 
til sektorplan idrett, forslag til sektorplan friluftsliv og 
forslag til felles plandel for idrett og friluftsliv 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Saksframlegget var ikke ferdig til møtet i arbeidsutvalget og det forelå derfor ingen innstilling 
fra bydelsdirektøren. 
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Til arbeidsutvalget: 
 
Til komiteer, råd og utvalg: 
 
Til bydelsutvalget: 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget vedtok at saken sendes til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets vedtak om at saken sendes til behandling i barn, ungdom og kulturkomiteen 
byutvikling, miljø og samferdselskomiteen og i bydelsutvalget ble enstemmig vedtatt. 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 45/08  Organisering av det videre arbeidet med trafikkplanen 
for Bydel Nordstrand 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget slutter seg til den foreslåtte organiseringen av det videre arbeidet med 
trafikkplanen og tar stilling til hensiktsmessig sammensetning av arbeidsgruppa. 
 
Til arbeidsgruppa oppnevnes følgende medlemmer: …………………………………… 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Sigbjørn Odden (H) orienterte om fremdriften i arbeidet med trafikkplanen. 
 
Arbeidsutvalget samlet seg om følgende fellesforslag til oppnevning av medlemmer til 
arbeidsgruppa: 
Sigbjørn Odden (H), Steinar Lende (A), Anne Marie Donati (A), Gunnar Rolland (FrP) og 
Øystein Larsen (H).  
 
Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende forslag til punkt 2: 
2.  Partiene som ikke er representert i arbeidsgruppa, kan utpeke en kandidat hver, som tiltrer 


arbeidsgruppa. 







 
Videre vedtok arbeidsutvalget at saken sendes til byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
og til bydelsutvalget til orientering. 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Arbeidsutvalgets vedtak:  


1. Arbeidsutvalget slutter seg til den foreslåtte organiseringen av det videre arbeidet 
med trafikkplanen og tar stilling til hensiktsmessig sammensetning av arbeidsgruppa. 


     Til arbeidsgruppa oppnevnes følgende medlemmer: 
Sigbjørn Odden (H) 
Steinar Lende (A) 
Anne Marie Donati (A) 
Gunnar Rolland (FrP) 
Øystein Larsen (H) 


2.  Partiene som ikke er representert i arbeidsgruppa, kan utpeke en kandidat hver som   
tiltrer arbeidsgruppa. 


3.  Arbeidsutvalget legger saken fram for byutvikling, miljø og samferdselskomiteen til  
orientering 


       4.  Arbeidsutvalget legger saken fram for bydelsutvalget til orientering 
 
 
 


 Sak 46/08  Universell utforming - strategi for Oslo 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til Arbeidsutvalget: 
Saken sendes til Rådet for funksjonshemmede. 
 
Til Rådet for funksjonshemmede: 
Saken legges frem uten innstilling siden forespørselen er direkte rettet Rådet for 
funksjonshemmede. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til Rådet for funksjonshemmede 
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Sak 47/08 Invitasjon til deltakelse i kvalitetskommuneprogrammet  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Invitasjon til deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet til 
behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonhemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Bydelsdirektørens forsalg til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar saken til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om Invitasjon til deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet til 
behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonhemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
 
 







 


 Sak 48/08  Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til behandling 
i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til behandling 
i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
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Sak 49/08  Årsrapport for Lambertseter frivillighetssentral 2007 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Lambertseter Frivillighetssentral 2007 til behandling 
i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Årsrapport for Lambertseter Frivillighetssentral 2007 tas til etterretning 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar årsrapport for Lambertseter Frivillighetssentral 2007 til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget var enige om at saken sendes til helse- og sosialkomiteen i stedet for barn, 
ungdom og kulturkomiteen. 
 
Votering: 
Med denne endringen ble bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Lambertseter Frivillighetssentral 2007 til behandling 
i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
 
 Møtet hevet kl 20.10 
 
 
Oslo, 08.05.2008 
 
 
 
Sigbjørn Odden (H) 
leder av bydelsutvalget 
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FORORD  
Kvalitetssystemet er et helhetlig system, som skal ivareta kvaliteten på bydelens totale 
virksomhet.  
I tillegg er kvalitetsutvikling og kvalitetssystemer en av strategiene som er valgt både fra statlig 
og kommunalt hold i forhold til modernisering og effektivisering av offentlige tjenester.   
Kvalitetsarbeidet skal ha forankring i Oslo kommunes verdigrunnlag som bygger på: 
Brukerorientering – Redelighet – Engasjement og Respekt.  
 
Videre skal kvalitetsarbeidet forankres i Bydel Nordstrands visjon. 
Denne visjonen blir utformet i løpet av 2008 og vil inngå i bydelens budsjett for 2009 med tiltak 
og deltiltak 2009 - 2011.  
  
Kvalitetssikring og internkontroll er et linjeansvar med bydelsdirektøren som overordnet 
ansvarlig leder og enhetslederne og stabslederne som daglig ansvarlige.  
 
Avviksbehandling skal måles i forhold til lovverket, forskrifter og bydelens egne interne 
retningslinjer og bestemmelser. Ansvar og oppfølging av avviksmeldinger og kvalitetsutvikling 
skal organiseres og gjennomføres etter en basismodell, slik det framgår av denne rapporten.  
 
Arbeidet med kvalitetssikring og utvikling av kvalitetssystemer i bydelen er en kontinuerlig 
prosess som involverer både ansatte, tillitsvalgte og politikere. Slik blir kvalitetsarbeidet 
gjennomgående i alle ledd i organisasjonen. 
Det er imidlertid verdt å merke seg at et kvalitetssystem må være under stadig revisjon for å sikre 
at tiltakene er relevante i forhold til virksomhetenes mål og risiko.  
 
Arbeidets organisering er basert på justert organisasjonsstruktur iverksatt 01.09.2007.  
Kvalitetsarbeidet er prosessorientert, dvs en kjede av aktiviteter som sikrer en bevisst holdning 
og tilstrekkelig kunnskap om lover og regler, prosedyrer, rutiner, tiltak og revisjon som ivaretar 
kvalitet.  
Systemet skal ivareta og sikre både de forhold og krav som er regulert i lov og forskrift, men 
også være et system som inspirerer, setter søkelys og bidrar til arbeidet ovenfor de mer generelle 
kvalitetsutfordringer. I dette arbeidet settes fokus på serviceholdninger innen virksomhetens 
totale virkeområde - og alle de prosesser det innebærer – hvor kompetanse og opplæring inngår 
som en viktig del av prosessen. 
 
Oslo 28.04.2008 
 
 
 
 
Per Johannessen(s)       Tove Heggen Larsen (s) 
bydelsdirektør        ass. bydelsdirektør  


 


 


 
Vedtatt i AMU/MBU : 
Vedtatt i BU: 
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INTRODUKSJON        
Hva er kvalitetsutvikling? 
”Kvalitetsutvikling er en ledelsesfilosofi som gjennom strategi og metode sikrer kontinuerlige 
forbedringer av alle prosesser som skaper verdiøkning i en organisasjons virksomhet. Filosofien 
bygger på kontinuerlig og systematisk forbedring gjennom brukerfokus, prosessorientering og 
aktiv medvirkning fra alle ansatte”. 
 
Hva er kvalitetssikring?  
”Kvalitetssikring er alle planlagte og systematiske tiltak som blir tilrettelagt for å etablere tillit til 
at kvalitetskravene blir oppfylt”. 
 
Hva er et kvalitetssystem?  
”Formålet med et kvalitetssystem er å sikre at kvaliteten, slik den er spesifisert i de styrende 
dokumenter, blir oppnådd, vedlikeholdt og benyttet til forbedring og læring”. 
 
Hva menes med internkontroll? 
Internkontroll betyr systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, 
organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt av eller i medhold av 
lovgivningen. 
 
Hva er kvalitetsrevisjon? 
” Systematisk gjennomgang av kommunens kvalitetssystem for å se om det er samsvar mellom 
vedtatte retningslinjer og praktisk utførelse”. 
 
Hva er Kvalitetspolitikk? 
” Organisasjonenes overordnede hensikter og styring som angår kvalitet, slik dette er uttrykt 
formelt av den øverste ledelse”. 
 
Hva er Metodebeskrivelse? 
” Prosedyre. Beskrivelse av hvordan arbeidsprosessen foregår. Fremgangsmåte. Hva som skal 
gjøres. Innarbeidet arbeidsmåte”. 
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1 Organisering 
 
1.1 Styringslinjer – sentralt – bydel 
Organisasjonskartet er fra Bydelsreglementet 
 
 


 


 
  Bystyret Bydelsutvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
K § 20.1 – Byrådet er øverste ledelse av den samlede kommunale administrasjon, kan delegere og instruere 
bydelsadministrasjonen 
 
                  
Bydelsreglement /formelt grunnlag for et felles helhetlig kvalitetssystem 
Formelt grunnlag for et helhetlig kvalitetssystem i Bydel Nordstrand i utdrag fra Reglement for 
bydelene, vedtatt av bystyret 15.10.2003: 
” Bydelsutvalgene er hjemlet i kommuneloven § 12 om kommunedelsutvalg. 
Bydelsadministrasjonen med bydelsdirektøren som øverste leder er underlagt både byrådet og 
bydelsutvalget. ” 
”Tildeling/delegasjon av myndighet til bydelsadministrasjonen skjer til bydelsdirektøren, med 
mindre annet er særskilt bestemt. Bydelsdirektøren kan delegere videre internt i 
administrasjonen” 
§ 3-2 Bydelens oppgaver og myndighetsområder 
Bydelens oppgaver og myndighetsutøvelse er knyttet til følgende områder: 
1. Lov om sosiale tjenester av 13. 12.1991 nr 81 
2. Lov om barneverntjenester av 17.7.1992 nr 100 
3. Lov om helsetjenesten i kommunene av 19.12.1982 nr 66 
4. Lov om strålevern og bruk av stråling av 12. mai 2000 nr 36 
5. Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5.8.1994 
6. Lov om vern mot tobakkskader av 9.3.1973 nr 14 
7. Lov om barnehager av 5.5.1995 nr 19 
8. Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (dato).  
9. Skolefritidsordningen, jf. lov om grunnskolen og den videregående  
    opplæring av 17.7.1998 nr 61, § 13-7 med forskrifter og lovens kapittel 9a med forskrifter. 
10.Andre lover som pålegger kommunen oppgaver, og hvor bydelen er delegert  
     myndighet, for eksempel lov om helsepersonell. 
11.Kommunale forskrifter der bystyret har delegert myndighet til bydelen 
12.Kommunale oppgaver vedtatt av bystyret, og hvor bydelen er tillagt ansvar 
 
 
 


Byrådet          


 
Bydelsdirektør Byråden       


 Bydelsadministrasjon 
byrådsavdeling    


Tjenesteleder 
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1.2 Bydelens organisasjonsmodell 
Organisatorisk hovedmodell 
 
 
  


 
      


        
                  
 
                   Bydel Nordstrand       
                  Organisatorisk hovedstruktur     
                  (Resultatenhetsmodellen)      
        
        
        
        


 
 
  


 
    


 Strategisk/overordnet nivå      
        
     
 Operativt nivå       
        
                       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         
        
        
        
        


Bydelsdirektør 
(bydelsdirektørteamet)


Personal- og 
organisasjonsutvikling 


Økonomi


Samfunn og helse  


Enhet for bestiller  
Enhet for bolig  og 
dagtilbud 


Service- og
forvaltings-
enhet 
  


Enhet for 
forebyggende 
arbeid        


Enhet for  
barnehager nord  


Enhet for 
barnehager sør  Enhet for 


barnevern  Service-
torget  


Enhet for 
veiledning og 
støtteordninger for 
voksne  


Enhet for 
hjemmesykepleie  


Enhet for praktisk 
bistand  


Enhet for 
barnevern  


Figur 1 Bydel Nordstrand sin organisatoriske hovedmodell 
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2 Bydelsdirektørteamet  
 
  


Assisterende
bydelsdirektør


Assisterende
bydelsdirektør


Bydelsdirektør


 
 
Figur 7 Organisasjonskart bydelsdirektørteamet 
 
Bydelsdirektørens team har 3 årsverk 
 
Ansvarsområde 
Ivareta overordnede plan- og utviklingsoppgaver. 
Være ansvarlig for den daglige styring og koordinering av bydelens virksomhet i tråd med 
bystyrets og bydelsutvalgets forutsetninger. 
Påse at tjenesteytingen skjer innenfor de økonomiske rammer, lover, forskrifter og reglement 
som til en hver tid  gjelder. 
Styringsgruppe for bydelens større prosjekter. 
Kvalitetsutvalg med behandling av avvik innen HMS, personopplysningsloven og tjenesteyting. 
Oppfølging og veiledning av resultatenhetene. 
Saksbehandling for bydelsutvalget. 
Sekretariatsansvarlig for politiske organ. 
 
Lovverk 
 Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten 
 Lov om behandling av personopplysninger 
 Lov om offentlige anskaffelser 
 Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr 
 Lov om adopsjon 
 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 
 Lov om arkiv 
 Lov om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m.fl. 
 Lov om barnehager 
 Lov om barnetrygd 
 Lov om barneverntjenester 
 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 


redningsoppgaver 
 Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd 
 Lov om ferie 
 Lov om folketrygd 
 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 
 Lov om helsepersonell m.v. 
 Lov om legemidler m.v. 
 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 
 Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern 
 Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere 
 Lov om helsetjenesten i kommunene 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner 
 Lov om vergemål for umyndige 
 Lov om vern mot tobakkskader 
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 Lov om offentlighet i forvaltningen 
 Lov om pasientrettigheter 
 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 
 Lov om behandling av personopplysninger 
 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester 
 Lov om vern mot smittsomme sykdommer 
 Lov om sosiale tjenester m.v. 
 Lov om endringer i sosialtjenesteloven og i enkelte andre lover 
 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. 
 Lov om straff 
 Lov om strålevern og bruk av stråling 
 Lov om anke til Trygderetten 
 Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av 


betydning for miljøet 
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall 
 Lov om sivilforsvaret 
 Lov om yrkesskadeforsikring 
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2.1 Samfunn og helse 
  


Konsulent for plan,
miljø og samferdsel


Kvalitetsrådgiver Bydelsoverlege


Bydelsdirektør


 
 
Figur 8 Organisasjonskart Samfunn og helse 
 
 
Ansvarsområder 
 Miljørettet helsevern 
 Samfunnsmedisin 
 Ivareta overordnede plan- og utviklingsoppgaver. 
 Være ansvarlig for den daglige styring og koordinering av bydelens virksomhet i tråd 


med bystyrets og bydelsutvalgets forutsetninger. 
 Påse at tjenesteytingen skjer innenfor de økonomiske rammer, lover, forskrifter og 


reglement som til en hver tid  gjelder. 
 Styringsgruppe for bydelens større prosjekter. 
 Kvalitetsutvalg med behandling av avvik innen HMS, personopplysningsloven og 


tjenesteyting. 
 Oppfølging og veiledning av resultatenhetene. 
 Saksbehandling for bydelsutvalget. 
 Sekretariatsansvarlig for politiske organ. 


 
Lovverk 
 Lov om arbeidersmiljø, arbeidstid og stillingsvern   
 Lov om sosiale tjenester 
 Lov om barneverntjenester 
 Lov om helsetjenesten i kommunen 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner 
 Lov om strålevern og bruk av stråling 
 Lov om smittsomme sykdommer 
 Lov om vern mot tobakkskader 
 Lov om barnehager 
 Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere, introduksjonsprogram og 


kap.3 introduksjonsstønad 
 Skolefritidsordningen jf. Lov om grunnskolen og den videregåande opplæring med 


forskrifter og lovens kap. 9a med forskrifter 
 Andre lover som pålegger kommunen oppgaver, hvor bydelen er delegert myndighet 
 Kommunale forskrifter der bystyret, og hvor bydelen er tillagt ansvar 


 
Kvalitetsutvalg 
 Bydelsdirektør, leder 
 Ass.bydelsdirektør 
 Ass.bydelsdirektør 
 Kvalitetsrådgiver, sekretær 
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2.2 Kvalitetsarbeid i stad 
 
Kvalitetsarbeidet i stab er to-delt. 


1. Hver stab skal utarbeide prosedyrer for eget arbeidsområde 
2. Hver stab skal utarbeide overordnede prosedyrer for enheter og tjenester. Disse 


prosedyrene er retningsgivende og sikrer en lik produksjon på alle nivåer. 
     


Stabssjefene har ansvar for at kvalitetsarbeidet blir utført på alle områder innen stab. De som 
leverer stabstjenester i det daglige skal være aktive deltakere i arbeidet. Det skal nedsettes 
kvalitetsgrupper for prioriterte områder. Det videre arbeid med kvalitet og kvalitetssikring i 
stabene organiseres på følgende måte:  
 
Kvalitetskomité 
 Personalsjef   
 Økonomisjef   
 Tillitsvalgt 


 
Mandat for kvalitetskomité stab 
Komiteen skal fortløpende arbeide med kvalitetsutvikling og kvalitetssikring på et overordnet 
plan ved å: 
 Prioritere satsningsområder og nedsette kvalitetsgrupper etter behov 
 Gi oppdrag til, og behandle innspill fra kvalitetsgruppene.  
 Arbeide mot å etablere et helhetlig kvalitetssikringssystem for stabsfunksjoner, helst 


direkte innarbeidet i EK 
 Koordinere arbeidet og være rådgivende i forhold til resultatenheter og bydelsdirektørens 


team i forhold til kvalitetsarbeid knyttet til områder stabene har ansvar for eller har 
rådgivende rolle. 


 Behandle avviksmeldinger 
 Informere ansatte og brukere i viktige spørsmål.  


 
Spesielt om stabenes ansvars- og arbeidsområder 
 Stabene ivaretar mange og uensartede funksjoner på vegne av tjenestene og 


bydelsdirektøren. Dette kan være forskjellige interne tjenester til resten av virksomheten, 
rådgiving til bydelsdirektøren og linjeledere, tilrettelegging og bistand på fagområdene, 
utviklingsoppgaver, kontroll, mv. I tillegg har stabene funksjoner som representerer 
bydelsadministrasjonens ansikt utad.  


 Stabene skal ha spisskompetanse og kunne bistå med relevant støtte av høy kvalitet. Det 
er derfor viktig at stabene deltar i bydelens kvalitetsarbeid både for å sikre kvaliteten på 
støttefunksjonene og interne prosesser.  


 En viktig forutsetning for kvaliteten i stabene er kvaliteten og omfanget på innspillene fra 
tjenestene, og motsatt; kvaliteten i tjenestene på noen områder er avhengig av kvaliteten 
på det som produseres i stab. På grunn av dette må en del av kvalitetsarbeide i stabene i 
større grad forankres i Kvalitetsutvalget ved vedtak fordi forutsetningene i 
kvalitetsarbeidet vil kunne medføre merarbeid og endrede krav til tjenestene. Det kan 
også i noen sammenhenger være behov for deltakelse fra linje i stabenes kvalitetsgrupper. 


 
 
Kvalitetskomite stab 
Kvalitetskomiteen har valgt ut noen områder å starte med og nedsatt kvalitetsgrupper for disse. 
Sammensetningen kan endres og det kan bli aktuelt å trekke inn medlemmer fra linjen og 
tillitsvalgte i enkelte grupper. 
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Kvalitetskomite / kvalitetsgrupper stab 
Kvalitetskomiteen velger noen områder å starte med og nedsetter kvalitetsgrupper for disse. 
Sammensetningen kan endres og det kan bli aktuelt å trekke inn medlemmer fra linjen og 
tillitsvalgte i enkelte grupper. 
Stab omfatter:  Personal, lønn, regnskap, økonomi. I tillegg kan BDT, Samfunn og helse  
involveres. 
 
HMS-gruppe 
 Personalsjef   
 Økonomisjef   
 Verneombud  


 
Strategigruppe 
Arbeide med forutsetninger for at stabene skal kunne ivareta sine strategioppgaver 
 Personalsjef   
 Økonomisjef   
 Tillitsvalgt    


 
Arbeidsgruppe Økonomi 
 Økonomisjef 
 Spesialkonsulent økonomi  
 Spesialkonsulent økonomi 
 Regnskapsleder 
 NLP-Leder  (NLP – lønnssystem) 


 
Mandat: 
 Utarbeide rutinemessig opplæring og god veiledning for å kunne gi nødvendig forståelse 


av økonomi slik at avviksrapporteringen holder en god kvalitet. 
 Sikre at nødvendig forståelse av økonomi opprettholdes/holdes ved like samt at nye 


ansatte også får opplæring ved videre oppfølging – med repeterende/nye lignende kurs. 
 
Arbeidsgruppe for ansettelses og tiltredelsesprosedyrer 


• Personalkonsulent   
• Seksjonsleder, lønn   
• Personalsjef   


 
Mandat 
Utarbeide opplegg for ansettelses- og tiltredelsesprosedyrer fra en stilling er ledig til første 
lønnsutbetaling finner sted, herunder opplegg, rutiner, ansvarsforhold i forhold til: 


• Annonsering 
• Utvelgelse 
• Ansettelse 
• Sikre korrekt PRS (Personalregistreringssystem tilknyttet lønnssystem NLP) 
• Tiltredelse 
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3 Enhet for service- og forvaltning 
Enheten har gjennomført en omorganisering og er i startfasen med å bygge opp en tidsmessig 
serviceenhet med fokus på brukerorientering og et høyt servicenivå.  En av de viktige 
målsettingene enheten har i 2008 er få større fokus på informasjonsarbeid. Dette skal ivaretas 
både av servicetorget og en arbeidsgruppe som aktivt skal jobbe med intern og ekstern 
informasjonsflyt. Bydelens Internettsider skal videreutvikles tilpasset brukernes behov for 
informasjon. 
 
Via synliggjøring av tjenester og gode resultater, med brukernes behov i sentrum, skal det 
bygges opp et godt omdømme.  
 
Enheten skal i 2008 utarbeide avtaler hvor tjenestestedene forpliktes til å løfte service og 
brukerorientering til et høyere nivå.  
 
Enheten skal bidra til utvikling av sosiale møteplasser og lokale nettverk for å få til en 
bærekraftig utvikling i bydelen. Frivillighetssentralene vil være viktige aktører i den 
sammenheng.  
 
Sekretariatfunksjonen for BU vil også være det naturlige bindeleddet mellom innbyggerne og 
bydelsutvalget, bydelens politiske oppnevnte råd, og komiteer.  
  
Enheten skal ivareta publikumshenvendelser. Videre skal enheten ha ansvaret for tildeling av 
trygghetsalarmer for personer over 75 år, ledsagerbevis, regelstyrt saksbehandling, utleie av torg/ 
fortau, veilede frivillige foreninger/lag og seniorsentra/eldresentra i bydelen.  
God oversikt over alle kommunale og statlige tjenester er en forutsetning. 
 
Anskaffelser 
Oslo kommune: 
Felles kvalitetssystem for innkjøp/anskaffelse: Felles kvalitetssystem for forvaltning av inventar, 
materielle ressurser og teknologi. 
Hjemmelsdokumenter er Oslo kommunes innkjøpsregelverk og EØS-reglene. Alle innkjøp skal 
foregå innen de  økonomiske fullmakter og rammer og etter anskaffelsesreglement i Oslo 
kommune.   
 
Bydel Nordstrand:  
Hjemmelsdokumenter er Lov om off. anskaffelser m/forskrifter, Oslo kommunes regelverk om 
virksomhetens ansvar for anskaffelser. Alle innkjøp skal foregå innen de  
økonomiske fullmakter og rammer og etter anskaffelsesreglement i Oslo kommune.   
Mindre innkjøp styres av de budsjettansvarlige.  
Service og forvaltningsenheten skal konsulteres og involveres i utarbeidelse av kontrakter. Dette 
for å sikre at alt innkjøp og anskaffelser utføres i tråd med regelverket.  
    
 
3.1 IKT-gruppe 
Med bakgrunn i ny IKT-organisering i Oslo kommune er det opprettet en IKT-gruppe som består 
av:  
Spesialkonsulent IKT  
Førstekonsulent IKT 
1.linje brukerstøtter på de største tjenestestedene 
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Mandat:  
Koordinere 1. linje brukerstøtte tjeneste i bydelene slik at feil/problemer meldes korrekt til 
ekstern driftsleverandør. Brukerstøttetjenesten skal utføre enkle feilrettinger i henhold til 
beskrivelser utarbeidet av ekstern driftsleverandør. Utarbeide brukerveiledning i bruk av IKT og 
bistå med opplæringstiltak.  
 
3.2 Intern-informasjongruppe 
 Informasjonsplan er under arbeid.  
 Serviceerklæringer er under revidering.  
 Intern / ekstern informasjonsflyt og omdømmebygging   


Gruppen ledes av enhetsleder. 
 
3.3 Arkivgruppe  
Gruppen skal sikre at alle er kjent med: 
 Arkivrutinene 
 Opplæring i doculive. 


 
Gruppen arbeider i tillegg med: 
 Overordnet arkivplan.  
 Å sikre arkivene i bydelen 
 Å påse at dokumentasjon arkiveres i henhold til regelverk i gjeldende område. 


 
Arkivgruppen består av: 
 Enhetsleder 
 Arkivar 
 Førstekonsulent 


 
3.4 Kvalitetssystem for informasjonssikkerhet 
Bydelen samler inn, forvalter og behandler informasjon om befolkningen, hvorav en del av 
informasjonen er personsensitive klientopplysninger som er underlagt strenge lovpålagte krav til 
sikkerhet. Lov om behandling av personopplysinger fastsetter en rekke krav til behandling av 
personopplysninger. Innenfor de rammer lovverket setter er bydelen også bundet til å innrette 
seg i henhold til byrådets instruks for informasjonssikkerhet i Oslo kommune.  
 
Bydelen har utarbeidet Retningslinjer for informasjonssikkerhet som omfatter både fysiske, 
systemtekniske og organisatoriske sikringstiltak. 
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4 Økonomi- plan og budsjett 
 
 


Økonomi Regnskap Lønn


Stab økonomi
plan og budsjett


Bydelsdirektør


 
 
Figur 9 Organisasjonskart Økonomi - plan og budsjett 
 
 
Ansvarsområder 
 Utlønning til bydelens ansatte 
 Ajourhold av hjemmelsregister 
 Ajourhold og føring av bydelens regnskap 
 Økonomisk oppfølging 
 Opplæring til ansatte om økonomi 
 Budsjett 
 Statistikk/årsmeldinger 


 
Lovverk 
 Arbeidsmiljøloven 
 Kommuneloven 
 Offentlighetsloven 
 Forvaltningsloven 
 Oslo kommunes økonomireglement 


 
Kvalitetskomite 
 Økonomisjef 
 Spesialkonsulent  
 Regnskapsleder      
 NLP-leder  
 Hovedtillitsvalgt 
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5 Personal og organisasjonsutvikling 
 
 


Personal HMS Hovedverneombud Organisasjons-
utvikling


Personal - og organisasjonsutvikling


Bydelsdirektør


 
 
 
Ansvarsområder 
 Personalpolitikk 
 Spesielle personalsaker, disiplinærsaker   
 IA-arbeid og attføring 
 Organisasjonsutvikling 
 HMS 
 Hovedverneombud 


 
Lovverk 
 Arbeidsmiljøloven 
 Offentlighetsloven 
 Forvaltningsloven 
 Folketrygdloven 
 Oslo kommunes avtaleverk og overenskomster (Dok. 24 og 25) 
 Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid 


 
Kvalitetskomite 
 Personalsjef 
 Førstekonsulent 
 Førstekonsulent 
 Hovedtillitsvalgt 
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6 Service- og forvaltningsenheten 
 


Servicetorg Trygghetsalarmer Informasjon
og beredskap


Arkiv og post


IKT Politisk
sekretariat/


BU-sekretær


Sekretariats-
funksjoner


Kultur-
arrangement /


frivillighetsmidler


Boligkontoret Klagebehandling Frivillighetssentralen Private eldre-/
seniorsentre


Service- og
forvaltningsenheten


Bydelsdirektør


 
 
Ansvarsområder 
Service- og forvaltningsenheten skal være bydelens kontaktpunkt og ansikt utad 
brukerne skal få god  veiledning og oppleve god service.  
Enheten skal ha en oversikt over bydelens avtaler og kontrakter, kvalitetsikre 
saksbehandlingsrutinene for klagesaker og avvik.  
I tillegg skal enheten ivareta interne støttefunksjoner. 
 
Lovverk 
 Forvaltningsloven,  
 Personvernloven,  
 Kommuneloven,  
 Offentlighetsloven. 
 Arkivloven / retningslinjer for kassasjon. 
 Forskrifter om statlig lån / bostøtte /tildeling av kommunal bolig / boligtilskudd.  
 Lov om offentlige anskaffelser  


 
Kvalitetskomité    
 Enhetsleder   
 Førstekonsulent 
 PRK- forhåndsregistrert ansatt (PRK – person- og ressurskatalog). 
 Konsulent 
 Tillitsvalgt 


 
Viser til beskrivelse side 15 og 16. 
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7 Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne 
 


Sosialsenter-
tjenesten


Psykiatri-
tjenesten


Marmorberget
samlokaliserte


boliger


Bokollektivet
Øst


Norsk-
undervisningen


Gnisten
allaktivitetshus


Rusomsorg Herregårdsveien


Enhet for
veiledning og


støttefunksjoner
for voksne


Bydelsdirektør


 
 
Ansvarsområder 
 Råd, veiledning, mottak og oppfølging av personer med rusproblematikk, sosialt og 


økonomisk vanskeligstilte. 
 Jobbsøkingstiltak, sysselsetting og arbeidstrening 
 Introduksjonsordning for nyankomne innvandrere   
 Oppfølging av personer med psykiske lidelser og/eller samtidig rusproblematikk.  
 Booppfølging i kommunale boliger og i boliger for personer med bistandsbehov 


 
Lovverk 
 Lov om sosiale tjenester 
 Lov om introduksjonsordning 
 Lov om helsetjenester i kommunene 
 Lov om Helsepersonell  
 Lov om pasientrettigheter 
 Lov om Arbeidsmiljø 


 
Kvalitetskomité 
 Enhetsleder   
 Leder i Herregårdsveien 
 Leder for Samlokaliserte boliger  
 Leder for Gnisten  
 Teamleder 
 Tillitsvalgt 
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8 Enhet for forebyggende arbeid   
 


Pedagogisk
fagsenter


Utekontakten SaLTo Ungdomstiltak/
klubber


Helsestasjon Skolehelse-
tjeneste


Støttekontakter
 / avlastere / BPA


Familiesenter
Åpen barnehage


Fysio- og
ergoterapi-
tjenester


Altmuligmanns-
tjenesten


Seniorsenter


Enhet for
forebyggende


arbeid


Bydelsdirektør


 
 
Ansvarsområder 
 Helsestasjon (inkl. fysioterapi og ergoterapi til barn) 
 Skolehelsetjeneste 
 Ungdomstiltak/klubber 
 Utekontakten 
 SaLTo  
 Pedagogisk fagsenter 
 Familiesenteret/Åpen barnehage 
 Fysio- og ergoterapitjenester 
 Altmuligmannstjenesten 
 Krystallen seniorsenter samarbeider og videreutvikler private senior/eldresentre 
 Tilskudd til de private eldresentrene.  


 
Ansvarsområdet omfatter 
 Svangerskapsomsorg  
 Helsestasjon 0- 5 år  
 Skolehelsetjeneste 
 Helsestasjon for ungdom 
 Smittevern og reisevaksinering 
 Familiesenter 
 Familierådgivning  
 Fysio- og ergoterapitjeneste til barn/unge 
 Barn, unge og deres foresatte skal oppleve å ha tilfredstillende tjenester som bidrar til god 


helse og et godt oppvekstmiljø. 
 
Lovverk 
 Arbeidsmiljøloven 
 Helsepersonelloven  
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 Lov om helsetjeneste i kommunen.  
 Lov om vern mot smittsomme sykdommer hjemler deler av tjenesten. Det arbeides etter 


detaljerte forskrifter og veiledere for de ulike tjenesteområdene. 
 Lov om barnehager 
 Opplæringsloven 
 Lov om Sosialtjenesten § 3-1 som omhandler "Generell forebyggende virksomhet  


 
Kvalitetskomité 
Enhetsleder   
Leder helseseksjonen 
Tjenestestedsleder 
Tillitsvalgt 
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9 Enhet for barnehager – sør (BAS) og nord (BAN) 
 


Munkerudsletta
barnehage


Obersten
barnehage


Åssida
barnehage


Nordseter
barnehage


Rødstua
barnehage


Skredderstua
barnehage


Sæter
barnehage


Munkelia
barnehage


Pynten
barnehage


Rabben
barnehage


Skiferveien
barnehage


Rosenhagen
barnehage


Enhet for
barnehager


sør


Bydelsdirektør


 
 
Ansvarsområder: 
 12 kommunale barnehager 
 14 private barnehager  
 21 familiebarnehager 
 Budsjett og personalansvar for kommunale barnehager. 
 Opplæring og utviklingsarbeid for  kommunale og private barnehager 
 Etablere, og godkjenne nye barnehager i samarbeid med helse- og miljøkonsulent 
 Samarbeid med bestillerenheten i forbindelse med opptak og informasjon 
 Saksbehandling på barnehageområdet  
 Tverrfaglig samarbeid 


 
Lovverk: 
 Lov om barnehager med forskrifter 
 Forskrift om pedagogisk bemanning 
 Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer 


og pedagogisk leder 
 Forskrift om familiebarnehager 
 Forskrift om politiattest i henhold til barnehageloven 
 Forskrift om føring av register til bruk i forbindelse med kontroll av beregning og 


utbetaling av kontantstøtte 
 Forskrift om foreldrebetaling i barnehager 
 Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd 
 Forskrift om føring av register til bruk i forbindelse med kontroll av beregning og 


utbetaling av kontantstøtte 
 Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage 
 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 
 Forskrift om sikkerhet ved leketøy, gitt med hjemmel i produktkontrolloven 
 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 


  
Kvalitetskomite felles for barnehage nord og sør:     
 Enhetsleder 
 Styrere  
 Ansatt  
 Tillitsvalgt 
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10 Enhet for barnehager – nord (BAN) og sør (BAS) 
 


Bauneveien
barnehage


Lille Ekeberg
barnehage


Rygin
barnehage


Sportsplassen
barnehage


Speiderhytta barnehage


Tyrihans
barnehage


Marmorberget
barnehage


Nylænde
barnehage


Knausen
barnehage


Lekern åpen
barnehage


Vårveien
barnehage


Drengestua
barnehage


Steinspranget
barnehage


Familie-
barnehager


Barneparkene
opphører 31.07.2008


Enhet for
barnehager nord


Bydelsdirektør


 
 
Ansvarsområder  
 12 kommunale barnehager 
 2 parker 
 3 veiledere i private familiebarnehager 
 14 private barnehager  
 21 familiebarnehager 
 Budsjett og personalansvar for kommunale barnehager. 
 Opplæring og utviklingsarbeid i forbindelse med kommunale og private barnehager 
 Etablere, utvikle og godkjenne nye barnehager 
 Samarbeid med bestillerenheten i forbindelse med opptak 
 Saksbehandling på barnehageområdet  
 Tverrfaglig samarbeid 
 Veiledning av nyutdannede førskolelærere 
 Samarbeide med HiO  i forbindelse med arbeidsplassrelatert førskolelærerutdanning 


 
Lovverk 
 Lov om barnehager med forskrifter 
 Forskrift om pedagogisk bemanning 
 Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer 


og pedagogisk leder 
 Forskrift om familiebarnehager 
 Forskrift om politiattest i henhold til barnehageloven 
 Forskrift om føring av register til bruk i forbindelse med kontroll av beregning og 


utbetaling av kontantstøtte 
 Forskrift om foreldrebetaling i barnehager 
 Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd 
 Forskrift om føring av register til bruk i forbindelse med kontroll av beregning og 


utbetaling av kontantstøtte 
 Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage 
 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 
 Forskrift om sikkerhet ved leketøy, gitt med hjemmel i produktkontrolloven 
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 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 
 


Kvalitetskomite felles for barnehage nord og sør 
 Enhetsleder 
 Styrere  
 Ansatt  
 Tillitsvalgt 


 
 


  
 


Side 24 av 65 
 


Overordnet kvalitetssystem for Bydel Nordstrand er godkjent av bydelsdirektør den 28.04.2008 


 







 
  


11 Enhet for SFO* 
 


Bekkelaget
skole SFO


Ekeberg
skole SFO


Karlsrud
skole SFO


Lambertseter
skole SFO


Ljan
skole SFO


Munkerud
skole SFO


Nedre
Bekkelaget
skole SFO


Nordstrand
skole SFO


Spesialbaser
SFO


Enhet for
skolefritidsordningen


Bydelsdirektør


 
 
Ansvarsområder 
 SFO er et tilbud til alle barn fra 1. til 4. klasse og til barn med særskilte behov fra 1. til 


7.klasse. 
 9 SFO virksomhet ved 9 grunnskoler 
 2 spesialbaser  
 Kjøp av SFO plasser ved spesialskoler 
 Drift av egne SFO-tilbud knyttet opp til spesialklasser ved 3 av skolene, de fleste av disse 


barna kommer fra andre bydeler. 
 
Lovverk 
 Opplæringsloven 


 
Kvalitetskomité  
 Enhetsleder  
 Leder   
 Pedagogisk leder  
 Tillitsvalgt  


 
 
 
 
 
 
* Overføres utdanningsetaten 01.08.2008 
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12 Enhet for barnevern 
 


Familieteam Barnevernstiltak
i familien


Barnevernstiltak
utenfor
familien


Enhet for
barnevern


Bydelsdirektør


 
 
 
Ansvarsområder: 
 Barneverntjenesten gir råd og veiledning til brukere og samarbeidspartnere. 
 Registrere og behandle bekymringsmeldinger. 
 Gjennomføre undersøkelser og vurdere behov for hjelpetiltak. 
 Sette i verk hjelpetiltak og følge opp disse. Barneverntjenestens familieteam er el del av 


dette. 
 Forberede saker om omsorgsovertagelse og tvangssaker vedrørende adferd for 


Fylkesnemda, og gjennomføre behandling av disse. 
 Følge opp bydelens forsterhjemsplasserte barn med lovpålagte oppfølgingsbesøk og 


kontrollere at forsterhjemskommunen etterlever tilsynsansvaret. 
 Følge opp samarbeidet med fosterbarnas biologiske foreldre. 
 Sørge for at alle barn som er plassert i fosterhjem i Bydel Nordstrand av andre 


bydeler/kommuner har tilsynsfører. Oversende tilsynsrapporter til omsorgskommunen. 
 Saksbehandle søknader om utenlandsadopsjon, inkludert skrive sosialrapport, for 


oversendelse til Bufetat. 
 
Lovverk:  
 Lov om barneverntjenester 


 
Kvalitetskomité:  
 Enhetsleder  
 Konsulent 
 Tillitsvalgt 
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13 Enhet for hjemmesykepleie 
 


Opplæringssykpl Konsulent


FleXiteam


Distrikt Ekeberg


Natt-tjenesten


Distrikt Bekkelaget Distrikt Lambertseter Distrikt Nordstrand


Enhet for
hjemmesykepleie


Bydelsdirektør


 
 
 
Ansvarsområder 
 Personlig stell og hygiene, dusj , bad, elastiske strømper 
 Sykepleieoppgaver som sårskift, oppfølging av diabetes, vurdering av sykdomstilstand og 


oppfølging av dette 
 Ernæringsoppfølging, tilbereding av mat, mating 
 Legemiddelhåndtering, injeksjoner, multidose,  
 tilsyn og veiledning 
 Forebygge brannfare 
 Ringetilsyn 
 Katetrisering/stomi 


 
Lovverk 
 Lov om helsetjenester i kommunene 
 Lov om helsepersonell  
 Lov om pasientrettigheter  
 Lov om arbeidsmiljø  


 
Kvalitetskomité felles for hjemmesykepleien og praktisk bistand 
 Enhetsleder  
 Leder praktisk bistand, 


- stedfortreder v/fravær   
 Leder, et distrikt i hjemmesykepleien,  


- stedfortreder v/fravær 
 Verneombud 
 Tillitsvalgt  
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14 Enhet for praktisk bistand 
 
 


 


Spesialkonsulent Fotpleie


Distrikt Ekeberg/
Bekkelaget


Distrikt Nordstrand/
Lambertseter


Enhet for
praktisk bistand


Bydelsdirektør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
Ansvarsområde 
 Personlig stell som morgenstell, kveldsstell, dusj/bad 
 Renhold, støvtørking, støvsuging, gulvvask  
 Vindusvask 
 Tekstilbehandling med klesvask, tekstilbehandling 
 Ernæring; tilberede mat,  
 Handling 
 Forebygge brannfare 


 
Lovverk 
 Lov om sosiale tjenester § 4-2 og 4-3 
 Lov om Helsepersonell  
 Lov om pasientrettigheter  
 Lov om Arbeidsmiljø  
 Forskrift av 27.06.03 nr 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting 
 Forskrift av 08.06.01 nr 676 om individuelle planer etter helselovgivningen 


 
Kvalitetskomité felles for hjemmesykepleie og praktisk bistand 
 Enhetsleder 
 Leder praktisk bistand  


- stedfortreder v/fravær 
 Leder hjemmesykepleien  


- stedfortreder v/fravær  
 Verneombud 
 Tillitsvalgt  
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15 Enhet for bo- og dagtilbud   
 


Natt-tjenesten
Krystallen


Botjenester
Solfjellshøgda


Botjenester
Sandstuveien/


Gisles vei


Botjenester
Røhrts vei


Dagtilbud PU Fritidstilbud UH Servicegruppe Storåsveien
bokollektiv


Peder Holters vei
bosenter


Åsryggen 13 Særterhøyveien
bosenter


Birger Olivers vei
bosenter


Miljøterapeut-
tjenesten


Krystallen
bofellesskap


Utleieboliger Glimmerveien


Botjenester
Stamhusveien


Enhet for
bo- og dagtilbud


Bydelsdirektør


 
 
Ansvarsområde 
 10 boliger for utviklingshemmede 
 1 institusjon for utviklingshemmede 
 1 dagsenter for utviklingshemmede 
 Kontakt med eksterne instanser som habiliteringstjenesten med flere. 
 I verksette plan for tilrettelagte boliger for funksjonshemmede med behov av bistand i 


boligene sammen med bestillerkontoret. 
 Arbeidet med bistand til Lov om sosiale tjenester og kommunehelsetjenesteloven. 
 Fatte vedtak etter § 4a Lov om sosiale tjenester rettssikkerhet ved (bruk av tvang og makt 


overfor enkelte personer med utviklingshemming) hele bydelen og følge opp disse.   
 Gerica i bruk for all dokumentasjon (tiltaksplaner, journalskriving osv). 


 
Lovverk 
 Lov om sosiale tjenester 
 Lov om helsetjenester i kommunen 
 Lov om offentlig forvaltning 
 Lov om pasientrettigheter 
 Lov om helsepersonell 


 
Kvalitetskomité   
 Enhetsleder 
 Tillitsvalgt 
 Styrere  
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16 Enhet for bestiller   


Trygghetsalarm
(under 75 år)


Vederlag/fakturering Kundemottak Innsatsteam


Godkjenning/
tilsyn av


barnehager


Statsstøtte og
likebehandling


barnehager


Kjøp/salg
av plasser


inkl. psykiatri og
spesialplasser SFO


Bestillerenheten


Bydelsdirektør


 
 
 
Ansvarsområde 
 Tjenesten skal legge til rette for at eldre og funksjonshemmede så langt det er mulig skal 


kunne bevare selvstendighet og selvhjulpenhet.  
 Mennesker med funksjonshemming skal gis likeverdige muligheter for deltagelse i 


samfunnslivet.  
 Det skal ytes tilstrekkelige tjenester i form av pleie - og omsorg , praktisk bistand og 


avlastning i hjemmet.  
 Tjenestene skal preges av service, forutsigbarhet og tilstrekkelig kapasitet.  
 Brukermedvirkning skal prege hele tjenesten. 


 
Ansvarsoppgaver 
 Innsatsteam 
 Kjøp av sykehjemsplasser og dagsenterplasser 
 Botilbud / dagtilbud psykisk utviklingshemmede 
 Avlastning / støttekontakter  
 Bolig/gruppeavlastning 
 Borgerstyrt personlig assistanse BPA  
 Vedtak om hjemmetjenester 
 TT-kjøring 
 Barnehageplass 
 Andre oppgaver 
 Trygghetsalarm (personer < 75 år) 
 Vederlag/egenbetaling/fakturering 
 Kontraktsoppfølging individnivå 
 Barnehageloven: 
 Godkjenning av nye barnehager  
 Tilsyn av alle barnehager  
 Statsstøtte/likebehandlingsmidler/ formidling           
 Spesialplasser i SFO– Se Enhet for SFO 


Lovverk 
 Forskrift om individuell plan  
 Lov om pasientrettigheter 


Side 30 av 65 
 


Overordnet kvalitetssystem for Bydel Nordstrand er godkjent av bydelsdirektør den 28.04.2008 


 







 
  


 Lov om helsetjenesten i kommunen 
 Lov om sosiale tjenester, herunder §4.3 , praktisk bistand og opplæring og §4.2 
 Barnehageloven 
 Arbeidsmiljøloven 
 Lov om helsepersonell 


 
Kvalitetskomité    
 Enhetsleder 
 Tillitsvalgt 
 Fagkonsulent    
 Konsulent   
 Konsulent   
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17 Systemer 
17.1 Beskrivelse av det overordnede kvalitetssystemet 
Det er viktig å organisere logisk og strukturert, slik at ledelse og ansatte har lett tilgang til de 
sentrale statlige bestemmelser, Oslo kommunes tilleggsbestemmelser og egne lokale 
bestemmelser/prosedyrer. Når en også tar hensyn til behovet for løpende  revisjon og etablering 
av nye prosedyrer og regleverk, vil det være en fordel å benytte tilpassede elektroniske 
hjelpemidler. Bydel Nordstrand har gått til anskaffelse av en tilpasset applikasjon (eksempelvis 
Ek-Elektronisk kvalitetshåndbok). 
 
Elektronisk Kvalitetshåndbok og Delta  
 Bydel Nordstrand innførte høsten 2007 to elektroniske systemer. 


Elektronisk Kvalitetshåndbok – (EK) et kvalitetssystem for prosedyrer og 
oppgavebehandling. 


 Delta, et system for avvik og klagebehandling. 
 
Målet er at systemene skal bidra til forbedret og helhetlig kvalitet i Bydel Nordstrand. 
Opplæring og oppfølging er gjennomført og vil være en kontinuerlig prosess til systemene er en 
naturlig del av kvalitetsarbeidet og avviks- og klagebehandling i bydelen totalt. 
Etablering av kvalitetsutvalg, kvalitetskomiteer og kvalitetsgrupper med egne mandat innen den 
enkelte enhet eller nettverk og stabene er første fase i et helhetlig kvalitetssystem i bydelen.  
 
Elektronisk Kvalitetshåndbok 
Elektronisk Kvalitetshåndbok (EK) er skreddersydd for oppbygging og vedlikehold av 
dokumentene i et kvalitetssystem.  
Programmet er fleksibelt bygget opp av arkivnøkkel, versjonsstyring av enkeltdokumenter, 
saksgang, godkjenning, distribusjonsstyring og rapportering. 
  
Formål 
Formål med innføring av Elektronisk kvalitetshåndbok (EK) er å få samlet prosedyrer, 
instrukser, rutiner etc. for tjenesteområdene i bydelen. Sikre revisjon av prosedyrer og 
dokumenter etter fastlagte tider. 
Resultatdokumenter med oppgavefordeling, behandling, oppfølging og ansvarsfordeling på 
enhetsnivå.   
 
Tilgjengelighet 
Kvalitetshåndboken skal være tilgjengelig for alle ansatte. Den er installert i intern sone i 
nettverket og tilgang via terminalserver for brukere i sikker sone.  
Det kan produseres elektroniske eller papirutgave av hele eller deler av Kvalitetshåndboka som 
kan distribueres til samarbeidspartnere.  
 
Ansvar 
Bydelsdirektørens team: Overordnet ansvar for bruk av system 
Enhetsledere er ansvarlig for å:  
 Utarbeide/vedlikeholde/ revidering av prosedyrer for enheten og at disse er i 


henhold til gjeldende lover, forskrifter, instrukser etc.  
 Implementere Kvalitetshåndboka og gjøre den kjent i alle bydelens virksomheter og 


brukes av ansatte i enheten.  
 
Prosedyreverket 
I det elektroniske kvalitetssystemet er Kapittelstrukturen og Eksterne referanser viktige i 
utarbeidelse av prosedyrer.  
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I Kapittelstrukturen samles alle prosedyrene i en mappestruktur.  
Mappene benevnes så hensiktsmessig som mulig henholdsvis overordnede prosedyrer, 
fellesprosedyrer, stabsprosedyrer, enhetsprosedyrer. 
I Eksterne referanser samles lovverk og saker tilsvarende prosedyrens myndighetskrav. 
En fullstendig prosedyre utarbeides i systemet med lett tilgjengelig linket lovverk. 
En godkjent prosedyre er tilgjengelig for alle ansatte. 
  
Bydelens elektroniske kvalitetssystem har en felles mal for alle prosedyrer.  
Mal: 
  


1. Kvalitetsmål 
            Kvalitetsmål for utarbeidelse av en prosedyre er som følger: 
 Sikre at oppgaver utføres i tråd med gjeldende myndighetskrav 
 Sikre felles framgangsmåte i utførelse av en eller flere oppgaver 


2. Ansvar 
Enhetsleder er ansvarlig for enhetens prosedyrer.  
Enhetsleder beskrives i Ek som ansvarlig for prosedyrene og som godkjenner av de 
skrevne prosedyrer. 


3. Generelt 
Her beskrives generell informasjon som bakgrunn for utarbeidelse av den spesielle 
prosedyren.  


4. Utførelse 
Her beskrives i detalj hvordan utførelsen av oppgaven skal gjøres for å oppfylle 
myndighetskravene. 


5. Selvevaluering 
Her gjentas prosedyrens innhold. Den som har behov for prosedyren i utførelse av en 
oppgave kan benytte selvevalueringen som repetisjon for å sikre at alt er utført. 


6. Avvik 
Dersom det er avvik i forhold til prosedyren skal dette registreres. 
Alle som opplever eller selv er årsak til avvik skal registrere dette i Delta. 


 
En felles forståelse av begrepet - prosedyre 
 En prosedyre er en beskrevet framgangsmåte. 
 En innarbeidet prosedyre er en rutine. 


 
Hovedfokus i utarbeidelse av prosedyre 
 Prosedyre skal dekke behovet for bydelens rutinebeskrivelser 
 Prosedyre skal sikre forventet og ensartet utførelse av den / de oppgaver som beskrives i 


prosedyren. 
 
Språket i en prosedyre skal være 
 Korrekt – det vil si: Ikke slang, forkortelser eller fremmedord 
 Konkret og lett tilgjengelig for alle som skal bruke prosedyren 
 Kort og konsist om oppgaveutførelsen. 


 
Delta - DK  
Delta -DK er et databaseprogram for registrering av klager/avvik og oppfølging opp avvik, 
korrigerende tiltak og forbedringstiltak.   
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Formål 
Formål med innføring av Delta er å sikre en samlet oversikt og oppfølging av avvik og klager for 
tjenesteområdene i bydelen. Sikre at klager blir fulgt opp i forhold til frister.  
Delta omfatter ikke økonomisk avviksrapportering.   
Klagebehandlingen skal foregå i de ulike fagsystemene. Det skal ikke lagres sensitive 
personopplysninger i Delta.  
Et tiltak kan være frittstående eller satt opp på bakgrunn av ett eller flere avvik. Det er mulig å 
skille mellom ulike typer tiltak, f.eks. korrigerende og forebyggende tiltak. 
 
Om avviksbehandling 
Registrering og oppfølging av avvik er en sentral aktivitet i kvalitetsarbeidet. Et avvik 
representerer en uønsket hendelse eller situasjon. Et systematisk forbedringsarbeid forutsetter en 
beskrivelse av hvordan man ønsker at situasjonen skal være, enten formelt i form av et 
kvalitetssystem, eller mer uformelt. Men minst like viktig er det å måle virkeligheten opp mot 
denne beskrivelsen. Ved systematisk å registrere og analysere avvik, kan man sette i verk 
effektive forebyggende tiltak, og dermed drives virksomheten oppover i forbedrings-spiralen. 
 
Tilgjengelighet 
Delta er tilgjengelig for alle ansatte for registrering av avvik.  
  
Ansvar 
Bydelsdirektørens team: Overordnet ansvar for bruk av system 
 
Enhet for service- og forvaltning 
 Registrering av klager registreres i enhet for service- og forvaltning 
 Klager sendes den enhetsleder som er ansvarlig for klagen til behandling. 


 
Enhetsledere/ tjenestestedsledere:  
 Saksbehandle klager, avvik og avvik i  HMS  
 Delta er implementert og kjent av ansatte og brukes til behandling av klager, avvik og  


avvik i HMS av ansatte i enheten..  
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18 Overordnede plandokumenter 
18.1 Beredskapsplan 
Beredskapsplanen for Bydel Nordstrand beskrives innledningsvis som følger: 
”Planen er utarbeidet i tråd med Oslo kommunes reglement for kriseberedskap og bydelens egen 
risiko- og sårbarhetsanalyse. 


1. Reglement for Oslo kommunes beredskapsarbeid i fredstid, ved beredskap og i krig  
    rundskriv 9/2005.     
2. Retningslinjer for krisehåndtering i Oslo kommune, rundskriv nr. 10/2005. 
3. Sikkerhet og beredskap i Oslo kommune, kommunens sentrale risiko og  
    sårbarhetsanalyse for Oslo kommune. 1129/05  15.05.2005. 
4. Plan for helsemessig og sosial beredskap. (vedtatt 23.12.2003, byrådssak 1352/03) 
5. Evakueringsplan ved større ulykker byrådssak 1326/03  04.12.2003”.    


 
Mål: 
”Bydelen skal mestre og ta hånd om mennesker som rammes under større kriser og ulykker. 
Bistå politiet med tilgjengelige ressurser.  
Bidra til å begrense materielle og menneskelige skader. 
Tilbakeføre krisesituasjoner så raskt som mulig til det normale”. 
 
Lovverk: 
 Lov av 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap 
 Kommunehelsetjenesteloven og Smittevernloven med tilhørende forskrifter. 


 
18.2 Informasjonsplan 
Planen er under arbeid. 
 
Mål:  Føringer for bydelens informasjonsstrategi. Dette gjelder både internt og eksternt – brukere  
         og ansatte.  
 
18.3 Informasjon- og kommunikasjonsteknologi–IKT organisering i Oslo kommune 
Byrådet vedtok den 01.07.2004 nye hovedprinsipper for organisering av IKT-funksjonen i Oslo 
kommune (byrådssak 1230/04), der formålet er økt tjenestekvalitet og bedre ressursutnyttelse.  
Bystyret vedtok i møte 01.03.2006 alternativ driftsmodell for bydelene.  
Hovedprinsippene er nedfelt i IKT-instruks for Oslo kommune, vedtatt av byrådet 3.3.2005 
 
Det er definert 3 ansvarsroller:  
Faglig premissgiver 
Plasseres der det faglige ansvaret for de ulike virksomhetsområdene ligger.  
Skal etableres i den enkelte virksomhet og i byrådsavdelingene 
I praksis innebærer det at bydelen selv har ansvar for å styre egen IKT-utnyttelse i samsvar med 
mål og strategier.  
 
IKT-strateg 
Ansvar for IKT-faglig styring av teknologien og kommuneovergripende koordinering av IKT-
virksomheten. Etablert i UKE. 
 
IKT-leverandør 
Operativ uføreransvar for etablering og drift av IKT-løsninger. Etablert i UKE.  
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Bydel Nordstrand 
Bydel Nordstrand har valgt alternativ driftsmodell som innebærer at 1. linje teknisk support 
fortsatt skal utføres av ansatte i bydelen.  
 
18.4 Informasjonssikkerhet 
Bydelen samler inn, forvalter og behandler informasjon om befolkningen, hvorav en del av 
informasjonen er personsensitive klientopplysninger som er underlagt strenge lovpålagte krav til 
sikkerhet. Lov om behandling av personopplysinger fastsetter en rekke krav til behandling av 
personopplysninger. Innenfor de rammer lovverket setter er bydelen også bundet til å innrette 
seg i henhold til byrådets instruks for informasjonssikkerhet i Oslo kommune.  
 
Bydelen har utarbeidet Retningslinjer for informasjonssikkerhet som omfatter både fysiske, 
systemtekniske og organisatoriske sikringstiltak.  
 
18.5 Smittevernplan 
Tatt til etterretning i Bydelsutvalget 24.04.2008.  
Smittevernplanen for Bydel Nordstrand beskrives innledningsvis som følger: 
”Smittevernplan for Bydel Nordstrand er den lokale smittevernplanen for bydelen, med 
utgangspunkt i Oslo kommunes smittevernplan. Planen er et arbeids- og oppslagsdokument med 
grunnleggende informasjon om bydelens organisering av smittevernarbeidet, kontaktpersoner, og 
ressurser, samt en beskrivelse av lokal beredskapsorganisering innen smittevern. Det gis også en 
kortfattet oversikt over melde- og varslingsrutiner og en kort beskrivelse av tiltak / rutiner ved 
enkelte utvalgte sykdommer. Planen bør sees i sammenheng med Smittevernplan for Oslo som er 
den overordnede plan for hele Oslo. 
 
Hensikten med smittevernarbeidet er: 
 Verne befolkningen mot farlige smittestoffer som følger med mennesker, dyr, varer og 


avfall. 
 Bekjempe alvorlige smittsomme sykdommer 
 Forebygge spredning av smittsomme sykdommer blant bydelens befolkning. 


Forebygging av smittsomme sykdommer er spesielt rettet mot risikogrupper ved bl.a. 
smitteoppsporing, vaksinasjon, informasjon og kontroll. 


 Bedrive infeksjonsepidemiologisk overvåkning. 
 Opprettholde en beredskapsorganisasjon som kan håndtere utbrudd og epidemier av 


smittsomme sykdommer. 
 
Den generelle smittevernplanen for Oslo kommune behandler følgende områder: 
 Bakgrunn med lover, forskrifter og definisjoner 
 Beskrivelse av befolkningssammensetning, byomfattende smitteforebyggende ressurser, 


bydelens ressurser, overvåkning av smittsomme sykdommer i Oslo kommune, meldings- 
og varslingsrutiner og diagnostikk og tiltak. 


 Generell infeksjonsepidemiologi med omtale av mage- tarminfeksjoner, dråpesmitte og 
vaksinasjon. 


 Drikkevann, næringsmidler, avfallshåndtering og skadedyrskontroll. 
 Beredskap med organisering, risikovurdering, mobiliseringsrutiner, internasjonale 


ankomster, informasjon og informasjonsspredning, vurdering av ressurser. 
 Vedlegg med basisvaksinasjonsprogram, adresselister, kart over bydelene, allmennfarlige 


smittsomme sykdommer. MSIS-veiledning (MSIS – meldesystem for infeksjonssykdommer) med 
sykdomsliste og til slutt områder med restriksjoner for drikke vannskilder”. 
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18.6 Folkehelseplan  for Oslo  
Det vises til Byrådssak 10/06 som beskriver en overordnet folkehelseplan for Oslo. 
”Hovedmålet for planen er å redusere helseforskjellene i Oslo gjennom å forbedre helsen til 
utsatte grupper. Den sentrale delen av planen er Folkehelseprogrammet for Oslo. Utkast til 
program er sendt til høring, og med bakgrunn i dette og innspillene fra høringsinstansene har 
byrådet utarbeidet en samlet plan for folkehelse i Oslo. 
Folkehelsearbeid er sektorovergripende og det er mange beslutninger som tas utenfor 
helsetjenesten som kan ha betydelige konsekvenser for folkehelsen. Planlegging for folkehelse 
krever således en bred tilnærming. Folkehelseplanens strategi vil rettes mot høyrisikogrupper og 
bidra til å redusere helseforskjeller i Oslo. For å opprettholde den lokale forankringen skal 
strategien basere seg på tiltak og prosjekter som utvikles lokalt og som inkluderer såkalte 
partskapsavtaler mellom kommunale og private, eller andre offentlige instanser. Den skal være 
samordnet med statlige tiltak og i tråd med statlige føringer. For å fange bredden i 
folkehelsearbeidet legges det opp til fastsatt rapportering fra alle kommunens virksomheter og 
utvidet bruk av helsekonsekvensutredninger. 
Det legges opp til sju innsatsområder: fysisk aktivitet og fysisk planlegging, kosthold, 
psykososiale nærmiljøer, tannhelse, tobakkforebygging, skadeforebygging og helseovervåkning. 
I oppfølgingen av planen vil byrådet blant annet sørge for sentral koordinering av 
folkehelsearbeid i Oslo, fastsette kriterier for registrering av tiltak i fokkehelseprogrammet, 
registrere eksisterende folkehelestiltak pr. 01.01.2006, og utvikle et system for registrering, 
evaluering og videreformidling av resultater fra tiltak og prosjekter i Oslo. Byrådet vil også 
opprette en egen nettside for folkehelsearbeid i Oslo kommune og etablere en folkehelsepris for 
tiltak og prosjekter i Oslo. 
 
18.6.1 Folkehelseplan  for Bydel Nordstrand 
Planen er under arbeid. 
 
18.7 Økonomiplan 
Det er utarbeides årlig Tidsplan budsjett / økonomiplan for Bydel Nordstrand. 
 
18.8 Delegasjonsbestemmelser 
 Delegasjonsmyndighet innen personalområdet – Bydel Nordstrand 
 Fullmaktsoversikt – Bydelsdirektørens myndighet i henhold til Bydelsreglementets § 3-4, 


jf 3-2. 
 Budsjettfullmakter og anskaffelser delegert til enhetsledere for 2007 


Vedlegg  
 
18.9 Strategisk plan 
Planen er under arbeid. 
 
18.10 Handlingsplan for psykisk helsearbeid 
Handlingsplanen for psykisk helsearbeid 2004 – 2008 for Bydel Nordstrand beskrives 
innledningsvis som følger: 
”Handlingsplanen bygger på Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 – 
2008, vedtatt i bystyret 22.09.2004. Oslo kommunes plan har utgangspunkt i statlige føringer og 
innmeldte behov fra etater og bydeler ved Foreløpig handlingsplan for psykisk helsearbeid 2004 
– 2008. 
Handlingsplan for psykisk helsearbeid for Bydel Nordstrand uttrykker samme verdisyn og har 
samme oppbygging som Oslo kommunes handlingsplan for psykisk helsearbeid. Planen skal 
være konkret og målbar, med hovedvekt på tiltak og bydelens prioriteringer av 
satsningsområder. 
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Ansvaret for å yte de nødvendige tjenester til mennesker med psykiske lidelser er delt mellom 
spesialisthelsetjenestene og de kommunale tjenester. Spesialisthelsetjenestens virksomhet er et 
statlig ansvar og reguleres av Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern av 
2001. Denne lovs § 1-2 definerer psykisk helsevern slik: ” Med psykisk helsevern menes 
spesialisthelsetjenestens undersøkelse og behandling av mennesker på grunn av psykisk lidelse, 
samt den pleie og omsorg dette krever”.  
 
Bydelens ansvar på dette området reguleres av følgende lover: 
 Lov om helsetjenester i kommunene 
 Lov om sosiale tjenester m.v. 
 Lov om barneverntjenester 
 Kommuneloven 


Bydelen har i henhold til disse lovene et betydelig ansvar for både forebyggende og kurativt 
psykisk helsearbeid. Arbeidsdelingen mellom kommunen og helseforetakene innebærer at 
kommunen har ansvar for alminnelige tilbud og tjenester, som bolig, fritids- og kulturtilbud, 
opplæring, arbeid og annen bistand som setter den enkelte i stand til å mestre dagliglivets 
problemer. Spesialisthelsetjenesten ved helseforetakene skal ha ansvar for behandlingstilbudet. 
Bydelens virksomhet innen psykisk helsearbeid baserer seg på at det ordinære tjenesteapparat 
skal kunne gi kvalifisert bistand til mennesker med psykiske lidelser”.   
 
18.11 Ruspolitisk handlingsplan 
Planen er under arbeid. 
 
18.12 Plan for full barnehagedekning 
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 ble vedtatt i Bydelsutvalget 24.april 2008.  
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19 Kvalitetsarbeidet 
19.1 Bakgrunn og sammenhenger   
Hva er kvalitet og hvordan måles det?  
I denne sammenheng støtter vi oss på en utbredt definisjon av kvalitet utformet av Norsk 
Standard (NS-ISO 8402): ”Kvalitet er helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører 
dens evne til å tilfredsstille uttalte og underforståtte behov”. I følge denne definisjonen har 
kvalitet å gjøre med tilfredsstillelse av beskrevne krav, forventninger og behov knyttet opp mot 
en helhet av egenskaper. Kravene kan komme fra staten i form av krav, lover, forskrifter eller 
rundskriv, fra kommunene selv eller fra brukere og pårørende. Alle disse vil kunne ha uttalte 
forventninger og behov.   
 
Tilsyn 
”Byrådet ivaretar sitt tilsyn overfor bydelene primært ved gjennomgang av bydelenes 
årsbudsjett, årsrapporter og øvrige rapporter som bystyret fastsetter. Dersom byrådet gjennom 
sitt tilsyn konstaterer betydelig avvik mellom utviklingen av ressursbruk, tjenesteproduksjon eller 
anvendelse av lover og overordnede retningslinjer i forhold til forutsetningene definert av 
bystyret eller lovgiveren, skal byrådet fremme forslag til iverksettelse av korrektive 
tiltak/instruksjon av bydelsutvalgene for bystyret.” 
 
”Bydelsutvalget har ansvar for å føre tilsyn med bydelens virksomhet. Tilsynet ivaretas primært 
gjennom ordinær budsjettoppfølging, gjennomgang av tertialrapporter, årsmeldinger og øvrige 
meldinger som bystyret fastsetter, samt rapporteringsordninger som bydelen selv fastsetter.” 
”Bydelsdirektøren har ansvar for å føre tilsyn med virksomheten i bydelen”. 
 
19.2 Prosesser i kvalitetssystemet 1-11   
Det er en rekke kritiske prosesser i vår organisasjon som er vesentlige for driften og levering av 
de tjenester bydelen er satt til å produsere. En helhetlig kvalitetspolitikk må omfatte alle 
prosessene på alle plan og nivåer i organisasjonen. God service er en uttrykt policy i bydelen, 
som skal forankres i hele organisasjonen og kvalitetssikres og utvikles gjennom hensiktsmessige 
verktøy og metoder for kontroll og avviksrapportering.  
 
Bydelens helhetlige kvalitetssystemet tar sikte på å sikre  alle sentrale områder innen 
tjenesteyting og administrasjon, men for detaljerte opplysninger om rutiner: se den enkelte stabs 
og enhet i dette dokumentets del 2. 
Det er tatt inn henvisning til eksisterende fagsystem under hvert område da dette er viktige 
redskap for utvikling av rutiner og prosedyrer og en stadig viktigere del av kvalitetssikringen i 
kommunen og bydelen. 
 


1. Kvalitetssystem for helse og sosialtjenestene, i hovedsak pleie rehabilitering og omsorg  
(lovregulert, se også kvalitetsforskrift og forskrift om internkontroll side 10, og lov om  
 helsepersonell)  (fagsystemet Gerica/IPLOS)  


2. Kvalitetssystem for lovregulerte tjenester til barn og unge (Fagsystemene SATS      
barnehager og SFO, Helsestasjonssystem og Familia barnevern).  
Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager. 
Bruk av nettbasert barnehagetilsyn i alle kommunale og private barnehager. 


3. Kvalitetssystem for andre typer tjenester til barn/unge og befolkningen: Forebyggende 
barne- og ungdomsarbeid, kulturarbeid, miljø, opplysnings/informasjonstjeneste, m.m. 


4. Kvalitetssystem for bolig- kvalifisering sosialkontortjeneste knyttet til lov og  
kvalitetshåndbok. (Fagsystemet Oscar WinSosial, SAPO ) 
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5. Felles Kvalitetssystem for Informasjonssikkerhet Personopplysningsloven, arkivlov,  
offentlighetslov, forvaltningslov. (gjennom alle fagsystemene, Critical Path og     
saksbehandlingssystemet DocuLive inkludert Oppfølgingsmodulen) 


6. Felles Kvalitetssystem for HMS Arbeidsmiljøloven, Lov om helsemessig og sosial  
beredskap og arbeid med lokale miljøtiltak gjennom HMS kvalitetssystem. årlig revisjon  
på alle tjenestesteder (inkludert lønn og personalsystemet NLP og Prosesser for 
forvaltning av personalressurser.)  


7. Felles system for rekrutterings og kompetanseplaner mm. Prosesser for sikring av  
undervisning, praktisk opplæring og påkrevet videre- og etterutdannelse (jf for eksempel  
kommunehelselov /sosialtjenestelov med mer). Prosesser for sikring av hensiktsmessig  
organisering, jf Helsepersonelloven § 16. Under utvikling i den enkelte stabs og  
enhet og i bydelen generelt. Disse rutinene er ikke beskrevet i dette  
rapportdokumentet. 


8. Felles Kvalitetssystem for alle tjenester og staber knyttet til budsjettering, regnskap og  
prognoser for økonomi, tjenesteproduksjon i måltall og statistikk (økonomisystemet  
Agresso og Kostra/ Statistisk sentralbyrå, kommunal statistikk) som også er byrådets  
oppfølging og tilsyn med bydelen. 


9. Felles kvalitetssystem for innkjøp/anskaffelse: Hjemmelsdokumenter er Oslo kommunes  
innkjøpsregelverk og EØS-reglene. Alle innkjøp skal foregå innen de økonomiske 
fullmakter og rammer og etter anskaffelsesreglement i Oslo kommune.  Mindre innkjøp 
styres av de budsjettansvarlige.  


10. Felles kvalitetssystem for forvaltning av inventar, materielle ressurser og teknologi.  
Bydelen har anskaffet et system for materiellregnskapsføring, men det er ikke fullt ut  
implementert.  For IT-utstyr føres det en oversikt over hardware i et regneark.    


11. Bydelsdirektørens kvalitetssystem for oppfølging av beslutninger / planer: 
Interne beslutninger, oppfølging av sentrale vedtak i bydelens lokaldemokrati,  
medbestemmelses- og arbeidsmiljøutvalg gjennom oppfølgingsmodul i DocuLive. 


 
19.2.1 Kvalitetsforskriften for Helse- og sosialtjenester  
 
Forskrift om kvalitet i pleie– og omsorgssektoren trådte i kraft 1.7.2003. 
§ 1. Formål 
”Forskriften skal bidra til å sikre personer som mottar pleie- og omsorgstjenester etter 
kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven får ivaretatt sine grunnleggende behov med 
respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel.”  
 
Forskrift om internkontroll i sosial – og helsetjenesten trådte i kraft 1.1.2003. 
§ 1. Formål 
Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlig sosial – og helsetjenester og at sosial – 
og helselovgivningen oppfylles gjennom krav til systematisk styring og kontinuerlig 
forbedringsarbeid i tjenestene. 
 
§ 3. Internkontroll 
”I denne forskriften betyr internkontroll systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens 
aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i 
medhold av sosial – og helselovgivningen”. 
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Sosial- og helsedirektoratet 
 
19.2.2 Hvordan lykkes i kvalitetsarbeidet? 
På et strategisk nivå er en av de vanligste grunnene til at man mislykkes i å opprettholde 
kvaliteten at man prøver å møte ulike brukergrupper med de samme type service. Det er viktig å 
skille mellom de ulike brukergruppenes, behov, situasjon m.m. Når det gjelder tiltak for å 
forbedre og opprettholde kvaliteten er følgende årsaker de mest vanlige å mislykkes i: 
 
1. Mangel på interesse fra toppledelsen.  
    Uten engasjement og støtte fra toppledelsen er det lite sannsynlig at kvalitetsnormer blir  
    akseptert og opprettholdt i det lange løp. 
 
2. Å gjøre kvalitet kun til en oppgave og utfordring for et spesialisert personale. 
    Kvalitetsarbeidet må drives på alle plan og nivåer i tjenesten Alle som er involvert i den  
    tjenestene  som brukerne skal motta må utøve kvalitet slik at kvalitetsarbeidet blir  
    gjennomgående i alle ledd. 
     
3. Rollekonflikter hos frontlinjepersonalet som resultat av at man ikke lykkes i å fremme god   
    kommunikasjon og samhandling mellom ledelsen og øvrige ansatte i kvalitetsarbeidet som er  
    nødvendig for god kvalitet overfor kunden. 
 
4. Manglende interesse fra bydelens ledelse for de lokale kvalitetshøynende prosesser.  
    For eksempel vil ikke kvalitetssystemet overleve hvis det ikke finnes et apparat som mottar og  
    seriøst behandler og reagerer på avviksmeldinger eller ideer og forslag fra kvalitetsgruppene.  
    Alle vil se resultater og vite at noen hører på og er klar til å handle når det er nødvendig. 
 
5.  Man mislykkes i å opprettholde kvaliteten over lang tid.  
     Det finnes flere eksempler på programmer for å høyne kvalitetsnivået i organisasjoner og 
     virksomheter på kort tid, basert på en kombinasjon av gode ideer, en karismatisk leder og en 
     del effektive hjelpemidler for kommunikasjon. Men det er alltid en risiko for at lufta går ut av  
     ballongen og det kun blir en kortsiktig gevinst.  
 


      6.  Dersom det ikke gjøres systematiske anstrengelser for å stabilisere en kvalitetshøyning er 
risikoen  for tilbakefall stor. (kilde: Service Management, Richard Normann). 







 
  


 
7.  Et springende punkt i kvalitetsarbeidet er å utvikle en meldekultur som oppfordrer  
      til at avvik meldes. 
 
8.  Manglende faglig og etisk kompetanse/opplæring. 
 
 
20 Føringer fra Oslo kommune sentralt 
I byrådets budsjettforslag for 2008 (kapitel 8) står følgende beskrevet:  
”International og trygg by 
”Byrådslederen vil gjennom ledelse av kriminalitetsforebyggende arbeide for at Oslo skal være 
en trygg by for alle. I hht. Rundskriv 2007/05 fra Politidirektoratet er det opprettet et politiråd i 
Oslo der kommunens og Oslo politidistrikts toppledelse er representert. Gjennom - sammen 
lager vi et trygt Oslo (SaLTo), er det også et nært samarbeid mellom bydelene, Utdanningsetaten 
og Oslo politidistrikt.   
 
God brukertilpasset tjeneste 
Byrådet vil arbeide for å gjøre kommunen lett tilgjengelig og oversiktelig for publikum og bidrar 
til økt ressursutnyttelse og større treffsikkerhet i tjenestene gjennom effektiv organisering og god 
bruk av moderne teknologi.   
Oslo skal være en forgangskommune for god brukerservice og effektiv oppgaveløsning. Det skal 
arbeides for tillit og godt samspill mellom byens befolkning, kommunale virksomheter, ansatte 
og folkevalgte organer. Gjennom aktivt informasjonsarbeid skal kommunens omdømme som 
tjenesteyter og arbeidsplass styrkes. 
 
Bærekraftig utvikling 
Byrådet vil følge opp sine forpliktelser som Vice-cheir i Eurocitier Environment Forum, og 
videreføre miljøsamarbeidet med de nordiske hovedstedene”. 
 
”Situasjonsbeskrivelse og målsettinger 
 Helse- og velferdsetaten skal være ett av flere virkemidler i byrådets satsing på eldreomsorgen 
 og andre prioriterte områder innen helse- og sosialsektoren og barnevernet, hvor etaten  
 samarbeider med bydelene på deres ansvarsområder.  
Tjenestetilbudene skal videreutvikles på flere områder og tjenestene skal kjennetegnes ved god 
ressursutnyttelse, høy kompetanse og brukermedvirkning bl.a. ved gjennomføring av 
brukerundersøkelser for å ta vare på brukernes behov og ønsker. 
Helse- og velferdsetaten skal årlig gjennomføre brukerundersøkelser, pårørendeundersøkelser, 
kvalitetsrevisjoner og måling av objektive indikatorer i sykehjem, hjemmetjenesten og 
sosialtjenesten. 
Etaten skal innlede et samarbeid med bydelene for å utvikle en HMS-håndbok som kan hjelpe 
bydelene i deres arbeid på dette området”. 
 
Bydel Nordstrand oppfatter de sentrale føringer slik at det gis sterk fokus på brukertilpassede 
tjenester, lett tilgjengelig informasjon, service og effektivitet. I tillegg er det iverksatt nye tiltak i 
fht utvikling innen HMS-arbeidet. 
 
Bydelen er godt i gang med arbeid i tråd med byrådets planer. Eksempelvis: 
 Nyetablert servicetorg tilrettelagt for informasjon og veiledning til publikum 
 Utvikling av bydelens nettside 
 Elektronisk kvalitetssystem implisitt HMS /Delta. 
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20.1 Serviceerklæringer og brukerundersøkelser 
I forbindelse med bydelsutvalgets behandling av budsjett 2008 ble det fattet følgende vedtak: 
” Mål 4  
Bydelen følger opp og tilrettelegger for utføring av tjenester i samarbeid med brukerne. 
 
Tiltak og deltiltak: 
Serviceerklæringer er utarbeidet og evaluert. 
 
Konsekvenser for brukerne: 
Bedre brukermedvirkning og brukertilpasning. Bruker vet hva som kan kreves av tjenesten. 
Avklarer forventninger mellom bruker og bydel. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser: 
Avklarte forventninger bidrar til større forståelse for de tjenester som gis, og dermed har en 
positiv innvirkning på arbeidsmiljøet.”  
 
Serviceerklæringer 
Formålet med serviceerklæringer er både å bidra til å avklare forventninger mellom 
brukerne/publikum og tjenestene og gi realistisk informasjon om hva bydelen har å tilby. 
 
 
20.1.1 Brukernes opplevelser av kvalitet og service 
Medarbeiderne i Bydel Nordstrand produserer tjenester for befolkningen. For at mottakerne av 
våre tjenester skal oppleve tjenestene som kvalitativt gode, må de tilfredsstille brukernes 
forventninger og behov og tjenestene må leveres på en måte som brukerne er fornøyde med. 
Kvalitet handler om opplevd kvalitet. Forutsetningen for at bydelen kan levere  
kvalitet er avhengig av den tekniske kvaliteten og av vår servicekultur. Med ”teknisk kvalitet” 
menes det som knytter seg til tekniske, lovmessige og forskriftsmessige standarder. Service 
handler om samhandlingen mellom tjenesteleverandør og bruker/mottaker. Dvs høflighet, 
respekt, tillitsvekkende framferd, tilgjengelighet og hurtighet i reaksjon og svar på henvendelser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denne modellen illustrerer sammenhengen mellom hovedelementene som inngår i brukeropplevd kvalitet, d.v.s. 
kvalitetsbegrepet (en modifisert utgave etter Grønros 1990): Kilde: (tidl. Bydelen Sagene – Torshov og Sogn). 
 
 
I januar 2007 hadde Bydel Nordstrand utarbeidet tjenestekatalog, tjenestebeskrivelser og 
serviceerklæringer for alle brukerrettede tjenester.  
 
 


OMDØMME – IMAGE - PROFIL 


TEKNISK KVALITET:  
Hva mottaker får – sakens utfall 


SERVICE: Samhandling mellom 
tjenesteleverandør og mottaker 


OPPLEVD KVALITET 
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20.2  Brukerundersøkelser     
I følge byrådets forslag til budsjett og økonomiplan for 2008-2011 vil byrådet at det 
gjennomføres: 
-  brukerundersøkelser, kvalitetsrevisjoner og måling av objektive indikatorer i sykehjem og  
    hjemmetjenestene. 
-  sørge for et bredt spekter av boligvirkemidler for mennesker som ikke selv klarer å ivareta 
   sine interesser på boligmarkedet, og videreutvikle spesialtilpassede boligløsninger for dem 
   som ikke klarer å benytte seg av eksisterende tilbud. 


- videreføre det omfattende tiltaksapparatet som er etablert for 
rusmiddelmisbrukere. 


 
   
   Arbeidet med brukerundersøkelser sees i forhold til serviceerklæringene og skal  
   måle brukernes tilfredshet med tjenesten og sikre at eksisterende redskaper  
   og dokumenter bygger opp under service og kvalitet (prosedyren er vedlagt). Slik blir  
   brukerundersøkelsen et verktøy for oppfølging av det som er intensjonen med 
   serviceerklæringene og en dokumentasjon for forbedringsarbeid. 
 
 
Brukerundersøkelser er et redskap til hjelp i tjeneste- og kvalitetsutvikling og skal tjene som  
styringsinformasjon. Hensikten er å sikre en mer balansert styringsmodell for kommunens 
virksomheter, blant annet ved å fastsette kvalitetsmål og kvalitetsindikatorer i virksomhetene.  
Føringer er gitt i de siste års budsjett – senest i budsjett for 2008 og Økonomiplan 2008 – 2011. 
Vi vet også at Kommunerevisjonen har intensivert sitt arbeid rettet inn mot kvalitetsrevisjoner av 
kommunenes tjenester og virksomheter.   
Brukerundersøkelser anvendes hovedsakelig i arbeidet med Strategisk plan, Årsplan - og 
Budsjettarbeid, Økonomiplan, Helhetlig risikostyring - prioriteringer (styringsinformasjon), 
Kvalitetsutvikling / forbedring, Tjenesteforbedring, Internt motivasjonsarbeid, Oppfølging av 
serviceerklæringer, Serviceutvikling, Avklare brukernes forventninger, tilbakemeldinger, 
Prosessforbedringer, erfaringslæring. 
 
Formålet med brukerundersøkelser: 
1. Bedre innsikt i egne tjenester ved å analysere og dokumentere effektivitet og kvalitet. 
2. Bedre innsikt i forbedringsmuligheter ved å sammenligne resultater og arbeidsmåter. 
3. Klargjøre og vedta forbedringstiltak på aktuelle tjenesteområder 
4. Integrere arbeidet med effektivitet og kvalitet i budsjettprosessen. 
 
Kvalitetsmål for brukerundersøkelsene: 
1. Sikre at brukerne får den kvalitet på tjenestene som er forutsatt i serviceerklæringene. 
2. Sikre at bydelens tjenester bruker undersøkelsen systematisk og effektivt for å sikre et  
      mer helhetlig system for kvalitetsoppfølging av tjenestene.  
3. Sikre at brukernes opplevelser av kvalitet er i samsvar med hva som er forutsatt. 
4. Avklare forventninger i felles forståelse. 
 
Resultatene fra brukerundersøkelsene kan bidra til å: 
1.   Gi et bedre grunnlag for politiske beslutninger 
2.   Bygge opp en kunnskapsbase og fungere som styringsverktøy for administrasjonen og  
      for tjenestene. 
3.   Øke fokus på brukerorientering 
4.   Videreutvikle tjenestene og kvaliteten 
5.   Gi grunnlag for økt forståelse for kommunikasjonsutfordringene. 
6.   Brukes opp mot kvalitetsarbeidet til forbedring av kvalitetsprosedyrer. 
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7.   Evaluering med sikte på forbedringer/endringer. 
8.   Fokusere på implementeringen av serviceerklæringer. 
9.   Sikre en god brukermedvirkning 
10. Involvere brukere / pårørende ved revisjon av serviceerklæringene. 
 
 
20.3 Implementering av serviceerklæringer i Bydel Nordstrand 
Oppgave Ansvar Tidspunkt 
Utarbeide serviceerklæringer 
innhold/områder  
innhold/områder 
målgrupper 
eksemplarer 


 
Overordnet - bydelsdirektør 
Enhetsleder  
Bydelsdirektør 
MBU 


 
 Årlig ved: 
- årsplanbehandling 
- organisasjons endringer  
  og/eller   
- ved endringer lovverk /   
  avtaler  retningslinjer og  
  lignende. 


Lay-out- oppbygging Overordnet bydelsdirektør   
 Trykking     
IMPLEMENTERING 
Tilgjengelig intra-/internett 
 
Til enhets-/stabssjefen 
 
Til ledere, ansatte og tillitsvalgte 
 
Introduksjonstreff 
 
 
Ved klage  på service 
 
Rapportering i forbindelse med 
brukerundersøkelser     og ved 
bydelens ordinære årsmelding 


   
Hver enhets-/stabsleder –
vurderer hvem som bør ha 
informasjon om hva og sørger 
for distribusjon 
(samarbeid mellom enhetsleder 
– mulig involvere 
bydelsdirektør) 
 
Bydelsdirektør 
Enhetsleder 
 
Overordnet bydelsdirektør 
Enhetsleder/stabsleder 
 
Enhetsleder/Stabsleder  


 
 
 
 


AJOURHOLD 
Vurdere behov for endringer av 
gjeldende serviceerklæringer 
 
 


 
Overordnet bydelsdirektøren 
Enhetsleder/Stabsleder 
enhetsleder evt. andre 
hvis samordningsbehov er 
tilstede 


 
 
 


EVALUERING   
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21 Effektiviseringsnettverk  
Overordnede målsettinger (jf KS nettverkene): 
Forbedring av kommunens tjenester 
Effektivitetsutvikling i kommunens deltakerkommuner 
Gi styringsinformasjon på nasjonalt nivå om kvalitets- og effektivitetsutvikling 
   
Formålet med effektiviseringsnettverkene 
Egen bevisstgjøring, organisering i Bydel Nordstrand, bruk av ressurser og ansvarsfordeling, 
samt bruk av nettverkenes resultater. 
 
Bedre innsikt i egne tjenester ved å analysere og dokumentere effektivitet og kvalitet. 
Bedre innsikt i forbedringsmuligheter ved å sammenligne resultater og arbeidsmåter 
Klargjøre mål og vedta forbedringstiltak på aktuelle tjenesteområder 
Integrere arbeidet med effektivitet og kvalitet i budsjettprosessen. 
Arbeidet foregår med utgangspunkt i foranstående og i vår egen bevissthet om bruk av ressurser i   
nettverkene, intern arbeidsfordeling og hvordan bruke resultater aktivt i egen organisasjon. 


 
 
22 HMS-instruksen for Oslo kommune ift. virksomhetsleders ansvar sier at: 
 ”Ansvaret for at det innføres og utøves internkontroll i overensstemmelse med kravene i 


HMS – lovgivningen er videredelegert til virksomhetsleder i den enkelte virksomhet. Den 
enkelte virksomhetsleder må sikre at kravene i eller i medhold av helse, miljø og 
sikkerhetslovgivningen til enhver tid blir etterlevet og oppfylt. Virksomhetene må selv 
klarlegge hvilke lover og forskrifter de er berørt av, og hvordan de systematiske tiltakene 
skal være ved utarbeidelsen av eget HMS-system”.  


 
22.1 Hovedmål med HMS-arbeidet 
Oslo kommunes overordnede HMS-system har som hovedmål at kommunens  virksomheter skal 
ha et HMS system som sikrer at kravene til lovgivningen på HMS-området og Byrådets HMS-
instruks, blir etterlevet. Målene er såpass vidt formulert at den enkelte virksomhet lett skulle 
finne referansepunkt i disse målsettinger ift. egne formulerte mål – og tiltak. 
 
Virksomhetens egne mål på HMS-området skal følge den øvrige målprosessen i   
kommunen; for bydelen betyr dette budsjett- og økonomiplanprosessen.  
Sett fra den enkelte arbeidstakers ståsted skal HMS området ha alt det vesentlige  
i seg; fra et fysisk og psykisk godt tilrettelagt arbeidsmiljø, ivaretakelse av interessante og 
tilpassede arbeidsoppgaver og tilpasning av kompetanse  jf. arbeidsmiljølovens målsetting. 
Gjennom lederskapet – på alle nivåer – må vi evne å se den enkelte medarbeider – som  
individ og som del av en gruppe. Det stilles omfattende krav til oss som  
virksomhetsledere; første bud for å utøve vår lederfunksjon innen dette området er i alle  
fall at vi har dette for øyet, tar det med oss i hverdagen, har dette som tema blant  
lederne, setter oss formelle HMS mål, og gjennom dette utvikler oss og legger  
forholdende til rette for de ansatte. Et gjennomsyret og godt HMS arbeid er noe av det best 
tenkelige sikkerhetsnett virksomheten kan bygge seg. 
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22.2 Helse, miljø og sikkerhet i forhold til Arbeidsmiljøloven     
Det er utarbeidet prosedyrer for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for Bydel Nordstrand.  
HMS-prosedyrene er implementert i elektronisk kvalitetshåndbok (Ek). Revidert i forbindelse 
med implementeringen vår 2008.     
HMS-prosedyrene er et verktøy for enhetsledere i arbeidet med å skape et godt arbeidsmiljø for 
alle ansatte i Bydel Nordstrand.   
Enhetslederne har ansvar for å informere sine ansatte om HMS-prosedyrene og legge til rette for 
at disse er tilgjengelig for alle ansatte. 
 
Formålet med HMS-prosedyrer 
”Dokumentasjon på at Bydel Nordstrand oppfyller sine forpliktelser i forhold til forskrift om 
internkontroll for helse, miljø og sikkerhet – og at arbeidet med HMS drives i samsvar med krav 
til aktuelle lover, forskrifter og kommunale vedtak innen HMS-området”.  
 
I følge HMS – instruks for Oslo kommune skal: 
”Ansvaret for at det innføres og utøves internkontroll i overensstemmelse med kravene i HMS – 
lovgivningen er videredelegert til virksomhetsleder i den enkelte virksomhet. Den enkelte 
virksomhetsleder må sikre at kravene i eller i medhold av helse, miljø og sikkerhetslovgivningen 
til enhver tid blir etterlevd og oppfylt.   
Bydelsdirektøren har vurdert at det vil være naturlig at HMS-håndboka ligger tilgjengelig i det 
elektroniske kvalitetssystemet. Eksisterende HMS-håndbok omarbeides for å tilpasses dette 
området. Enkelte prosedyrer vil være utarbeidet til bruk for det enkelte tjenestested, men andre 
prosedyrer skal være til bruk for enhetsledere /tjenestedsledere som har behov for å utarbeide 
egne lokale prosedyrer. 
 
Forskriften om internkontroll har følgende formål   
 Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak skal denne forskrift fremme et 


forbedringsarbeid i virksomheten innen: 
 Arbeidsmiljø 
 Forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester 
 Vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall, slik at målene i 


helse, miljø og sikkerhetslovgivningen oppnås. 
 
22.3 Helse- miljø og sikkerhet - HMS 
  Arbeidsmiljølovens målsetting er: 
 ”å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt 


arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med 
en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og 
sosiale utvikling i samfunnet, 


 å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet 
 å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers 


forutsetninger og livssituasjon, 
 å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og 


utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig 
veiledning og kontroll fra offentlig myndighet, å bidra til et inkluderende arbeidsliv.” 


 
Mange øyne er rettet mot oss i hverdagen. Og spesielt er det mange som har meninger hvis 
sluttproduktet oppfattes som utilstrekkelig, er for dårlig, eller at forventningene om at det skulle 
vært bedre ikke samsvarer med praksis. 
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Kritikerne kan være mange 
 Brukerne selv; gir vi hva de har krav på, og hvordan kommuniserer vi hvis det utmåles 


mindre enn hva de selv mener å trenge/være berettiget  
 De pårørende, som naturlig står på for sine      
 Klage- og tilsynsorganene i forhold til den formelle klageadgangen  
 Gjør vi det godt nok sett fra politisk side: 


- Bydelsutvalg 
- Byråd 
- Bystyre 


 Gir vi tjenestene kostnadseffektivt, og ihht. LEON- prinsippet   
 Gjør vi det godt nok ifht.: 


- Formelle krav og egne satte kvalitetsnormer 
- Er vi etisk gode nok i leveransen 
- Hva med. brukernes rettssikkerhet 
- Og ikke minst ifht. det arbeidsmiljø den enkelte ansatte har krav på 


 
Når disse spørsmålene stilles, omhandles også både direkte og indirekte våre ansatte og 
virksomhetens HMS-område. 
Dette er ytterligere med å underbygge at HMS-arbeidet og kvalitetsinnholdet i vår tjenesteyting 
henger nøye sammen, to sider av samme sak. 
 
 
22.4 Å fremme kvalitet 
Et kvalitetssystem er et helhetlig system som skal ivareta kvaliteten på bydelens totale 
virksomhet. I tillegg er kvalitetsutvikling og kvalitetssystemer en av strategiene som er valgt 
både fra statlig og kommunalt hold i forhold til modernisering og effektivisering av offentlige 
tjenester. Klarest er dette kommet til uttrykk i helse-, pleie- og omsorgstjenester.  
Kvalitetsarbeidet skal ha forankring i Oslo kommunes verdigrunnlag som selvsagt alle husker  
bygger på:    Brukerorientering – Redelighet – Engasjement og Respekt.  
  
Kvalitetssikring og internkontroll – HMS er et linjeansvar med bydelsdirektøren som overordnet 
ansvarlig leder og resultatenhetslederne som daglig ansvarlige for sine områder. 
Avviksbehandling skal måles i forhold til lovverket, forskrifter og bydelens egne interne 
retningslinjer og bestemmelser. Ansvar og oppfølging av avviksmeldinger og kvalitetsutvikling 
skal organiseres og gjennomføres etter en lagt basismodell.  
 
Det er imidlertid verdt å merke seg at et kvalitetssystem må være under stadig revisjon for å sikre 
at tiltakene er relevante i forhold til virksomhetenes mål og risiko.  
Det finnes i dag flere metoder å bedrive en proaktiv risikovurdering på. Vi har ikke dette på plass 
i Bydel Nordstrand i dag, men forhåpentligvis innen rimelig tid. Man kan da tryggere vurdere om 
valgte strategier er relevante i forhold til utfordringene virksomheten står overfor, og om 
virksomheten evner å oppnå tilsiktede resultater. Videre vil det være en effektiv metode for å 
skjelne mellom viktige forhold (kritiske risikoer) og mindre viktige forhold (ubetydelige 
risikoer), slik at det lettere kan prioriteres tiltak der det vil ha størst effekt.  
HMS som et sentralt element av vårt kvalitetsutviklingsarbeid må drives kontinuerlig og må i 
tillegg til ledelsen –i den totale sammenheng -  involvere ansatte, tillitsvalgte og politikere, slik 
at det blir gjennomgående i hele organisasjonen. 
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22.5 Kvalitetslover 


 


 Kvalitetens ”første lov” avhenger av den kvalitet som oppleves. 
Medarbeiderne våre produserer tjenester til befolkningen. For at mottakerne av våre 
tjenester skal oppleve tjenestene som kvalitativt gode, må de tilfredsstille brukernes 
forventinger og behov, og tjenestene må leveres på en måte som brukerne er fornøyde 
med. Kvalitet handler mao. Bl.a. om opplevd kvalitet. 
Forutsetningen for av VI kan levere kvalitet er avhengig av den tekniske 
kvaliteten og av vår servicekultur. Med ”teknisk” kvalitet menes det som 
knytter seg til tekniske, lovmessige og forskriftsmessige standarder. Service handler 
om samhandlingen mellom tjenesteleverandør og bruker/mottaker. Dvs høflighet, 
respekt, tillitsvekkende framferd, tilgjengelighet og hurtighet i reaksjon og svar på 
henvendelser. 


 
 Kvalitetens ”andre lov” er avhengig av samspillet og forståelsen mellom den som 


yter tjenesten og den som mottar tjenesten. 
 
 Kvalitetens ” tredje lov” er å sikre individets rettigheter. 


 
 Kvalitetens ”fjerde lov” er å delegere myndighet og kontrollere. 


 
 Kvalitetens ”femte lov” er at empati er ingen garanti for god kvalitet, men god 


kvalitet er ikke mulig uten empati. 
 
 De to første kvalitetslovene – og den siste - er sterkt HMS-relatert.  


 


22.6 Samfunnsutvikling og ny kunnskap 
I takt med samfunnsutviklingen og økt/ny kunnskap omkring helse, miljø og sikkerhet vil  
forventninger og formelle krav stadig kreve mer av oss. Framover i tid må vi regne med 
ytterligere fokus innen dette feltet. Kampen om den gode arbeidskraft vil ytterligere forsterke 
dette. 
HMS og den tjenesteyting vi gir brukerne kan ikke ses isolert i forhold til hverandre. 
HMS området er en del av virksomhetens kvalitetskonsept. Den vesenligste bjelken i bygget er 
borte hvis et velfungerende HMS konsept ikke også tydelig rettes inn mot en trygg og best mulig 
leveranse av våre tjenester.   
 
22.7 Omorganisering 
Dette er et sentralt spørsmål å stille, selv om en ikke kan organisere seg vekk fra alle problemer 
eller utfordringer. Men en kan organisere seg slik at en står best mulig rustet til for å løse 
oppgaver. De strukturer som velges vil vi se igjen i forhold til HMS området. 
 
22.7.1 To-nivåmodell  
Bydel Nordstrand implementerte fra 1. september 2007 ny organisatorisk hovedstruktur; 
Resultatenhetsmodellen, som kjennetegnes ved at det tradisjonelle avdelingsnivå nærmest 
bydelsdirektøren fjernes, til fordel for resultatenheter,  i vårt tilfelle 11 resultatenheter med 
enhetsledere. 
Disse har et tydelig og selvstendig ansvar for den løpende tjenesteyting (fag, personal og 
økonomi) innen gitte rammer. 
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22.7.2 Linjeansvar 
HMS ansvaret må tydeliggjøres som et linjeansvar. For å ha støttespillere, pådrivere, rådgivere, 
samt formalisere deltakelse/medinnflytelse fra de tillitvalgte og vernetjenesten vil Bydel 
Nordstrand sitt kvalitetsutvalg være representert med bydelsdirektørteamet og kvalitetsrådgiver, 
som trekker inn andre etter behov   
Bydelens nye struktur er organisert med en kvalitetsmedarbeider og en HMS-medarbeider   i stab 
hos bydelsdirektør, i tillegg personal innen HMS feltet. 
I hver enhet er det obligatorisk å ha en kvalitetskomité. Hver kvalitetskomité skal ha deltakelse 
fra de tillitsvalgte. Det vil videre være anledning til å opprette kvalitetsgrupper etter behov. Disse 
gruppene arbeider med tidsavgrensede enkelttemaer eller ad-hoc pregede oppgaver. 
Dette er rådgivende organer; på det administrative plan. I følge bydelens delegasjons- og 
fullmatsstruktur tilligger det formelle ansvaret linjeledelsen. 
  
22.7.3 Forankring i ledelsen 
Måten bydelen organiserer seg på vil på en tilfredsstillende måte strukturere og synliggjøre 
lederskapet i HMS- sammenheng Bydelsdirektøren og enhetslederne får en synlig plass gjennom 
sin deltakelse i råd- og komiteer innen HMS og kvalitetsutvikling. Dette er betydningsfullt  for å 
nå gode resultater. 
Med denne organiseringen blir ledelsen i synliggjort i det løpende HMS- og kvalitetsarbeidet; 
både på drifts- og overordnet nivå. 
På denne måten skaffer ledelsen seg nyttig og nødvendig informasjon som kan anvendes til 
positiv videreutvikling   
 
HMS arbeidet må drives på alle plan og nivåer    
Blir  ledelsen fraværende på HMS-området, kan dette gi negative utslag som: 
 Lite sannsynlig at interesse og kvalitet for HMS området opprettholdes over tid 
 Vanskeliggjør nødvendig bred deltakelse i virksomheten.  
 Kan eksponere rollekonflikter av forskjellige slag. 


 
Forum for medinnflytelse - tillitsvalgte og vernetjenestens deltakelse. 
I tillegg til arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenestens deltakelse i lov- og avtalefestede 
organer er det opprettet et fast utvalg; Forum for medinnflytelse, hvor de hovedtillitsvalgte og 
hovedverneombudet møter bydelsdirektørens ledergruppe. Arbeidsgivers deltakelse må nå ses  
på nytt i to-nivå modellen.  
Intensjonen er å ha en møtearena hvor det kan tas opp og drøftes aktuelle saker på en uformell 
måte, og på et tidlig tidspunkt. Avgrensningen er at det skal ligge innenfor det saksfelt hvor 
tillitsvalgte/vernetjenesten er tillagt oppgaver og medansvar og partene har forpliktet seg til en 
åpen og direkte dialog. 
 
Helhetsansvar 
Det er behov for gode prosesser med tillitsvalgte og vernetjeneste, gjerne utover det formelt 
nedfelte, som eksempelvis forum for medinnflytelse. Selv om flere av de forhold som drøftes der 
kunne vært drøftet i AU til AMU/MBU, får vi en større bredde i samspillet i forumet for 
medinnflytelse, noe som også kan styrke senere formelle behandlinger i AMU/MBU. 
Med dette deltar hele organisasjonen: ledelse, ansatte, tillitsvalgte og vernetjeneste i å tenke 
helhetlig. 
 
Opplæring 
Opplæring innen HMS-området er viktig, jf. det ansvar lederskapet har. God kunnskap og 
ivaretakelse av oppgavene skal blant annet forhindre utstøting fra arbeidslivet. 
Forhindre unødvendig bruk av tidligpensjonering/AFP 
Dempe eller forhindre andre uheldige og negative forhold. 
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23 Planlegge og sette mål 
23.1 Tradisjonell målstyring  
Gjennom flere 10-år har Målstyring stått sentralt i den kommunale planleggingen og 
gjennomføringen, mens kvalitet og andre måleindikatorer har kommet til underveis. Med 
Målstyring i dennes første fase  var det mer en ensrettet økonomisk målstyring det dreide seg 
om. 
 
Metode 
I en stor organisasjon, som bydelene og de fleste virksomhetene i Oslo kommune er, vil bydelen 
være tjent med å benytte gjennomgående metodiske tilnærminger/prosesser både i planlegging 
og gjennomføringsfasen.  
I dette ligger det sikring for de ansatte; en forutsigbarhet som ved tilstrekkelig implementering 
innebærer trygghet og et pre for arbeidsmiljøet, samtidig som det trygger produksjonen. Igjen ser 
vi at det er naturlig å tenke HMS og tjenesteyting i sammenheng. 
 
23.2 Internkontrollforskriften 
Internkontrollforskriften  kan i en større sammenheng være med å vise vei i forhold til metode og 
prosesser.  
Internkontrollforskriften pålegger virksomheten å ha skriftlig dokumentasjon:   
 
1. Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet 
2. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og  
    myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt   
3. Utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene 
4. Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt  
5.Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav  
   fastsatt i eller i medhold av helse- miljø og sikkerhetslovgivningen 
6.Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer  
   som forutsatt   
7. Sikre sammenheng mellom metode og prosess. 
8. Ivareta  prosesser hvor kommunikasjon og dokumentasjon omhandler fasene: 
 Igangsettelse 
 Kartlegging 
 Planlegge- og prioritere tiltak 
 Følge opp og evaluere 


Dette representerer formelle krav til lederskapet i den enkelte virksomhet. Vi kan anvende den 
samme tenking også i forhold til tjenesteytingen. Da vil våre metoder inn mot tjenesteytingen 
kunne tuftes på noe kjent, samtidtidig som vi kan bli mer proaktive og sikre en tryggere 
leveranse av bydelens tjenester.  
En ting er å sette seg mål, men hvordan med tilstrekkelig objektivitet skal vi si at disse er oppfylt 
på en tilfredsstillende måte.  Det er i dag ikke godt nok bare å sjekke at en har holdt seg innenfor 
tildelte økonomiske rammer. Vi må i tillegg kunne si eller få bekreftelse på at oppnådd resultat i 
forhold til målet er tilfredsstillende ift. definerte parametere/målområder; som eksempel: 
 Selve tjenesteytelsen/kvaliteten på denne 
 Brukere/befolkningen 
 Ansatte  
 Ressursforvaltning.(som innbefatter mer enn den rene økonomiinnsatsen – infrastruktur 


som teknolog og bygninger) 
 
Ledelsen i bydelen må bestrebe seg på å være synlig og ivareta HMS ansvaret, og se HMS- 
området som en integrert del av virksomhetens totale kvalitetskonsept. Dette vil best ivareta både 
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virksomhetens sluttprodukter/tjenesteproduksjonen - og vårt viktigste instrument for å nå dette; 
de ansatte og tillitsvalgte. 
Arbeidet med kvalitetssikring og utvikling av kvalitetssystemer i bydelen er en kontinuerlig 
prosess og involverer ansatte, tillitsvalgte og politikere, slik at kvalitetsarbeidet blir 
gjennomgående i hele organisasjonen. 
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DEL 2 KVALITETSSYSTEM I BYDEL NORDSTRAND 
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24 Mål og virkeområde for kvalitetssystemet 
1. Gjennom helhetlig tilnærming sikre kvalitet og kontinuerlig tilpasning, utvikling og forbedring 
    av tjenestetilbudet. 
2. Tilrettelegge et kvalitetssystem som gjør det mulig å planlegge, målstyre, sikre og forbedre 
    kvaliteten på tjenestetilbudet. 
3. Ivareta kvalitetsarbeidet innenfor rammer gitt i faglige kriterier, økonomiske,  
    personellmessige og materielle ressurser og uttrykt gjennom lov, forskrifter og retningslinjer. 
 
24.1.1.1 Virkeområde 
Det beskrevne kvalitetssystemet gjelder eksterne og interne tjenester. Bydelsdirektøren kan 
beslutte endringer i systemets virkeområde.  
Kvalitetsarbeidet ligger i linja med enhetsleder/stabsleder som daglig ansvarlig. 
Ansvar, oppfølging og behandling av avviksmeldinger og kvalitetsutvikling gjennomføres etter 
følgende basismodell: 
  
 


BYDELSDIREKTØR 
 
 
 
 
 
 KVALITETSUTVALGET 
 BDT + Kvalitetsrådgiver
 
 
 
 
  ENHETER/STABER 
 
 
 
 
 KVALITETSKOMITÉ 
 
 
 
 
 


KVALITETSGRUPPE KVALITETSGRUPPE  
AD HOC-GRUPPER AD HOC-GRUPPER  
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Kvalitetsutvalget 
Bydelens Kvalitetsutvalg er organisert etter modell 1 (rådmannsmodellen) i ”Organisering av 
kvalitetsarbeidet i kommunehelsetjenesten” utgitt av Statens helsetilsyn. Utvalget ledes av 
bydelsdirektøren og har eget mandat. Utvalget behandler avvik etter lover, forskrifter og interne 
rutiner og vedtak i henhold til kommunehelseloven, sosialtjenesteloven, personopplysnings- 
loven og arbeidsmiljøloven og bygger på det kvalitetsarbeidet som allerede er godt etablert i 
mange tjenester.   
 
Sammensetning 
- Bydelsdirektør  (leder) 
- Assisterende bydelsdirektører  
- Kvalitetsrådgiver (sekretær) 
  
Mandat 
Kvalitetsutvalget skal fortløpende arbeide med kvalitetsutvikling på overordnet plan i bydelen, 
og systematisk arbeide med avvik som et verktøy for å fange opp forbedringsområder i bydelens 
tjenesteproduksjon på overordnet plan. 
 
1. Det skal utarbeides egne prosedyrer for avviksbehandling.   
2. Kvalitetsutvalget skal behandle avviksmeldinger fra enhetslederne. 
3. Det er utarbeidet felles avviksskjema for hele bydelen. 
4. Kvalitetsutvalget skal løpende informere enhetslederne og tillitsvalgte. 
5. Kvalitetsutvalget har månedlig gjennomgang av avvik i Delta 
 
I nødvendig grad vil enhetslederne bli trukket inn i møter i Kvalitetsutvalget. Dette avhenger av 
sakens karakter og alvorlighetsgrad og behovet for nærmere oppklaring. 
 
Avvikshåndtering på Serviceerklæringer skal sendes kvalitetsutvalget til orientering. 
Kvalitetsutvalget behandler også avviksmeldinger innen HMS området og kvalitetssystem for 
informasjonssikkerhet. Hastesaker meldes umiddelbart fra enhetsleder direkte til bydelsdirektør. 
Enheten får tilbakemelding på avvik som meldes til behandling. De mindre alvorlige avvikene 
løses i enheten med egne tiltak og rapporteres Kvalitetsutvalget til orientering. Kvalitetsutvalgets 
referat sendes enhetsleder og tillitsvalgte til informasjon. 
 
24.1.1.2 Kvalitetskomiteene med sentralt mandat 
1. Kvalitetskomiteen er rådgivende overfor enhetslederen /stabslederen og kommer med  
    anbefalinger til enhetsleder.  
2. Bydelens kvalitetsarbeid skal befestes og kvalitetssikres gjennom egne kvalitetskomiteer. 
3. Alle enhetsledere og staber skal ha en operativ kvalitetskomité. Enhetslederen avgjør selv  
   organiseringen og kan selv avgjøre om det er mer hensiktsmessig å etablere en kvalitetskomité  
   innen egen enhet eller innen det etablerte nettverket. (Dette kan være relevant for de enhetene  
   som driver like tjenester ut mot brukerne).  
4.Kvalitetskomiteene skal behandle og godkjenne prosedyrebeskrivelser og  
   kvalitetssikringsrutiner utarbeidet av kvalitetsgruppene og ha det overordnede ansvar for å  
   iverksette tiltak for å sikre kvaliteten på de tjenester som virksomheten leverer.  
5. Kvalitetskomiteen skal behandle og videreformidle avviksmeldinger og sørge for at praksis 
    endres for å unngå nye avvik. 
6. Dersom saker fra kvalitetskomiteen skal behandles videre i kvalitetsutvalget er det den  
    respektive enhetsleder eller stabsleder som bringer saken videre til Bydelsdirektør og  
    Kvalitetsutvalget via sekretær i kvalitetsutvalget. 
7. Hastesaker bringes direkte fra enhetsleder eller stabsleder til bydelsdirektør. 
8. Kvalitetskomiteen skal sammensettes av ansatte og tillitsvalgt. 
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9.  Kvalitetskomiteen ledes av en enhetsleder / stabsleder.  
10.Kvalitetskomiteene kan føye til et selvdefinert lokalt mandat til kvalitetskomiteens arbeid  
    som bygger på problemstillinger og oppgaver som er særdeles viktig på det respektive  
    fagområdet. 
 
Kvalitetsgrupper 
1. Det kan etableres midlertidige kvalitetsgrupper som arbeider med prosedyrer på de ulike  
    områder som skal kvalitetssikres. Dette kan være ad hoc grupper som etableres og arbeider  
    med konkrete oppdrag innenfor fastsatte tidsfrister. Oppdragsgiver er kvalitetskomiteen. 
2. Kvalitetsgruppen er en rådgivende gruppe for enhetslederen og stabslederen og 
    kvalitetskomiteen. 
3. Hver gruppe skal ha en leder som er ansvarlig for innkalling, fremdrift og informasjon. 
4. Mandat for kvalitetsgruppene utarbeides lokalt. 
 
24.2 Tillitsvalgtes medvirkning i kvalitetsarbeidet 
Tillitsvalgtes medvirkning i ulike sammenhenger reguleres i stor grad av Hovedavtalens 
bestemmelser og Avtale om medinnflytelse / medbestemmelse.  Det er imidlertid ikke like lett å 
vise til konkrete paragrafer som gir svar på hvordan tillitsvalgte skal delta i kvalitetsarbeidet.  Vi 
mener imidlertid at Hovedavtalens formål (§ 6) er et godt utgangspunkt i forhold til tillitsvalgtes 
medvirkning.  Der heter det at: 
 
”Formålet med denne avtalen er gjennom samarbeid å utvikle et godt arbeidsmiljø, økt 
effektivitet til beste for byens innbyggere, de ansatte og for Oslo kommune. Partene er enige om 
nødvendigheten av et godt og tillitsfullt forhold i virksomhetene.” 
 
I § 7 nedtegnes det flere prinsipper i forhold til samarbeidet mellom partene.  Det understrekes 
viktigheten av at det skapes gode samarbeidsformer, at samarbeidet skjer i betryggende former 
som skaper medansvar og at det er en felles plikt for virksomhetens ledelse, de ansatte og deres 
tillitsvalgte å ta initiativ til og støtte aktivt opp om og medvirke til utviklingsarbeid. 
 
Kvalitetsutvalget 
Bydelsdirektøren mener at det ikke er naturlig at tillitsvalgte deltar i kvalitetsutvalget. Utvalget 
er arbeidsgivers ”øverste” utvalg.  Utvalget vil blant annet sette på dagsorden ideer/planer for 
bydelens overordnede kvalitetsarbeid.   Før eventuell beslutning om/gjennomføring av konkrete 
strategier/overordnede mål/større tiltak fremmer bydelsdirektøren disse forslag for 
Medbestemmelsesutvalget (referanse MBU – avtalens § 3.1.4, § 4.1 og § 4.2.n). 
Tillitsvalgtes deltakelse på dette ”planet” består i at bydelens sentrale tillitsvalgte får referater fra 
møtene i kvalitetsutvalget.   
 
Kvalitetskomiteene 
Bydelsdirektøren ser det som nyttig at ansattes organisasjoner er representert i 
kvalitetskomiteene med som hovedregel én tillitsvalgt. I spesielle situasjoner hvor aktuelle 
enhetsledere/ stabsledere og ansattes organisasjoner blir enige, kan organisasjonene være 
representert med flere tillitsvalgte. Invitasjon om tillitsvalgtes deltakelse skjer fra aktuell(e) 
enhetsleder (er)/stabsleder(er) til de bydelssentrale tillitsvalgte. I invitasjonen anmodes én av de 
tillitsvalgte om å samarbeide med de øvrige organisasjonene for oppnevning av tillitsvalgt. I 
forhold til denne utvelgelsen anmodes det om at det i de fleste tilfellene velges ut ”lokal 
tillitsvalgt”. Aktuelle organisasjoners lokale tillitsvalgte (ved behov også de sentrale tillitsvalgte) 
får referat fra møtene i kvalitetskomiteene. 
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Kvalitetsgruppene 
Det vil være varierende behov for deltakelse fra tillitsvalgte i de ulike kvalitetsgruppene, 
avhengig av tema eller oppgaver som skal utføres. For noen grupper vil det være svært aktuelt 
med deltakelse (fortrinnsvis lokale tillitsvalgte) mens det for andre grupper ikke vil være naturlig 
med deltakelse. Det er kvalitetskomiteenes oppgave å bestemme om tillitsvalgte skal delta. 
Dersom tillitsvalgte deltar får den tillitsvalgte i kvalitetskomiteen ansvar for å gjøre de 
nødvendige tiltak i samarbeid med aktuelle organisasjoner i forhold til utvelgelse av 
tillitsvalgt(e). 
Utover ovennevnte understreker bydelsdirektøren at den enkelte tillitsvalgte (sentral – eller 
lokal) kan ta opp spørsmål om kvalitetsarbeidet med lederne i de aktuelle komiteer eller grupper. 
 
24.3 Bydelsutvalgets/Bydelsdirektørens internrevisjoner 
Når det gjelder de viktigste årlige revisjoner nevnes: 
 Gjennomgang av rapportering av regnskap, budsjettprognose, mål og nøkkeltall i tertial-  


og årsmelding.  
 Gjennomgangen presenteres av bydelsdirektør til bydelsutvalget og byrådsavdelingene/ 


kommunerevisjonen. 
 
Gjennomgang av arbeidsmiljørapport.             
 Skal inneholde krav til alle tjenester og stabsenheter i bydelen med skjema for status 


angående vedtatte arbeidsmiljøtiltak. Sykefravær, medarbeidersamtaler, opplæring innen 
hms, ansettelsesrutiner, brannvern. Gjennomgangen presenteres av bydelsdirektør for råd 
og utvalg og skal danne et av grunnlagene for budsjettprosessen og økonomiplan i 
bydelen/stabs/ enhetene på høsten.  


 
 Gjennomgang av sikkerhetsrevisjon se skjema vedlegg sendes ut fra bydelsdirektør etter 


vedtatt kvalitetssystem for informasjonssikkerhet (personopplysningsloven)skal sikre 
informasjonens Tilgjengelighet, Konfidensialitet, Integritet.  
Gjennomgås med vurdering av tiltak på området. 


 
 Revisjon av kvalitetssystem og prosedyrer i den enkelte enhet. Alle prosedyrer skal 


påføres ansvarlig og tidspunkt for revisjon. Kvalitetssystemet revideres og rapporteres 
årlig fra bydelsdirektør til bydelsutvalget (internrevisjon av tjenesteyting er under 
utvikling).   


 
 Årlig rapport til bydelsutvalget om klager og utfallet av saken i klageinstans.  


Alle formelle klagesaker som er behandlet i enhetene ut fra delegert myndighet og sendt 
overordnet klageinstans i bydel, byråd eller statlig myndighet gjennomgås. De 
rapporteres årlig fra bydelsdirektør alle tjenestedene.  


 
 Gjennomgang av bydelsdirektørens delegering av fullmakter innenfor økonomi, personal 


og myndighet i forvaltning og utførelse av lovverk overfor tjenestemottakere. 
Enhetslederens gjennomgang av videredelegering. 


 
 Tilsynsutvalgets årsrapporter. Bydelsutvalget har oppnevnt tilsynsutvalg etter pålegg fra 


bystyret for institusjoner, men også avtalt tilsyn i boliger med bemanning for eldre og 
funksjonshemmede og for bestillerenhet, psykososialt team og hjemmetjenesten 


 
 Bydelsdirektøren /bydelsoverlegen og enhetslederne utfører tilsyn innenfor sine områder 


både i forhold til kommunale- og private tjenester.  
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25  HELHETLIG RISIKOSTYRING  (HRS) 
(Hentet fra Oslo kommune – Veileder i risikostyring) 
Bydelsutvalget vedtok i budsjett 2008 følgende: 
Tiltak: 
”Bydelen har kartlagt farer og problemer og på denne bakgrunn vurderer risiko, samt 
utarbeidet tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene (internkontrollforskriftens 
§ 5-6) 
 
Deltiltak: 


1. System for Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) er en del av bydelens HMS-system. 
2. For ytterligere å styrke proaktivt arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyser, vurderes fra 


og med 2009 å igangsette arbeid med helhetlig risikostyring. 
3. ROS-metoden er benyttet for å kartlegge og avdekke mulige overtredelser av lovens krav 


til helse-miljø og sikkerhet. 
 
Konsekvenser for brukerne:   
- Tilfredse brukere. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser: 
- Sikrer at kravene i henhold til lover og forskrifter innen helse, miljø og sikkerhet følges opp. 
- Sikre at de ansatte har et trygt og godt arbeidsmiljø”. ( Vedtatt i bydelsutvalget i budsjett 2008). 
 
Målstyring ble innført som prinsipp i Oslo kommune i 1987 for å gjøre kommunen mer effektiv 
og resultatorientert, og for å sette fokus på mål og resultater i forhold til brukerne av 
kommunens tjenester. 
Innenfor en rekke fagmiljøer er det i ferd med å utvikle seg en ny holdning til målstyring. En 
legger i større grad vekt på å være proaktive i arbeidet med å nå sine mål; utøve risikobasert 
målstyring. Hensikten med risikobasert styring er å få et mer helhetlig bilde og en dypere 
forståelse av den risiko en virksomhet kan stå overfor.  Denne utviklingen har sammenheng med 
at virksomhetene blir større, kompleksiteten og graden av samhandling med andre øker, 
samtidig som endringer i rammebetingelsene skjer oftere/raskere. Som et resultat av denne 
utviklingen er helhetlig risikostyring i ferd med å etablere seg som et hjelpemiddel for å 
kontrollere alle typer risiko som kan få konsekvenser for virksomhetenes tjenester og 
verdiskapning.  
 


Mål


Beslutninger


Aktiviteter/tiltak


Resultater


linger


Trusler/svakheter


Risikovurderinger


Tradisjonell målstyring Risikobasert målstyring


Målinger


 
Figur 1: Tradisjonell målstyring versus risikobasert målstyring 
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Risikostyring frembringer en dypere forståelse av risiko en virksomhet står overfor. 
Risikostyring forbygger skade på liv, helse, miljø og eiendom og forebygger hendelser som kan 
forstyrre tjenestenes kvalitet overfor brukerne og skade Oslo kommunes omdømme. Risikostyring 
forbedrer virksomhetens måloppnåelse, sørger for at oppmerksomhet og ressurser rettes mot de 
mest kritiske risikoene og sikrer kostnadseffektiv drift. 
 
25.1 Helhetlig risikostyring (HRS) 
Pilotprosjektet ble startet opp 2005. Dersom det blir vellykket er HRS tenkt gjennomført i hel 
Oslo kommune. Prosjektet skal synliggjøre at HRS påskynder utviklingen/videreutviklingen av 
bydelens styrings- og kvalitetssystemer og prosessen skal bidra til en klargjøring av bydelens 
mål og lovpålagt HMS-krav. Prosjektet skal klargjøre og knytte sammen strategi og mål og 
forsterke ledelsens evne og styring og kontroll.  
 
Målområder i prosjektet er: 
1. Brukere/ befolkningen 
2. Ansatte 
3. Tjenesteytelse/kvalitet 
4. Ressursforvaltning 
 
Prosjektet involverer ledelse, ansatte, tillitsvalgte og politikere slik at HMS forankres i hele 
organisasjonen og etableres som en metodisk arbeidsform for planlegging og styring. 
Pilotprosjektet drives av Oslo Forsikring. Det Norske Veritas bistår med eksterne konsulenter 
for råd veiledning i arbeidet.  
 
Prosjektet finansieres av Opplærings- og utviklingsfondet (OU-fondet) i Oslo kommune og Oslo 
forsikring. I tillegg ytes det stor innsats i arbeidet fra bydelens ledelse, resultatsjefer, stabssjefer 
og øvrige ansatte. 
 
Fasene i helhetlig risikostyring: 
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25.2 Hva er helhetlig risikostyring 
Risikostyring er etterpåklokskap på forhånd og et hjelpemiddel i arbeidet med å løse de 
styringsmessige utfordringer en står overfor når en skal lede og utvikle en virksomhet.  Helhetlig 
risikostyring klargjør og knytter sammen overordnede/ politisk vedtatte mål og operative mål, og 
forsterker derigjennom ledelsens evne til styring og kontroll av virksomheten. For å kunne 
betegne risikostyringen helhetlig må den omfatte alle vesentlige mål virksomheten styres etter og 
favne alle typer risiko.   
 
Virksomhetens risikoeksponering er en funksjon av hvor god den er på sine sentrale prosesser 
(produksjon av tjenester og informasjon) og virksomhetens sentrale prosesser er derfor fokus for 
risikokartleggingen. Risiko oppstår som følge av iboende mangler og svakheter ved disse, samt 
en rekke andre faktorer - noen er knyttet til indre forhold og betegnes interne - mens andre 
kommer utenfra og betegnes eksterne. De interne og eksterne kildene sorteres i grupper som 
refereres til som risikokategorier. Risikostyring i Oslo kommune skal rettes mot enhetens 
sentrale prosesser og omfatte de interne risikokategoriene fasiliteter/ teknologi, 
medarbeidere/organisasjon og ledelse/styring, samt de eksterne kategoriene rammebetingelser, 
leverandører, brukere/ kunder og andre forhold (naturforhold og kriminelle handlinger). 
Risikovurdering av alle sentrale prosesser avdekker virksomhetens samlede risikobilde. 
Strategiske risikofaktorer er det utvalg av operasjonelle risikofaktorer (totalt risikobilde) som 
truer virksomhetens eksistens eller truer virksomhetens mulighet til å nå sine overordnede/ 
politisk vedtatte mål.   


 


Hendelse


X


Risiko


Sannsynlighet Konsekvens


 
 
En hendelse som inntreffer med en viss sannsynlighet og som kan ha konsekvens mot ett eller 
flere mål. Risikonivå er sannsynlighet multiplisert med konsekvens. Det fremstiller: 
 Hva som ”er” eller kan gå galt 
 Sannsynligheten for at det går galt 
 Konsekvenser hvis det går galt 


 
Hvorfor risikostyring 
Effektiv risikostyring skal sikre Bydel Nordstrand kvalitet på tjenestene og verdiskapning. Et 
annet viktig prinsipp med risikostyring er at det er et effektivt verktøy for å skjelne mellom 
viktige forhold (kritiske risikoer) og mindre viktige forhold (ubetydelige risikoer) slik at det 
lettere kan prioriteres tiltak der det har størst effekt. 
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”Igangsetting-steget” er det :    


 • å etablere frekvens- og konsekvensskala 
 • etablering av risikokategorier 
 • identifikasjon av sentrale prosesser/ verdikjeder 
 • utarbeidelse av risikospørringsguide 
  
 Kartlegging av risikoer:
 


 
• gjennomføre intervjuer 


(enkeltintervjuer/gruppeintervjuer)  
  
 Analyse av risikoer:
 


 
• Analysere intervjumateriale 


 • Identifisere risikoer 
 • Utarbeide risikobilde i risikomatrise  
 
 
Kvalitetsstyring og risikostyring utfyller hverandre 
Dersom det ikke foreligger et godt utviklet kvalitetssystem som etterleves, vil det naturlig nok 
avdekkes uforholdsmessige mange risikoer (svakheter) som vil være nesten umulig å forholde 
seg til. Det viktigste risikoreduserende tiltak vil derfor være å starte med å etablere et godt 
kvalitetsstyringssystem. Det er derfor bortimot en forutsetning at det først er etablert et 
fungerende kvalitetssystem før arbeidet med Helhetlig risikostyring etableres. 
 
Når kvalitetsstyringen er godt på plass vil det finnes forholdsvis mindre, håndterbare antall 
risikoer. I et slikt tilfelle er basissikringen på plass og en kan konsentrere seg om risikofaktorer 
som går ut over dette, og som ikke naturlig dekkes av kvalitetssystemet.  
 
Ved avvik eller svakheter oppdaget i forbindelse med kvalitetsrevisjoner, må det skjelnes mellom 
hvilke forhold som naturlig hører inn i forbedringsprosessen og i hvilke forhold som bør 
håndteres videre i risikosystemet. 
    
Implementering– kompetansegivende opplæring 
Det er en stor pedagogisk utfordring å få til en felles forståelse av helheten. Forståelsen om at 
brukerne skal trekkes med underveis i utarbeidelse av Serviceerklæringer og 
brukerundersøkelser må stå sentralt i arbeidet. Det er viktig at brukerundersøkelsene er 
relevante og at brukerne får tilbakemeldinger. 
 
Det må tenkes annerledes når det gjelder informasjon – skreddersøm er utfordringen. Tjenestene 
skal gjenspeile det brukerne er opptatt av. Å lykkes i dette arbeidet avhenger av at ansatte får 
tilført tilstrekkelig med kompetanse til å delta i kvalitetsarbeidet og se forbedringspotensialet. 
Det må derfor lages et system for oppfølging.  
 
Obligatoriske kurs, seminarer og konferanser må tilrettelegges slik at alle ansatte, tillitsvalgte 
og politikere blir en del av den helhetlige prosessen. På denne måten blir brukerorienteringen en 
tilpasning av tilbudet til den enkelte brukers behov og ønsker. Og arbeidet blir forankret i Oslo 
kommunes verdigrunnlag. 
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Videreføring av HRS i virksomheter i Oslo kommune  
( ref. Rambøll Norge AS)  
1. Styrke beslutningsprosessen, sikre evne og mulighet til prioritering, forbedre  
            gjennomføringsevnen. 
2. Styrke tjenesteproduksjon ved at riktig tiltak settes i verk for å sikre leveranse og kvalitet 
     i leveransen.          
3. Forbedre måloppnåelse ved at en gjennom styring tar riktig risiko. 
4. Styrke innovative evner, øke endringsviljen og omstillingsevnen. Endre fokus og  
  ressurser fra  
            ” brannslukning til proaktiv oppgaveløsning. 
5. Øke evnen til å begrense risiko, og bidra til bedre ressursutnyttelse, effektivitet og  
            økonomistyring. 
 
Helhetlig risikostyring - Definisjoner av sentrale begreper 
I det etterfølgende er det definert noen sentrale begreper som basis for arbeidet med helhetlig 
risikostyring i Oslo kommune. Begrepene bygger delvis på NS 5814 og andre ”offentlige” 
standarder, men er omarbeidet noe slik at de sikrer riktig formidling av hva prosjektgruppen 
mener er helhetlig risikostyring innenfor en offentlig virksomhet som Oslo kommune. Felles 
forståelse og bruk av sentrale begreper vil bedre den interne kommunikasjonen i arbeidet med 
helhetlig risikostyring.  
 
Akseptkriterier 
Risikoreduserende tiltak skal typisk iverksettes for kritiske risikofaktorer. Behov for tiltak mot 
betydelige risikofaktorer skal vurderes. Tiltak mot ubetydelige risikofaktorer iverksettes kun 
dersom dette er kostnadseffektivt. 
 
Frekvens 
Frekvens sier noe om hvor ofte en hendelse inntreffer. 
 
Helhetlig risikostyring 
Helhetlig risikostyring er en kontinuerlig og systematisk prosess for å forstå, administrere og 
kommunisere risiko i en organisasjon ut fra et overordnet perspektiv, slik at man sikrer de 
strategiske valg som bidrar til organisasjonens/virksomhetens måloppnåelse.  
 
Konsekvens 
Konsekvens er effekt på måloppnåelse som følge av at en hendelse inntreffer. 
 
Kvantitativ teknikk 
Kvantitativ teknikk benytter matematiske modeller for analyse av risikonivå.  
 
Kvalitativ teknikk 
Kvalitativ teknikk benytter risikomatriser for analyse av risikonivå. 
 
Operasjonell risiko 
Operasjonell risiko er det utvalg av risikoer som følger av indre forhold (aktiviteter/ prosesser, 
fasiliteter/ teknologi, ledelse/ styring) og ytre forhold (marked, rammebetingelser, naturforhold 
og menneskestyrte handlinger).  
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Renommérisiko 
Renommérisiko er det utvalg av risikoer som truer organisasjonens omdømme og svekker 
omverdenens/kundenes/publikums tillit til virksomheten. 
 
Risiko 
Risiko er et uttrykk for muligheter og trusler som påvirker en virksomhets evne til målsatt 
verdiskapning, tjenesteproduksjon og planlagt utvikling. Risikoen uttrykkes ved sannsynligheten 
og konsekvensen av muligheter og trusler. Risiko er i de fleste sammenhenger en funksjon av 
sannsynlighet og konsekvens. 
 
Risikoanalyse 
Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. Risikoanalysen utføres ved 
kartlegging av muligheter og trusler, og årsaker til og konsekvensene av disse. 
 
Risikobilde 
Et risikobilde er en systematisert fremstilling av risiko med formål å gi beslutningstakere et mest 
mulig komplett bilde av de risikoforhold som er av betydning for virksomhetens måloppnåelse. 
Risikobildet skal gi en systematisert oversikt over alle identifiserte risikoer, forankret i en 
organisasjons viktigste verdikjeder og strategi, som grunnlag for å fremme strategiske 
beslutninger forankret i en organisasjons mål.  
 
Risikofaktorer 
En risikofaktor er en hendelse som inntreffer med en viss sannsynlighet/ frekvens og har en 
konsekvens i forhold til ett eller flere risikostyringsmål. 
 
Risikoinntekt/-gevinst 
Virksomheters forbedrede evne til måloppnåelse som følge av at en kjenner virksomhetens 
risikoprofil, og har implementert tiltak for å styre risiko. For eks. i form av kvalitetsøkning, 
driftsstabilitet, økonomisk stabilitet, reduserte kostnader, økt anseelse, trygghet og lojalitet. 
 
Risikokartlegging 
Prosess for identifikasjon, opplisting og kategorisering av risiko.  
 
Risikokategorier 
Risikokategorier er en systematisering av risikofaktorer i forhold til interne og eksterne kilder til 
risiko. 
 
Risikokostnad/-tap 
Virksomheters utilsiktede reduksjon i evnen til måloppnåelse som følge av uønsket risiko.  
 
Risikomatrise 
Risikomatrise er et diagram som kombinerer sannsynlighet/ frekvens og konsekvens.  
 
Risikonivå 
Risikonivå er produktet av sannsynlighet/ frekvens og konsekvens. 
 
Risikostyring 
Systematiske, kunnskapsbaserte teknikker og metoder for å identifisere, bedømme, analysere 
risiko og finne løsninger på hvordan man kan styre risiko innenfor rammen av maksimal 
lønnsomhet/optimal risikokostnad. 
 


Side 64 av 65 
 


Overordnet kvalitetssystem for Bydel Nordstrand er godkjent av bydelsdirektør den 28.04.2008 


 







 
  


Risikostyringsmål 
Risikostyringsmål er de mål som risikostyringen rettes mot og som underbygger 
virksomhetens/enhetens overordnede mål. 
 
Risikostyringspolicy 
En overordnet idé - grunnlag for risikostyringen i en organisasjon, som klargjør formål, strategi 
og rammer for risikostyringsarbeidet. Risikostyringspolicyen gir spillereglene og er rettesnor for 
gjennomføring av risikostyringen. Policyen definerer mandatet for risikostyringen, beskriver hva 
man ønsker å oppnå med den, gir føringer i forhold til hvilken teknikk som skal brukes for 
rangering av risikofaktorer og hvilket risikonivå som er akseptabelt for organisasjonen. Andre 
sentrale elementer som inngår er risikostyringsmål, risikokategorier, skala for vurdering av 
risikonivå, risikostyringsenheter, regler for håndtering og rapportering av risikofaktorer, 
rapporteringsfrekvens og rapporteringsformat.  
 
Risikostyringsstruktur 
Risikostyringsstrukturen definerer det organisatoriske oppsett for risikostyringen. Strukturen 
beskriver roller, definerer ansvar, myndighet, rettigheter og plikter, samt møteplasser for 
behandling av risiko. Strukturen sørger for at relevante risikobilder etableres på alle 
organisasjonsnivå og sikrer en levende prosess der risiko håndteres og beslutning tas på riktig 
nivå. 
 
Risikostyringstilnærming 
Den metodiske fremgangsmåte og arbeidsprosess for risikostyringen. 
 
Risikovurdering 
Arbeidet med å finne løsninger på hvordan man best kan kontrollere risiko ut fra en virksomhets 
akseptkriterier for risiko og andre beslutningskriterier for virksomhetens styring og kontroll. 
 
Sannsynlighet 
Sannsynlighet sier noe om hvor trolig det er at en hendelse inntreffer. 
 
Sikkerhetskultur 
Sikkerhetskultur er at ledere og medarbeidere tenker og handler ut fra en sikkerhetsforståelse for 
å oppnå, opprettholde og videreutvikle sikkerhetsnivået i organisasjonen i overensstemmelse 
med definerte mål.  
 
Strategisk risiko 
Strategisk risiko er det utvalg av risikoer som truer organisasjonens eksistens eller truer 
organisasjonens mulighet til å nå sine strategiske mål/gjennomføre planlagt strategi. 
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		Kvalitetssystemet er et helhetlig system, som skal ivareta kvaliteten på bydelens totale virksomhet. I tillegg er kvalitetsutvikling og kvalitetssystemer en av strategiene som er valgt både fra statlig og kommunalt hold i forhold til modernisering og effektivisering av offentlige tjenester.  

		Kvalitetsarbeidet skal ha forankring i Oslo kommunes verdigrunnlag som bygger på: Brukerorientering – Redelighet – Engasjement og Respekt. 

		Videre skal kvalitetsarbeidet forankres i Bydel Nordstrands visjon.

		Denne visjonen blir utformet i løpet av 2008 og vil inngå i bydelens budsjett for 2009 med tiltak og deltiltak 2009 - 2011. 

		Kvalitetssikring og internkontroll er et linjeansvar med bydelsdirektøren som overordnet ansvarlig leder og enhetslederne og stabslederne som daglig ansvarlige. 

		Avviksbehandling skal måles i forhold til lovverket, forskrifter og bydelens egne interne retningslinjer og bestemmelser. Ansvar og oppfølging av avviksmeldinger og kvalitetsutvikling skal organiseres og gjennomføres etter en basismodell, slik det framgår av denne rapporten. 

		Arbeidet med kvalitetssikring og utvikling av kvalitetssystemer i bydelen er en kontinuerlig prosess som involverer både ansatte, tillitsvalgte og politikere. Slik blir kvalitetsarbeidet gjennomgående i alle ledd i organisasjonen.Det er imidlertid verdt å merke seg at et kvalitetssystem må være under stadig revisjon for å sikre at tiltakene er relevante i forhold til virksomhetenes mål og risiko. 

		Arbeidets organisering er basert på justert organisasjonsstruktur iverksatt 01.09.2007.  Kvalitetsarbeidet er prosessorientert, dvs en kjede av aktiviteter som sikrer en bevisst holdning og tilstrekkelig kunnskap om lover og regler, prosedyrer, rutiner, tiltak og revisjon som ivaretar kvalitet. 

		Systemet skal ivareta og sikre både de forhold og krav som er regulert i lov og forskrift, men også være et system som inspirerer, setter søkelys og bidrar til arbeidet ovenfor de mer generelle kvalitetsutfordringer. I dette arbeidet settes fokus på serviceholdninger innen virksomhetens totale virkeområde - og alle de prosesser det innebærer – hvor kompetanse og opplæring inngår som en viktig del av prosessen.

		Oslo 28.04.2008

		Per Johannessen(s)       Tove Heggen Larsen (s)

		bydelsdirektør        ass. bydelsdirektør 

		Vedtatt i AMU/MBU :

		Vedtatt i BU:

		Hva er kvalitetsutvikling?

		”Kvalitetsutvikling er en ledelsesfilosofi som gjennom strategi og metode sikrer kontinuerlige forbedringer av alle prosesser som skaper verdiøkning i en organisasjons virksomhet. Filosofien bygger på kontinuerlig og systematisk forbedring gjennom brukerfokus, prosessorientering og aktiv medvirkning fra alle ansatte”.

		Hva er kvalitetssikring? 

		”Kvalitetssikring er alle planlagte og systematiske tiltak som blir tilrettelagt for å etablere tillit til at kvalitetskravene blir oppfylt”.

		Hva er et kvalitetssystem? 

		”Formålet med et kvalitetssystem er å sikre at kvaliteten, slik den er spesifisert i de styrende dokumenter, blir oppnådd, vedlikeholdt og benyttet til forbedring og læring”.

		Hva menes med internkontroll?

		Internkontroll betyr systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt av eller i medhold av lovgivningen.

		Hva er kvalitetsrevisjon?

		” Systematisk gjennomgang av kommunens kvalitetssystem for å se om det er samsvar mellom

		vedtatte retningslinjer og praktisk utførelse”.

		Hva er Kvalitetspolitikk?

		” Organisasjonenes overordnede hensikter og styring som angår kvalitet, slik dette er uttrykt formelt av den øverste ledelse”.

		Hva er Metodebeskrivelse?

		” Prosedyre. Beskrivelse av hvordan arbeidsprosessen foregår. Fremgangsmåte. Hva som skal

		gjøres. Innarbeidet arbeidsmåte”.

		Organisasjonskartet er fra Bydelsreglementet

		Bydelsreglement /formelt grunnlag for et felles helhetlig kvalitetssystem

		Formelt grunnlag for et helhetlig kvalitetssystem i Bydel Nordstrand i utdrag fra Reglement for bydelene, vedtatt av bystyret 15.10.2003:

		” Bydelsutvalgene er hjemlet i kommuneloven § 12 om kommunedelsutvalg. Bydelsadministrasjonen med bydelsdirektøren som øverste leder er underlagt både byrådet og bydelsutvalget. ”

		”Tildeling/delegasjon av myndighet til bydelsadministrasjonen skjer til bydelsdirektøren, med mindre annet er særskilt bestemt. Bydelsdirektøren kan delegere videre internt i administrasjonen”

		§ 3-2 Bydelens oppgaver og myndighetsområder

		Bydelens oppgaver og myndighetsutøvelse er knyttet til følgende områder:

		1. Lov om sosiale tjenester av 13. 12.1991 nr 81

		2. Lov om barneverntjenester av 17.7.1992 nr 100

		3. Lov om helsetjenesten i kommunene av 19.12.1982 nr 66

		4. Lov om strålevern og bruk av stråling av 12. mai 2000 nr 36

		5. Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5.8.1994

		6. Lov om vern mot tobakkskader av 9.3.1973 nr 14

		7. Lov om barnehager av 5.5.1995 nr 19

		8. Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (dato). 

		9. Skolefritidsordningen, jf. lov om grunnskolen og den videregående     opplæring av 17.7.1998 nr 61, § 13-7 med forskrifter og lovens kapittel 9a med forskrifter.

		10.Andre lover som pålegger kommunen oppgaver, og hvor bydelen er delegert      myndighet, for eksempel lov om helsepersonell.

		11.Kommunale forskrifter der bystyret har delegert myndighet til bydelen

		12.Kommunale oppgaver vedtatt av bystyret, og hvor bydelen er tillagt ansvar

		                   Bydel Nordstrand

		                  Organisatorisk hovedstruktur

		                  (Resultatenhetsmodellen)

		Strategisk/overordnet nivå

		Operativt nivå

		Figur 7 Organisasjonskart bydelsdirektørteamet

		Bydelsdirektørens team har 3 årsverk

		Ansvarsområde

		Ivareta overordnede plan- og utviklingsoppgaver.

		Være ansvarlig for den daglige styring og koordinering av bydelens virksomhet i tråd med bystyrets og bydelsutvalgets forutsetninger.

		Påse at tjenesteytingen skjer innenfor de økonomiske rammer, lover, forskrifter og reglement som til en hver tid  gjelder.

		Styringsgruppe for bydelens større prosjekter.

		Kvalitetsutvalg med behandling av avvik innen HMS, personopplysningsloven og tjenesteyting.

		Oppfølging og veiledning av resultatenhetene.

		Saksbehandling for bydelsutvalget.

		Sekretariatsansvarlig for politiske organ.

		Lovverk

		 Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten

		 Lov om behandling av personopplysninger

		 Lov om offentlige anskaffelser

		 Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr

		 Lov om adopsjon

		 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

		 Lov om arkiv

		 Lov om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m.fl.

		 Lov om barnehager

		 Lov om barnetrygd

		 Lov om barneverntjenester

		 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver

		 Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd

		 Lov om ferie

		 Lov om folketrygd

		 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

		 Lov om helsepersonell m.v.

		 Lov om legemidler m.v.

		 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

		 Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern

		 Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

		 Lov om helsetjenesten i kommunene

		 Lov om kommuner og fylkeskommuner

		 Lov om vergemål for umyndige

		 Lov om vern mot tobakkskader

		 Lov om offentlighet i forvaltningen

		 Lov om pasientrettigheter

		 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

		 Lov om behandling av personopplysninger

		 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester

		 Lov om vern mot smittsomme sykdommer

		 Lov om sosiale tjenester m.v.

		 Lov om endringer i sosialtjenesteloven og i enkelte andre lover

		 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m.

		 Lov om straff

		 Lov om strålevern og bruk av stråling

		 Lov om anke til Trygderetten

		 Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet

		 Lov om vern mot forurensninger og om avfall

		 Lov om sivilforsvaret

		 Lov om yrkesskadeforsikring

		Figur 8 Organisasjonskart Samfunn og helse

		Ansvarsområder

		 Miljørettet helsevern

		 Samfunnsmedisin

		 Ivareta overordnede plan- og utviklingsoppgaver.

		 Være ansvarlig for den daglige styring og koordinering av bydelens virksomhet i tråd med bystyrets og bydelsutvalgets forutsetninger.

		 Påse at tjenesteytingen skjer innenfor de økonomiske rammer, lover, forskrifter og reglement som til en hver tid  gjelder.

		 Styringsgruppe for bydelens større prosjekter.

		 Kvalitetsutvalg med behandling av avvik innen HMS, personopplysningsloven og tjenesteyting.

		 Oppfølging og veiledning av resultatenhetene.

		 Saksbehandling for bydelsutvalget.

		 Sekretariatsansvarlig for politiske organ.

		Lovverk

		 Lov om arbeidersmiljø, arbeidstid og stillingsvern  

		 Lov om sosiale tjenester

		 Lov om barneverntjenester

		 Lov om helsetjenesten i kommunen

		 Lov om kommuner og fylkeskommuner

		 Lov om strålevern og bruk av stråling

		 Lov om smittsomme sykdommer

		 Lov om vern mot tobakkskader

		 Lov om barnehager

		 Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere, introduksjonsprogram og kap.3 introduksjonsstønad

		 Skolefritidsordningen jf. Lov om grunnskolen og den videregåande opplæring med forskrifter og lovens kap. 9a med forskrifter

		 Andre lover som pålegger kommunen oppgaver, hvor bydelen er delegert myndighet

		 Kommunale forskrifter der bystyret, og hvor bydelen er tillagt ansvar

		Kvalitetsutvalg

		 Bydelsdirektør, leder

		 Ass.bydelsdirektør

		 Ass.bydelsdirektør

		 Kvalitetsrådgiver, sekretær

		Kvalitetsarbeidet i stab er to-delt.

		1. Hver stab skal utarbeide prosedyrer for eget arbeidsområde

		2. Hver stab skal utarbeide overordnede prosedyrer for enheter og tjenester. Disse prosedyrene er retningsgivende og sikrer en lik produksjon på alle nivåer.    

		Stabssjefene har ansvar for at kvalitetsarbeidet blir utført på alle områder innen stab. De som leverer stabstjenester i det daglige skal være aktive deltakere i arbeidet. Det skal nedsettes kvalitetsgrupper for prioriterte områder. Det videre arbeid med kvalitet og kvalitetssikring i stabene organiseres på følgende måte: 

		Kvalitetskomité

		 Personalsjef  

		 Økonomisjef  

		 Tillitsvalgt

		Mandat for kvalitetskomité stab

		Komiteen skal fortløpende arbeide med kvalitetsutvikling og kvalitetssikring på et overordnet plan ved å:

		 Prioritere satsningsområder og nedsette kvalitetsgrupper etter behov

		 Gi oppdrag til, og behandle innspill fra kvalitetsgruppene. 

		 Arbeide mot å etablere et helhetlig kvalitetssikringssystem for stabsfunksjoner, helst direkte innarbeidet i EK

		 Koordinere arbeidet og være rådgivende i forhold til resultatenheter og bydelsdirektørens team i forhold til kvalitetsarbeid knyttet til områder stabene har ansvar for eller har rådgivende rolle.

		 Behandle avviksmeldinger

		 Informere ansatte og brukere i viktige spørsmål. 

		Spesielt om stabenes ansvars- og arbeidsområder

		 Stabene ivaretar mange og uensartede funksjoner på vegne av tjenestene og bydelsdirektøren. Dette kan være forskjellige interne tjenester til resten av virksomheten, rådgiving til bydelsdirektøren og linjeledere, tilrettelegging og bistand på fagområdene, utviklingsoppgaver, kontroll, mv. I tillegg har stabene funksjoner som representerer bydelsadministrasjonens ansikt utad. 

		 Stabene skal ha spisskompetanse og kunne bistå med relevant støtte av høy kvalitet. Det er derfor viktig at stabene deltar i bydelens kvalitetsarbeid både for å sikre kvaliteten på støttefunksjonene og interne prosesser. 

		 En viktig forutsetning for kvaliteten i stabene er kvaliteten og omfanget på innspillene fra tjenestene, og motsatt; kvaliteten i tjenestene på noen områder er avhengig av kvaliteten på det som produseres i stab. På grunn av dette må en del av kvalitetsarbeide i stabene i større grad forankres i Kvalitetsutvalget ved vedtak fordi forutsetningene i kvalitetsarbeidet vil kunne medføre merarbeid og endrede krav til tjenestene. Det kan også i noen sammenhenger være behov for deltakelse fra linje i stabenes kvalitetsgrupper.

		Kvalitetskomite stab

		Kvalitetskomiteen har valgt ut noen områder å starte med og nedsatt kvalitetsgrupper for disse. Sammensetningen kan endres og det kan bli aktuelt å trekke inn medlemmer fra linjen og tillitsvalgte i enkelte grupper.

		Kvalitetskomite / kvalitetsgrupper stab

		Kvalitetskomiteen velger noen områder å starte med og nedsetter kvalitetsgrupper for disse. Sammensetningen kan endres og det kan bli aktuelt å trekke inn medlemmer fra linjen og tillitsvalgte i enkelte grupper.

		Stab omfatter:  Personal, lønn, regnskap, økonomi. I tillegg kan BDT, Samfunn og helse  involveres.

		HMS-gruppe

		 Personalsjef  

		 Økonomisjef  

		 Verneombud 

		Strategigruppe

		Arbeide med forutsetninger for at stabene skal kunne ivareta sine strategioppgaver

		 Personalsjef  

		 Økonomisjef  

		 Tillitsvalgt   

		Arbeidsgruppe Økonomi

		 Økonomisjef

		 Spesialkonsulent økonomi 

		 Spesialkonsulent økonomi

		 Regnskapsleder

		 NLP-Leder  (NLP – lønnssystem)

		Mandat:

		 Utarbeide rutinemessig opplæring og god veiledning for å kunne gi nødvendig forståelse av økonomi slik at avviksrapporteringen holder en god kvalitet.

		 Sikre at nødvendig forståelse av økonomi opprettholdes/holdes ved like samt at nye ansatte også får opplæring ved videre oppfølging – med repeterende/nye lignende kurs.

		Arbeidsgruppe for ansettelses og tiltredelsesprosedyrer

		 Personalkonsulent  

		 Seksjonsleder, lønn  

		 Personalsjef  

		Mandat

		Utarbeide opplegg for ansettelses- og tiltredelsesprosedyrer fra en stilling er ledig til første

		lønnsutbetaling finner sted, herunder opplegg, rutiner, ansvarsforhold i forhold til:

		 Annonsering

		 Utvelgelse

		 Ansettelse

		 Sikre korrekt PRS (Personalregistreringssystem tilknyttet lønnssystem NLP)

		 Tiltredelse

		Enheten har gjennomført en omorganisering og er i startfasen med å bygge opp en tidsmessig serviceenhet med fokus på brukerorientering og et høyt servicenivå.  En av de viktige målsettingene enheten har i 2008 er få større fokus på informasjonsarbeid. Dette skal ivaretas både av servicetorget og en arbeidsgruppe som aktivt skal jobbe med intern og ekstern informasjonsflyt. Bydelens Internettsider skal videreutvikles tilpasset brukernes behov for informasjon.

		Via synliggjøring av tjenester og gode resultater, med brukernes behov i sentrum, skal det bygges opp et godt omdømme. 

		Enheten skal i 2008 utarbeide avtaler hvor tjenestestedene forpliktes til å løfte service og brukerorientering til et høyere nivå. 

		Enheten skal bidra til utvikling av sosiale møteplasser og lokale nettverk for å få til en bærekraftig utvikling i bydelen. Frivillighetssentralene vil være viktige aktører i den sammenheng. 

		Sekretariatfunksjonen for BU vil også være det naturlige bindeleddet mellom innbyggerne og bydelsutvalget, bydelens politiske oppnevnte råd, og komiteer. 

		Enheten skal ivareta publikumshenvendelser. Videre skal enheten ha ansvaret for tildeling av trygghetsalarmer for personer over 75 år, ledsagerbevis, regelstyrt saksbehandling, utleie av torg/ fortau, veilede frivillige foreninger/lag og seniorsentra/eldresentra i bydelen. 

		God oversikt over alle kommunale og statlige tjenester er en forutsetning.

		Anskaffelser

		Oslo kommune:

		Felles kvalitetssystem for innkjøp/anskaffelse: Felles kvalitetssystem for forvaltning av inventar, materielle ressurser og teknologi.Hjemmelsdokumenter er Oslo kommunes innkjøpsregelverk og EØS-reglene. Alle innkjøp skal foregå innen de  økonomiske fullmakter og rammer og etter anskaffelsesreglement i Oslo kommune.  

		Bydel Nordstrand: Hjemmelsdokumenter er Lov om off. anskaffelser m/forskrifter, Oslo kommunes regelverk om virksomhetens ansvar for anskaffelser. Alle innkjøp skal foregå innen de økonomiske fullmakter og rammer og etter anskaffelsesreglement i Oslo kommune.  Mindre innkjøp styres av de budsjettansvarlige. Service og forvaltningsenheten skal konsulteres og involveres i utarbeidelse av kontrakter. Dette for å sikre at alt innkjøp og anskaffelser utføres i tråd med regelverket. 

		Med bakgrunn i ny IKT-organisering i Oslo kommune er det opprettet en IKT-gruppe som består av: Spesialkonsulent IKT 

		Førstekonsulent IKT

		1.linje brukerstøtter på de største tjenestestedene

		Mandat: 

		Koordinere 1. linje brukerstøtte tjeneste i bydelene slik at feil/problemer meldes korrekt til ekstern driftsleverandør. Brukerstøttetjenesten skal utføre enkle feilrettinger i henhold til beskrivelser utarbeidet av ekstern driftsleverandør. Utarbeide brukerveiledning i bruk av IKT og bistå med opplæringstiltak. 

		 Informasjonsplan er under arbeid. 

		 Serviceerklæringer er under revidering. 

		 Intern / ekstern informasjonsflyt og omdømmebygging  

		Gruppen ledes av enhetsleder.

		Gruppen skal sikre at alle er kjent med:

		 Arkivrutinene

		 Opplæring i doculive.

		Gruppen arbeider i tillegg med:

		 Overordnet arkivplan. 

		 Å sikre arkivene i bydelen

		 Å påse at dokumentasjon arkiveres i henhold til regelverk i gjeldende område.

		Arkivgruppen består av:

		 Enhetsleder

		 Arkivar

		 Førstekonsulent

		Bydelen samler inn, forvalter og behandler informasjon om befolkningen, hvorav en del av informasjonen er personsensitive klientopplysninger som er underlagt strenge lovpålagte krav til sikkerhet. Lov om behandling av personopplysinger fastsetter en rekke krav til behandling av personopplysninger. Innenfor de rammer lovverket setter er bydelen også bundet til å innrette seg i henhold til byrådets instruks for informasjonssikkerhet i Oslo kommune. 

		Bydelen har utarbeidet Retningslinjer for informasjonssikkerhet som omfatter både fysiske, systemtekniske og organisatoriske sikringstiltak.

		Figur 9 Organisasjonskart Økonomi - plan og budsjett

		Ansvarsområder

		 Utlønning til bydelens ansatte

		 Ajourhold av hjemmelsregister

		 Ajourhold og føring av bydelens regnskap

		 Økonomisk oppfølging

		 Opplæring til ansatte om økonomi

		 Budsjett

		 Statistikk/årsmeldinger

		Lovverk

		 Arbeidsmiljøloven

		 Kommuneloven

		 Offentlighetsloven

		 Forvaltningsloven

		 Oslo kommunes økonomireglement

		Kvalitetskomite

		 Økonomisjef

		 Spesialkonsulent 

		 Regnskapsleder     

		 NLP-leder 

		 Hovedtillitsvalgt

		Ansvarsområder

		 Personalpolitikk

		 Spesielle personalsaker, disiplinærsaker  

		 IA-arbeid og attføring

		 Organisasjonsutvikling

		 HMS

		 Hovedverneombud

		Lovverk

		 Arbeidsmiljøloven

		 Offentlighetsloven

		 Forvaltningsloven

		 Folketrygdloven

		 Oslo kommunes avtaleverk og overenskomster (Dok. 24 og 25)

		 Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid

		Kvalitetskomite

		 Personalsjef

		 Førstekonsulent

		 Førstekonsulent

		 Hovedtillitsvalgt

		Ansvarsområder

		Service- og forvaltningsenheten skal være bydelens kontaktpunkt og ansikt utadbrukerne skal få god  veiledning og oppleve god service. 

		Enheten skal ha en oversikt over bydelens avtaler og kontrakter, kvalitetsikre saksbehandlingsrutinene for klagesaker og avvik. 

		I tillegg skal enheten ivareta interne støttefunksjoner.

		Lovverk

		 Forvaltningsloven, 

		 Personvernloven, 

		 Kommuneloven, 

		 Offentlighetsloven.

		 Arkivloven / retningslinjer for kassasjon.

		 Forskrifter om statlig lån / bostøtte /tildeling av kommunal bolig / boligtilskudd. 

		 Lov om offentlige anskaffelser 

		Kvalitetskomité   

		 Enhetsleder  

		 Førstekonsulent

		 PRK- forhåndsregistrert ansatt (PRK – person- og ressurskatalog).

		 Konsulent

		 Tillitsvalgt

		Viser til beskrivelse side 15 og 16.

		Ansvarsområder

		 Råd, veiledning, mottak og oppfølging av personer med rusproblematikk, sosialt og økonomisk vanskeligstilte.

		 Jobbsøkingstiltak, sysselsetting og arbeidstrening

		 Introduksjonsordning for nyankomne innvandrere  

		 Oppfølging av personer med psykiske lidelser og/eller samtidig rusproblematikk. 

		 Booppfølging i kommunale boliger og i boliger for personer med bistandsbehov

		Lovverk

		 Lov om sosiale tjenester

		 Lov om introduksjonsordning

		 Lov om helsetjenester i kommunene

		 Lov om Helsepersonell 

		 Lov om pasientrettigheter

		 Lov om Arbeidsmiljø

		Kvalitetskomité

		 Enhetsleder  

		 Leder i Herregårdsveien

		 Leder for Samlokaliserte boliger 

		 Leder for Gnisten 

		 Teamleder

		 Tillitsvalgt

		Ansvarsområder

		 Helsestasjon (inkl. fysioterapi og ergoterapi til barn)

		 Skolehelsetjeneste

		 Ungdomstiltak/klubber

		 Utekontakten

		 SaLTo 

		 Pedagogisk fagsenter

		 Familiesenteret/Åpen barnehage

		 Fysio- og ergoterapitjenester

		 Altmuligmannstjenesten

		 Krystallen seniorsenter samarbeider og videreutvikler private senior/eldresentre

		 Tilskudd til de private eldresentrene. 

		Ansvarsområdet omfatter

		 Svangerskapsomsorg 

		 Helsestasjon 0- 5 år 

		 Skolehelsetjeneste

		 Helsestasjon for ungdom

		 Smittevern og reisevaksinering

		 Familiesenter

		 Familierådgivning 

		 Fysio- og ergoterapitjeneste til barn/unge

		 Barn, unge og deres foresatte skal oppleve å ha tilfredstillende tjenester som bidrar til god helse og et godt oppvekstmiljø.

		Lovverk

		 Arbeidsmiljøloven

		 Helsepersonelloven 

		 Lov om helsetjeneste i kommunen. 

		 Lov om vern mot smittsomme sykdommer hjemler deler av tjenesten. Det arbeides etter detaljerte forskrifter og veiledere for de ulike tjenesteområdene.

		 Lov om barnehager

		 Opplæringsloven

		 Lov om Sosialtjenesten § 3-1 som omhandler "Generell forebyggende virksomhet 

		Kvalitetskomité

		Enhetsleder  

		Leder helseseksjonen

		Tjenestestedsleder

		Tillitsvalgt

		Ansvarsområder:

		 12 kommunale barnehager

		 14 private barnehager 

		 21 familiebarnehager

		 Budsjett og personalansvar for kommunale barnehager.

		 Opplæring og utviklingsarbeid for  kommunale og private barnehager

		 Etablere, og godkjenne nye barnehager i samarbeid med helse- og miljøkonsulent

		 Samarbeid med bestillerenheten i forbindelse med opptak og informasjon

		 Saksbehandling på barnehageområdet 

		 Tverrfaglig samarbeid

		Lovverk:

		 Lov om barnehager med forskrifter

		 Forskrift om pedagogisk bemanning

		 Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder

		 Forskrift om familiebarnehager

		 Forskrift om politiattest i henhold til barnehageloven

		 Forskrift om føring av register til bruk i forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte

		 Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

		 Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd

		 Forskrift om føring av register til bruk i forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte

		 Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage

		 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

		 Forskrift om sikkerhet ved leketøy, gitt med hjemmel i produktkontrolloven

		 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

		Kvalitetskomite felles for barnehage nord og sør:    

		 Enhetsleder

		 Styrere 

		 Ansatt 

		 Tillitsvalgt

		Ansvarsområder 

		 12 kommunale barnehager

		 2 parker

		 3 veiledere i private familiebarnehager

		 14 private barnehager 

		 21 familiebarnehager

		 Budsjett og personalansvar for kommunale barnehager.

		 Opplæring og utviklingsarbeid i forbindelse med kommunale og private barnehager

		 Etablere, utvikle og godkjenne nye barnehager

		 Samarbeid med bestillerenheten i forbindelse med opptak

		 Saksbehandling på barnehageområdet 

		 Tverrfaglig samarbeid

		 Veiledning av nyutdannede førskolelærere

		 Samarbeide med HiO  i forbindelse med arbeidsplassrelatert førskolelærerutdanning

		Lovverk

		 Lov om barnehager med forskrifter

		 Forskrift om pedagogisk bemanning

		 Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder

		 Forskrift om familiebarnehager

		 Forskrift om politiattest i henhold til barnehageloven

		 Forskrift om føring av register til bruk i forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte

		 Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

		 Forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd

		 Forskrift om føring av register til bruk i forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte

		 Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage

		 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

		 Forskrift om sikkerhet ved leketøy, gitt med hjemmel i produktkontrolloven

		 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

		Kvalitetskomite felles for barnehage nord og sør

		 Enhetsleder

		 Styrere 

		 Ansatt 

		 Tillitsvalgt

		Ansvarsområder

		 SFO er et tilbud til alle barn fra 1. til 4. klasse og til barn med særskilte behov fra 1. til 7.klasse.

		 9 SFO virksomhet ved 9 grunnskoler

		 2 spesialbaser 

		 Kjøp av SFO plasser ved spesialskoler

		 Drift av egne SFO-tilbud knyttet opp til spesialklasser ved 3 av skolene, de fleste av disse barna kommer fra andre bydeler.

		Lovverk

		 Opplæringsloven

		Kvalitetskomité 

		 Enhetsleder 

		 Leder  

		 Pedagogisk leder 

		 Tillitsvalgt 

		* Overføres utdanningsetaten 01.08.2008

		Ansvarsområder:

		 Barneverntjenesten gir råd og veiledning til brukere og samarbeidspartnere.

		 Registrere og behandle bekymringsmeldinger.

		 Gjennomføre undersøkelser og vurdere behov for hjelpetiltak.

		 Sette i verk hjelpetiltak og følge opp disse. Barneverntjenestens familieteam er el del av dette.

		 Forberede saker om omsorgsovertagelse og tvangssaker vedrørende adferd for Fylkesnemda, og gjennomføre behandling av disse.

		 Følge opp bydelens forsterhjemsplasserte barn med lovpålagte oppfølgingsbesøk og kontrollere at forsterhjemskommunen etterlever tilsynsansvaret.

		 Følge opp samarbeidet med fosterbarnas biologiske foreldre.

		 Sørge for at alle barn som er plassert i fosterhjem i Bydel Nordstrand av andre bydeler/kommuner har tilsynsfører. Oversende tilsynsrapporter til omsorgskommunen.

		 Saksbehandle søknader om utenlandsadopsjon, inkludert skrive sosialrapport, for oversendelse til Bufetat.

		Lovverk: 

		 Lov om barneverntjenester

		Kvalitetskomité: 

		 Enhetsleder 

		 Konsulent

		 Tillitsvalgt

		Ansvarsområder

		 Personlig stell og hygiene, dusj , bad, elastiske strømper

		 Sykepleieoppgaver som sårskift, oppfølging av diabetes, vurdering av sykdomstilstand og oppfølging av dette

		 Ernæringsoppfølging, tilbereding av mat, mating

		 Legemiddelhåndtering, injeksjoner, multidose, 

		 tilsyn og veiledning

		 Forebygge brannfare

		 Ringetilsyn

		 Katetrisering/stomi

		Lovverk

		 Lov om helsetjenester i kommunene

		 Lov om helsepersonell 

		 Lov om pasientrettigheter 

		 Lov om arbeidsmiljø 

		Kvalitetskomité felles for hjemmesykepleien og praktisk bistand

		 Enhetsleder 

		 Leder praktisk bistand,- stedfortreder v/fravær  

		 Leder, et distrikt i hjemmesykepleien, - stedfortreder v/fravær

		 Verneombud

		 Tillitsvalgt 

		Ansvarsområde

		 Personlig stell som morgenstell, kveldsstell, dusj/bad

		 Renhold, støvtørking, støvsuging, gulvvask 

		 Vindusvask

		 Tekstilbehandling med klesvask, tekstilbehandling

		 Ernæring; tilberede mat, 

		 Handling

		 Forebygge brannfare

		Lovverk

		 Lov om sosiale tjenester § 4-2 og 4-3

		 Lov om Helsepersonell 

		 Lov om pasientrettigheter 

		 Lov om Arbeidsmiljø 

		 Forskrift av 27.06.03 nr 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting

		 Forskrift av 08.06.01 nr 676 om individuelle planer etter helselovgivningen

		Kvalitetskomité felles for hjemmesykepleie og praktisk bistand

		 Enhetsleder

		 Leder praktisk bistand - stedfortreder v/fravær

		 Leder hjemmesykepleien - stedfortreder v/fravær 

		 Verneombud

		 Tillitsvalgt 

		Ansvarsområde

		 10 boliger for utviklingshemmede

		 1 institusjon for utviklingshemmede

		 1 dagsenter for utviklingshemmede

		 Kontakt med eksterne instanser som habiliteringstjenesten med flere.

		 I verksette plan for tilrettelagte boliger for funksjonshemmede med behov av bistand i boligene sammen med bestillerkontoret.

		 Arbeidet med bistand til Lov om sosiale tjenester og kommunehelsetjenesteloven.

		 Fatte vedtak etter § 4a Lov om sosiale tjenester rettssikkerhet ved (bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med utviklingshemming) hele bydelen og følge opp disse.  

		 Gerica i bruk for all dokumentasjon (tiltaksplaner, journalskriving osv).

		Lovverk

		 Lov om sosiale tjenester

		 Lov om helsetjenester i kommunen

		 Lov om offentlig forvaltning

		 Lov om pasientrettigheter

		 Lov om helsepersonell

		Kvalitetskomité  

		 Enhetsleder

		 Tillitsvalgt

		 Styrere 

		Ansvarsområde

		 Tjenesten skal legge til rette for at eldre og funksjonshemmede så langt det er mulig skal kunne bevare selvstendighet og selvhjulpenhet. 

		 Mennesker med funksjonshemming skal gis likeverdige muligheter for deltagelse i samfunnslivet. 

		 Det skal ytes tilstrekkelige tjenester i form av pleie - og omsorg , praktisk bistand og avlastning i hjemmet. 

		 Tjenestene skal preges av service, forutsigbarhet og tilstrekkelig kapasitet. 

		 Brukermedvirkning skal prege hele tjenesten.

		Ansvarsoppgaver

		 Innsatsteam

		 Kjøp av sykehjemsplasser og dagsenterplasser

		 Botilbud / dagtilbud psykisk utviklingshemmede

		 Avlastning / støttekontakter 

		 Bolig/gruppeavlastning

		 Borgerstyrt personlig assistanse BPA 

		 Vedtak om hjemmetjenester

		 TT-kjøring

		 Barnehageplass

		 Andre oppgaver

		 Trygghetsalarm (personer < 75 år)

		 Vederlag/egenbetaling/fakturering

		 Kontraktsoppfølging individnivå

		 Barnehageloven:

		 Godkjenning av nye barnehager 

		 Tilsyn av alle barnehager 

		 Statsstøtte/likebehandlingsmidler/ formidling          

		 Spesialplasser i SFO– Se Enhet for SFO

		Lovverk

		 Forskrift om individuell plan 

		 Lov om pasientrettigheter

		 Lov om helsetjenesten i kommunen

		 Lov om sosiale tjenester, herunder §4.3 , praktisk bistand og opplæring og §4.2

		 Barnehageloven

		 Arbeidsmiljøloven

		 Lov om helsepersonell

		Kvalitetskomité   

		 Enhetsleder

		 Tillitsvalgt

		 Fagkonsulent   

		 Konsulent  

		 Konsulent     

		Det er viktig å organisere logisk og strukturert, slik at ledelse og ansatte har lett tilgang til de sentrale statlige bestemmelser, Oslo kommunes tilleggsbestemmelser og egne lokale bestemmelser/prosedyrer. Når en også tar hensyn til behovet for løpende  revisjon og etablering av nye prosedyrer og regleverk, vil det være en fordel å benytte tilpassede elektroniske hjelpemidler. Bydel Nordstrand har gått til anskaffelse av en tilpasset applikasjon (eksempelvis Ek-Elektronisk kvalitetshåndbok).

		Elektronisk Kvalitetshåndbok og Delta 

		 Bydel Nordstrand innførte høsten 2007 to elektroniske systemer.Elektronisk Kvalitetshåndbok – (EK) et kvalitetssystem for prosedyrer og oppgavebehandling.

		 Delta, et system for avvik og klagebehandling.

		Målet er at systemene skal bidra til forbedret og helhetlig kvalitet i Bydel Nordstrand.

		Opplæring og oppfølging er gjennomført og vil være en kontinuerlig prosess til systemene er en naturlig del av kvalitetsarbeidet og avviks- og klagebehandling i bydelen totalt.

		Etablering av kvalitetsutvalg, kvalitetskomiteer og kvalitetsgrupper med egne mandat innen den enkelte enhet eller nettverk og stabene er første fase i et helhetlig kvalitetssystem i bydelen. 

		Elektronisk Kvalitetshåndbok

		Elektronisk Kvalitetshåndbok (EK) er skreddersydd for oppbygging og vedlikehold av dokumentene i et kvalitetssystem. Programmet er fleksibelt bygget opp av arkivnøkkel, versjonsstyring av enkeltdokumenter, saksgang, godkjenning, distribusjonsstyring og rapportering.

		Formål

		Formål med innføring av Elektronisk kvalitetshåndbok (EK) er å få samlet prosedyrer, instrukser, rutiner etc. for tjenesteområdene i bydelen. Sikre revisjon av prosedyrer og dokumenter etter fastlagte tider.

		Resultatdokumenter med oppgavefordeling, behandling, oppfølging og ansvarsfordeling på enhetsnivå.  

		Tilgjengelighet

		Kvalitetshåndboken skal være tilgjengelig for alle ansatte. Den er installert i intern sone i nettverket og tilgang via terminalserver for brukere i sikker sone. 

		Det kan produseres elektroniske eller papirutgave av hele eller deler av Kvalitetshåndboka som kan distribueres til samarbeidspartnere. 

		Ansvar

		Bydelsdirektørens team: Overordnet ansvar for bruk av system

		Enhetsledere er ansvarlig for å: 

		 Utarbeide/vedlikeholde/ revidering av prosedyrer for enheten og at disse er ihenhold til gjeldende lover, forskrifter, instrukser etc. 

		 Implementere Kvalitetshåndboka og gjøre den kjent i alle bydelens virksomheter og brukes av ansatte i enheten. 

		Prosedyreverket

		I det elektroniske kvalitetssystemet er Kapittelstrukturen og Eksterne referanser viktige i utarbeidelse av prosedyrer. 

		I Kapittelstrukturen samles alle prosedyrene i en mappestruktur. Mappene benevnes så hensiktsmessig som mulig henholdsvis overordnede prosedyrer, fellesprosedyrer, stabsprosedyrer, enhetsprosedyrer.

		I Eksterne referanser samles lovverk og saker tilsvarende prosedyrens myndighetskrav.

		En fullstendig prosedyre utarbeides i systemet med lett tilgjengelig linket lovverk.

		En godkjent prosedyre er tilgjengelig for alle ansatte.

		Bydelens elektroniske kvalitetssystem har en felles mal for alle prosedyrer. Mal: 

		1. Kvalitetsmål

		            Kvalitetsmål for utarbeidelse av en prosedyre er som følger:

		 Sikre at oppgaver utføres i tråd med gjeldende myndighetskrav

		 Sikre felles framgangsmåte i utførelse av en eller flere oppgaver

		2. Ansvar

		Enhetsleder er ansvarlig for enhetens prosedyrer. Enhetsleder beskrives i Ek som ansvarlig for prosedyrene og som godkjenner av de skrevne prosedyrer.

		3. Generelt

		Her beskrives generell informasjon som bakgrunn for utarbeidelse av den spesielle prosedyren. 

		4. Utførelse

		Her beskrives i detalj hvordan utførelsen av oppgaven skal gjøres for å oppfylle myndighetskravene.

		5. Selvevaluering

		Her gjentas prosedyrens innhold. Den som har behov for prosedyren i utførelse av en oppgave kan benytte selvevalueringen som repetisjon for å sikre at alt er utført.

		6. Avvik

		Dersom det er avvik i forhold til prosedyren skal dette registreres.

		Alle som opplever eller selv er årsak til avvik skal registrere dette i Delta.

		En felles forståelse av begrepet - prosedyre

		 En prosedyre er en beskrevet framgangsmåte.

		 En innarbeidet prosedyre er en rutine.

		Hovedfokus i utarbeidelse av prosedyre

		 Prosedyre skal dekke behovet for bydelens rutinebeskrivelser

		 Prosedyre skal sikre forventet og ensartet utførelse av den / de oppgaver som beskrives i prosedyren.

		Språket i en prosedyre skal være

		 Korrekt – det vil si: Ikke slang, forkortelser eller fremmedord

		 Konkret og lett tilgjengelig for alle som skal bruke prosedyren

		 Kort og konsist om oppgaveutførelsen.

		Delta - DK 

		Delta -DK er et databaseprogram for registrering av klager/avvik og oppfølging opp avvik, korrigerende tiltak og forbedringstiltak.  

		Formål

		Formål med innføring av Delta er å sikre en samlet oversikt og oppfølging av avvik og klager for tjenesteområdene i bydelen. Sikre at klager blir fulgt opp i forhold til frister. Delta omfatter ikke økonomisk avviksrapportering.  

		Klagebehandlingen skal foregå i de ulike fagsystemene. Det skal ikke lagres sensitive personopplysninger i Delta. 

		Et tiltak kan være frittstående eller satt opp på bakgrunn av ett eller flere avvik. Det er mulig å skille mellom ulike typer tiltak, f.eks. korrigerende og forebyggende tiltak.

		Om avviksbehandling

		Registrering og oppfølging av avvik er en sentral aktivitet i kvalitetsarbeidet. Et avvik representerer en uønsket hendelse eller situasjon. Et systematisk forbedringsarbeid forutsetter en beskrivelse av hvordan man ønsker at situasjonen skal være, enten formelt i form av et kvalitetssystem, eller mer uformelt. Men minst like viktig er det å måle virkeligheten opp mot denne beskrivelsen. Ved systematisk å registrere og analysere avvik, kan man sette i verk effektive forebyggende tiltak, og dermed drives virksomheten oppover i forbedrings-spiralen.

		Tilgjengelighet

		Delta er tilgjengelig for alle ansatte for registrering av avvik. 

		Ansvar

		Bydelsdirektørens team: Overordnet ansvar for bruk av system

		Enhet for service- og forvaltning

		 Registrering av klager registreres i enhet for service- og forvaltning

		 Klager sendes den enhetsleder som er ansvarlig for klagen til behandling.

		Enhetsledere/ tjenestestedsledere: 

		 Saksbehandle klager, avvik og avvik i  HMS 

		 Delta er implementert og kjent av ansatte og brukes til behandling av klager, avvik og  avvik i HMS av ansatte i enheten.. 

		Beredskapsplanen for Bydel Nordstrand beskrives innledningsvis som følger:

		”Planen er utarbeidet i tråd med Oslo kommunes reglement for kriseberedskap og bydelens egen risiko- og sårbarhetsanalyse.

		1. Reglement for Oslo kommunes beredskapsarbeid i fredstid, ved beredskap og i krig     rundskriv 9/2005.    

		2. Retningslinjer for krisehåndtering i Oslo kommune, rundskriv nr. 10/2005.3. Sikkerhet og beredskap i Oslo kommune, kommunens sentrale risiko og     sårbarhetsanalyse for Oslo kommune. 1129/05  15.05.2005.

		4. Plan for helsemessig og sosial beredskap. (vedtatt 23.12.2003, byrådssak 1352/03)

		5. Evakueringsplan ved større ulykker byrådssak 1326/03  04.12.2003”.   

		Mål:”Bydelen skal mestre og ta hånd om mennesker som rammes under større kriser og ulykker.

		Bistå politiet med tilgjengelige ressurser. 

		Bidra til å begrense materielle og menneskelige skader.

		Tilbakeføre krisesituasjoner så raskt som mulig til det normale”.

		Lovverk:

		 Lov av 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap

		 Kommunehelsetjenesteloven og Smittevernloven med tilhørende forskrifter.

		Planen er under arbeid.

		Mål:  Føringer for bydelens informasjonsstrategi. Dette gjelder både internt og eksternt – brukere          og ansatte. 

		Byrådet vedtok den 01.07.2004 nye hovedprinsipper for organisering av IKT-funksjonen i Oslo kommune (byrådssak 1230/04), der formålet er økt tjenestekvalitet og bedre ressursutnyttelse. 

		Bystyret vedtok i møte 01.03.2006 alternativ driftsmodell for bydelene. 

		Hovedprinsippene er nedfelt i IKT-instruks for Oslo kommune, vedtatt av byrådet 3.3.2005

		Det er definert 3 ansvarsroller: 

		Faglig premissgiver

		Plasseres der det faglige ansvaret for de ulike virksomhetsområdene ligger. 

		Skal etableres i den enkelte virksomhet og i byrådsavdelingene

		I praksis innebærer det at bydelen selv har ansvar for å styre egen IKT-utnyttelse i samsvar med mål og strategier. 

		IKT-strateg

		Ansvar for IKT-faglig styring av teknologien og kommuneovergripende koordinering av IKT-virksomheten. Etablert i UKE.

		IKT-leverandør

		Operativ uføreransvar for etablering og drift av IKT-løsninger. Etablert i UKE. 

		Bydel Nordstrand

		Bydel Nordstrand har valgt alternativ driftsmodell som innebærer at 1. linje teknisk support fortsatt skal utføres av ansatte i bydelen. 

		Bydelen samler inn, forvalter og behandler informasjon om befolkningen, hvorav en del av informasjonen er personsensitive klientopplysninger som er underlagt strenge lovpålagte krav til sikkerhet. Lov om behandling av personopplysinger fastsetter en rekke krav til behandling av personopplysninger. Innenfor de rammer lovverket setter er bydelen også bundet til å innrette seg i henhold til byrådets instruks for informasjonssikkerhet i Oslo kommune. 

		Bydelen har utarbeidet Retningslinjer for informasjonssikkerhet som omfatter både fysiske, systemtekniske og organisatoriske sikringstiltak. 

		Tatt til etterretning i Bydelsutvalget 24.04.2008. 

		Smittevernplanen for Bydel Nordstrand beskrives innledningsvis som følger:

		Hensikten med smittevernarbeidet er:

		 Verne befolkningen mot farlige smittestoffer som følger med mennesker, dyr, varer og avfall.

		 Bekjempe alvorlige smittsomme sykdommer

		 Forebygge spredning av smittsomme sykdommer blant bydelens befolkning.

		Forebygging av smittsomme sykdommer er spesielt rettet mot risikogrupper ved bl.a. smitteoppsporing, vaksinasjon, informasjon og kontroll.

		 Bedrive infeksjonsepidemiologisk overvåkning.

		 Opprettholde en beredskapsorganisasjon som kan håndtere utbrudd og epidemier av smittsomme sykdommer.

		Den generelle smittevernplanen for Oslo kommune behandler følgende områder:

		 Bakgrunn med lover, forskrifter og definisjoner

		 Beskrivelse av befolkningssammensetning, byomfattende smitteforebyggende ressurser, bydelens ressurser, overvåkning av smittsomme sykdommer i Oslo kommune, meldings- og varslingsrutiner og diagnostikk og tiltak.

		 Generell infeksjonsepidemiologi med omtale av mage- tarminfeksjoner, dråpesmitte og vaksinasjon.

		 Drikkevann, næringsmidler, avfallshåndtering og skadedyrskontroll.

		 Beredskap med organisering, risikovurdering, mobiliseringsrutiner, internasjonale ankomster, informasjon og informasjonsspredning, vurdering av ressurser.

		 Vedlegg med basisvaksinasjonsprogram, adresselister, kart over bydelene, allmennfarlige smittsomme sykdommer. MSIS-veiledning (MSIS – meldesystem for infeksjonssykdommer) med sykdomsliste og til slutt områder med restriksjoner for drikke vannskilder”.

		Det vises til Byrådssak 10/06 som beskriver en overordnet folkehelseplan for Oslo.”Hovedmålet for planen er å redusere helseforskjellene i Oslo gjennom å forbedre helsen til utsatte grupper. Den sentrale delen av planen er Folkehelseprogrammet for Oslo. Utkast til program er sendt til høring, og med bakgrunn i dette og innspillene fra høringsinstansene har byrådet utarbeidet en samlet plan for folkehelse i Oslo.Folkehelsearbeid er sektorovergripende og det er mange beslutninger som tas utenfor helsetjenesten som kan ha betydelige konsekvenser for folkehelsen. Planlegging for folkehelse krever således en bred tilnærming. Folkehelseplanens strategi vil rettes mot høyrisikogrupper og bidra til å redusere helseforskjeller i Oslo. For å opprettholde den lokale forankringen skal strategien basere seg på tiltak og prosjekter som utvikles lokalt og som inkluderer såkalte partskapsavtaler mellom kommunale og private, eller andre offentlige instanser. Den skal være samordnet med statlige tiltak og i tråd med statlige føringer. For å fange bredden i folkehelsearbeidet legges det opp til fastsatt rapportering fra alle kommunens virksomheter og utvidet bruk av helsekonsekvensutredninger.

		Det legges opp til sju innsatsområder: fysisk aktivitet og fysisk planlegging, kosthold, psykososiale nærmiljøer, tannhelse, tobakkforebygging, skadeforebygging og helseovervåkning.

		I oppfølgingen av planen vil byrådet blant annet sørge for sentral koordinering av folkehelsearbeid i Oslo, fastsette kriterier for registrering av tiltak i fokkehelseprogrammet, registrere eksisterende folkehelestiltak pr. 01.01.2006, og utvikle et system for registrering, evaluering og videreformidling av resultater fra tiltak og prosjekter i Oslo. Byrådet vil også opprette en egen nettside for folkehelsearbeid i Oslo kommune og etablere en folkehelsepris for tiltak og prosjekter i Oslo.

		Planen er under arbeid.

		Det er utarbeides årlig Tidsplan budsjett / økonomiplan for Bydel Nordstrand.

		 Delegasjonsmyndighet innen personalområdet – Bydel Nordstrand

		 Fullmaktsoversikt – Bydelsdirektørens myndighet i henhold til Bydelsreglementets § 3-4, jf 3-2.

		 Budsjettfullmakter og anskaffelser delegert til enhetsledere for 2007

		Vedlegg 

		Planen er under arbeid.

		Handlingsplanen for psykisk helsearbeid 2004 – 2008 for Bydel Nordstrand beskrives innledningsvis som følger:

		”Handlingsplanen bygger på Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 – 2008, vedtatt i bystyret 22.09.2004. Oslo kommunes plan har utgangspunkt i statlige føringer og innmeldte behov fra etater og bydeler ved Foreløpig handlingsplan for psykisk helsearbeid 2004 – 2008.

		Handlingsplan for psykisk helsearbeid for Bydel Nordstrand uttrykker samme verdisyn og har samme oppbygging som Oslo kommunes handlingsplan for psykisk helsearbeid. Planen skal være konkret og målbar, med hovedvekt på tiltak og bydelens prioriteringer av satsningsområder.

		Ansvaret for å yte de nødvendige tjenester til mennesker med psykiske lidelser er delt mellom spesialisthelsetjenestene og de kommunale tjenester. Spesialisthelsetjenestens virksomhet er et statlig ansvar og reguleres av Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern av 2001. Denne lovs § 1-2 definerer psykisk helsevern slik: ” Med psykisk helsevern menes spesialisthelsetjenestens undersøkelse og behandling av mennesker på grunn av psykisk lidelse, samt den pleie og omsorg dette krever”. 

		Bydelens ansvar på dette området reguleres av følgende lover:

		 Lov om helsetjenester i kommunene

		 Lov om sosiale tjenester m.v.

		 Lov om barneverntjenester

		 Kommuneloven

		Bydelen har i henhold til disse lovene et betydelig ansvar for både forebyggende og kurativt psykisk helsearbeid. Arbeidsdelingen mellom kommunen og helseforetakene innebærer at kommunen har ansvar for alminnelige tilbud og tjenester, som bolig, fritids- og kulturtilbud, opplæring, arbeid og annen bistand som setter den enkelte i stand til å mestre dagliglivets problemer. Spesialisthelsetjenesten ved helseforetakene skal ha ansvar for behandlingstilbudet.Bydelens virksomhet innen psykisk helsearbeid baserer seg på at det ordinære tjenesteapparat skal kunne gi kvalifisert bistand til mennesker med psykiske lidelser”.  

		Planen er under arbeid.

		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 ble vedtatt i Bydelsutvalget 24.april 2008. 

		Hva er kvalitet og hvordan måles det? 

		I denne sammenheng støtter vi oss på en utbredt definisjon av kvalitet utformet av Norsk Standard (NS-ISO 8402): ”Kvalitet er helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte og underforståtte behov”. I følge denne definisjonen har kvalitet å gjøre med tilfredsstillelse av beskrevne krav, forventninger og behov knyttet opp mot en helhet av egenskaper. Kravene kan komme fra staten i form av krav, lover, forskrifter eller rundskriv, fra kommunene selv eller fra brukere og pårørende. Alle disse vil kunne ha uttalte forventninger og behov.  

		Tilsyn

		”Byrådet ivaretar sitt tilsyn overfor bydelene primært ved gjennomgang av bydelenes årsbudsjett, årsrapporter og øvrige rapporter som bystyret fastsetter. Dersom byrådet gjennom sitt tilsyn konstaterer betydelig avvik mellom utviklingen av ressursbruk, tjenesteproduksjon eller anvendelse av lover og overordnede retningslinjer i forhold til forutsetningene definert av bystyret eller lovgiveren, skal byrådet fremme forslag til iverksettelse av korrektive tiltak/instruksjon av bydelsutvalgene for bystyret.”

		”Bydelsutvalget har ansvar for å føre tilsyn med bydelens virksomhet. Tilsynet ivaretas primært gjennom ordinær budsjettoppfølging, gjennomgang av tertialrapporter, årsmeldinger og øvrige meldinger som bystyret fastsetter, samt rapporteringsordninger som bydelen selv fastsetter.”

		”Bydelsdirektøren har ansvar for å føre tilsyn med virksomheten i bydelen”.

		Det er en rekke kritiske prosesser i vår organisasjon som er vesentlige for driften og levering av de tjenester bydelen er satt til å produsere. En helhetlig kvalitetspolitikk må omfatte alle prosessene på alle plan og nivåer i organisasjonen. God service er en uttrykt policy i bydelen, som skal forankres i hele organisasjonen og kvalitetssikres og utvikles gjennom hensiktsmessige verktøy og metoder for kontroll og avviksrapportering. 

		Bydelens helhetlige kvalitetssystemet tar sikte på å sikre  alle sentrale områder innen tjenesteyting og administrasjon, men for detaljerte opplysninger om rutiner: se den enkelte stabs og enhet i dette dokumentets del 2.

		Det er tatt inn henvisning til eksisterende fagsystem under hvert område da dette er viktige redskap for utvikling av rutiner og prosedyrer og en stadig viktigere del av kvalitetssikringen i kommunen og bydelen.

		1. Kvalitetssystem for helse og sosialtjenestene, i hovedsak pleie rehabilitering og omsorg (lovregulert, se også kvalitetsforskrift og forskrift om internkontroll side 10, og lov om  helsepersonell)  (fagsystemet Gerica/IPLOS) 

		2. Kvalitetssystem for lovregulerte tjenester til barn og unge (Fagsystemene SATS      barnehager og SFO, Helsestasjonssystem og Familia barnevern). Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager.Bruk av nettbasert barnehagetilsyn i alle kommunale og private barnehager.

		3. Kvalitetssystem for andre typer tjenester til barn/unge og befolkningen: Forebyggendebarne- og ungdomsarbeid, kulturarbeid, miljø, opplysnings/informasjonstjeneste, m.m.

		4. Kvalitetssystem for bolig- kvalifisering sosialkontortjeneste knyttet til lov og kvalitetshåndbok. (Fagsystemet Oscar WinSosial, SAPO )

		5. Felles Kvalitetssystem for Informasjonssikkerhet Personopplysningsloven, arkivlov, offentlighetslov, forvaltningslov. (gjennom alle fagsystemene, Critical Path og     saksbehandlingssystemet DocuLive inkludert Oppfølgingsmodulen)

		6. Felles Kvalitetssystem for HMS Arbeidsmiljøloven, Lov om helsemessig og sosial beredskap og arbeid med lokale miljøtiltak gjennom HMS kvalitetssystem. årlig revisjon på alle tjenestesteder (inkludert lønn og personalsystemet NLP og Prosesser for forvaltning av personalressurser.) 

		7. Felles system for rekrutterings og kompetanseplaner mm. Prosesser for sikring av undervisning, praktisk opplæring og påkrevet videre- og etterutdannelse (jf for eksempel kommunehelselov /sosialtjenestelov med mer). Prosesser for sikring av hensiktsmessig organisering, jf Helsepersonelloven § 16. Under utvikling i den enkelte stabs og enhet og i bydelen generelt. Disse rutinene er ikke beskrevet i dette rapportdokumentet.

		8. Felles Kvalitetssystem for alle tjenester og staber knyttet til budsjettering, regnskap og prognoser for økonomi, tjenesteproduksjon i måltall og statistikk (økonomisystemet Agresso og Kostra/ Statistisk sentralbyrå, kommunal statistikk) som også er byrådets oppfølging og tilsyn med bydelen.

		9. Felles kvalitetssystem for innkjøp/anskaffelse: Hjemmelsdokumenter er Oslo kommunes innkjøpsregelverk og EØS-reglene. Alle innkjøp skal foregå innen de økonomiske fullmakter og rammer og etter anskaffelsesreglement i Oslo kommune.  Mindre innkjøp styres av de budsjettansvarlige. 

		10. Felles kvalitetssystem for forvaltning av inventar, materielle ressurser og teknologi. Bydelen har anskaffet et system for materiellregnskapsføring, men det er ikke fullt ut implementert.  For IT-utstyr føres det en oversikt over hardware i et regneark.   

		11. Bydelsdirektørens kvalitetssystem for oppfølging av beslutninger / planer:Interne beslutninger, oppfølging av sentrale vedtak i bydelens lokaldemokrati, medbestemmelses- og arbeidsmiljøutvalg gjennom oppfølgingsmodul i DocuLive.

		Forskrift om kvalitet i pleie– og omsorgssektoren trådte i kraft 1.7.2003.

		§ 1. Formål

		”Forskriften skal bidra til å sikre personer som mottar pleie- og omsorgstjenester etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel.” 

		Forskrift om internkontroll i sosial – og helsetjenesten trådte i kraft 1.1.2003.

		§ 1. Formål

		Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlig sosial – og helsetjenester og at sosial – og helselovgivningen oppfylles gjennom krav til systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid i tjenestene.

		§ 3. Internkontroll

		”I denne forskriften betyr internkontroll systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av sosial – og helselovgivningen”.

		Sosial- og helsedirektoratet

		På et strategisk nivå er en av de vanligste grunnene til at man mislykkes i å opprettholde kvaliteten at man prøver å møte ulike brukergrupper med de samme type service. Det er viktig å skille mellom de ulike brukergruppenes, behov, situasjon m.m. Når det gjelder tiltak for å forbedre og opprettholde kvaliteten er følgende årsaker de mest vanlige å mislykkes i:

		1. Mangel på interesse fra toppledelsen.     Uten engasjement og støtte fra toppledelsen er det lite sannsynlig at kvalitetsnormer blir     akseptert og opprettholdt i det lange løp.

		2. Å gjøre kvalitet kun til en oppgave og utfordring for et spesialisert personale.    Kvalitetsarbeidet må drives på alle plan og nivåer i tjenesten Alle som er involvert i den     tjenestene  som brukerne skal motta må utøve kvalitet slik at kvalitetsarbeidet blir     gjennomgående i alle ledd.    

		3. Rollekonflikter hos frontlinjepersonalet som resultat av at man ikke lykkes i å fremme god      kommunikasjon og samhandling mellom ledelsen og øvrige ansatte i kvalitetsarbeidet som er     nødvendig for god kvalitet overfor kunden.

		4. Manglende interesse fra bydelens ledelse for de lokale kvalitetshøynende prosesser. 

		    For eksempel vil ikke kvalitetssystemet overleve hvis det ikke finnes et apparat som mottar og 

		    seriøst behandler og reagerer på avviksmeldinger eller ideer og forslag fra kvalitetsgruppene.     Alle vil se resultater og vite at noen hører på og er klar til å handle når det er nødvendig.

		5.  Man mislykkes i å opprettholde kvaliteten over lang tid.      Det finnes flere eksempler på programmer for å høyne kvalitetsnivået i organisasjoner og     virksomheter på kort tid, basert på en kombinasjon av gode ideer, en karismatisk leder og en     del effektive hjelpemidler for kommunikasjon. Men det er alltid en risiko for at lufta går ut av      ballongen og det kun blir en kortsiktig gevinst. 

		      6.  Dersom det ikke gjøres systematiske anstrengelser for å stabilisere en kvalitetshøyning er risikoen  for tilbakefall stor. (kilde: Service Management, Richard Normann).

		7.  Et springende punkt i kvalitetsarbeidet er å utvikle en meldekultur som oppfordrer 

		      til at avvik meldes.

		8.  Manglende faglig og etisk kompetanse/opplæring.

		I byrådets budsjettforslag for 2008 (kapitel 8) står følgende beskrevet: 

		”International og trygg by

		”Byrådslederen vil gjennom ledelse av kriminalitetsforebyggende arbeide for at Oslo skal være en trygg by for alle. I hht. Rundskriv 2007/05 fra Politidirektoratet er det opprettet et politiråd i Oslo der kommunens og Oslo politidistrikts toppledelse er representert. Gjennom - sammen lager vi et trygt Oslo (SaLTo), er det også et nært samarbeid mellom bydelene, Utdanningsetaten og Oslo politidistrikt.  

		God brukertilpasset tjeneste

		Byrådet vil arbeide for å gjøre kommunen lett tilgjengelig og oversiktelig for publikum og bidrar til økt ressursutnyttelse og større treffsikkerhet i tjenestene gjennom effektiv organisering og god bruk av moderne teknologi.  

		Oslo skal være en forgangskommune for god brukerservice og effektiv oppgaveløsning. Det skal arbeides for tillit og godt samspill mellom byens befolkning, kommunale virksomheter, ansatte og folkevalgte organer. Gjennom aktivt informasjonsarbeid skal kommunens omdømme som tjenesteyter og arbeidsplass styrkes.

		Bærekraftig utvikling

		Byrådet vil følge opp sine forpliktelser som Vice-cheir i Eurocitier Environment Forum, og videreføre miljøsamarbeidet med de nordiske hovedstedene”.

		”Situasjonsbeskrivelse og målsettinger

		 Helse- og velferdsetaten skal være ett av flere virkemidler i byrådets satsing på eldreomsorgen og andre prioriterte områder innen helse- og sosialsektoren og barnevernet, hvor etaten  samarbeider med bydelene på deres ansvarsområder. 

		Tjenestetilbudene skal videreutvikles på flere områder og tjenestene skal kjennetegnes ved god ressursutnyttelse, høy kompetanse og brukermedvirkning bl.a. ved gjennomføring av brukerundersøkelser for å ta vare på brukernes behov og ønsker.

		Helse- og velferdsetaten skal årlig gjennomføre brukerundersøkelser, pårørendeundersøkelser, kvalitetsrevisjoner og måling av objektive indikatorer i sykehjem, hjemmetjenesten og sosialtjenesten.Etaten skal innlede et samarbeid med bydelene for å utvikle en HMS-håndbok som kan hjelpe bydelene i deres arbeid på dette området”.

		Bydel Nordstrand oppfatter de sentrale føringer slik at det gis sterk fokus på brukertilpassede tjenester, lett tilgjengelig informasjon, service og effektivitet. I tillegg er det iverksatt nye tiltak i fht utvikling innen HMS-arbeidet.

		Bydelen er godt i gang med arbeid i tråd med byrådets planer. Eksempelvis:

		 Nyetablert servicetorg tilrettelagt for informasjon og veiledning til publikum

		 Utvikling av bydelens nettside

		 Elektronisk kvalitetssystem implisitt HMS /Delta.

		I forbindelse med bydelsutvalgets behandling av budsjett 2008 ble det fattet følgende vedtak:

		” Mål 4 

		Bydelen følger opp og tilrettelegger for utføring av tjenester i samarbeid med brukerne.

		Tiltak og deltiltak:Serviceerklæringer er utarbeidet og evaluert.

		Konsekvenser for brukerne:Bedre brukermedvirkning og brukertilpasning. Bruker vet hva som kan kreves av tjenesten. Avklarer forventninger mellom bruker og bydel.

		Arbeidsmiljømessige konsekvenser:

		Avklarte forventninger bidrar til større forståelse for de tjenester som gis, og dermed har en positiv innvirkning på arbeidsmiljøet.” 

		Serviceerklæringer

		Formålet med serviceerklæringer er både å bidra til å avklare forventninger mellom brukerne/publikum og tjenestene og gi realistisk informasjon om hva bydelen har å tilby.

		Medarbeiderne i Bydel Nordstrand produserer tjenester for befolkningen. For at mottakerne av våre tjenester skal oppleve tjenestene som kvalitativt gode, må de tilfredsstille brukernes forventninger og behov og tjenestene må leveres på en måte som brukerne er fornøyde med. Kvalitet handler om opplevd kvalitet. Forutsetningen for at bydelen kan levere 

		kvalitet er avhengig av den tekniske kvaliteten og av vår servicekultur. Med ”teknisk kvalitet” menes det som knytter seg til tekniske, lovmessige og forskriftsmessige standarder. Service handler om samhandlingen mellom tjenesteleverandør og bruker/mottaker. Dvs høflighet, respekt, tillitsvekkende framferd, tilgjengelighet og hurtighet i reaksjon og svar på henvendelser. 

		I januar 2007 hadde Bydel Nordstrand utarbeidet tjenestekatalog, tjenestebeskrivelser og serviceerklæringer for alle brukerrettede tjenester. 

		I følge byrådets forslag til budsjett og økonomiplan for 2008-2011 vil byrådet at det gjennomføres:-  brukerundersøkelser, kvalitetsrevisjoner og måling av objektive indikatorer i sykehjem og     hjemmetjenestene.-  sørge for et bredt spekter av boligvirkemidler for mennesker som ikke selv klarer å ivareta   sine interesser på boligmarkedet, og videreutvikle spesialtilpassede boligløsninger for dem   som ikke klarer å benytte seg av eksisterende tilbud.

		- videreføre det omfattende tiltaksapparatet som er etablert for rusmiddelmisbrukere.

		   Arbeidet med brukerundersøkelser sees i forhold til serviceerklæringene og skal 

		   måle brukernes tilfredshet med tjenesten og sikre at eksisterende redskaper 

		   og dokumenter bygger opp under service og kvalitet (prosedyren er vedlagt). Slik blir 

		   brukerundersøkelsen et verktøy for oppfølging av det som er intensjonen med   serviceerklæringene og en dokumentasjon for forbedringsarbeid.

		Brukerundersøkelser er et redskap til hjelp i tjeneste- og kvalitetsutvikling og skal tjene som 

		styringsinformasjon. Hensikten er å sikre en mer balansert styringsmodell for kommunens virksomheter, blant annet ved å fastsette kvalitetsmål og kvalitetsindikatorer i virksomhetene. 

		Føringer er gitt i de siste års budsjett – senest i budsjett for 2008 og Økonomiplan 2008 – 2011. Vi vet også at Kommunerevisjonen har intensivert sitt arbeid rettet inn mot kvalitetsrevisjoner av kommunenes tjenester og virksomheter.  

		Brukerundersøkelser anvendes hovedsakelig i arbeidet med Strategisk plan, Årsplan - og Budsjettarbeid, Økonomiplan, Helhetlig risikostyring - prioriteringer (styringsinformasjon), Kvalitetsutvikling / forbedring, Tjenesteforbedring, Internt motivasjonsarbeid, Oppfølging av

		serviceerklæringer, Serviceutvikling, Avklare brukernes forventninger, tilbakemeldinger, Prosessforbedringer, erfaringslæring.

		Formålet med brukerundersøkelser:

		1. Bedre innsikt i egne tjenester ved å analysere og dokumentere effektivitet og kvalitet.

		2. Bedre innsikt i forbedringsmuligheter ved å sammenligne resultater og arbeidsmåter.

		3. Klargjøre og vedta forbedringstiltak på aktuelle tjenesteområder

		4. Integrere arbeidet med effektivitet og kvalitet i budsjettprosessen.

		Kvalitetsmål for brukerundersøkelsene:

		1. Sikre at brukerne får den kvalitet på tjenestene som er forutsatt i serviceerklæringene.

		2. Sikre at bydelens tjenester bruker undersøkelsen systematisk og effektivt for å sikre et       mer helhetlig system for kvalitetsoppfølging av tjenestene. 

		3. Sikre at brukernes opplevelser av kvalitet er i samsvar med hva som er forutsatt.

		4. Avklare forventninger i felles forståelse.

		Resultatene fra brukerundersøkelsene kan bidra til å:

		1.   Gi et bedre grunnlag for politiske beslutninger

		2.   Bygge opp en kunnskapsbase og fungere som styringsverktøy for administrasjonen og       for tjenestene.

		3.   Øke fokus på brukerorientering

		4.   Videreutvikle tjenestene og kvaliteten

		5.   Gi grunnlag for økt forståelse for kommunikasjonsutfordringene.

		6.   Brukes opp mot kvalitetsarbeidet til forbedring av kvalitetsprosedyrer.

		7.   Evaluering med sikte på forbedringer/endringer.

		8.   Fokusere på implementeringen av serviceerklæringer.

		9.   Sikre en god brukermedvirkning

		10. Involvere brukere / pårørende ved revisjon av serviceerklæringene.

		Oppgave

		Ansvar

		Tidspunkt

		Utarbeide serviceerklæringer

		innhold/områder 

		innhold/områder

		målgrupper

		eksemplarer

		Overordnet - bydelsdirektør

		Enhetsleder 

		Bydelsdirektør

		MBU

		 Årlig ved:

		- årsplanbehandling

		- organisasjons endringer   og/eller  - ved endringer lovverk /    avtaler  retningslinjer og   lignende.

		Lay-out- oppbygging

		Overordnet bydelsdirektør

		 Trykking

		IMPLEMENTERING

		Tilgjengelig intra-/internett

		Til enhets-/stabssjefen

		Til ledere, ansatte og tillitsvalgte

		Introduksjonstreff

		Ved klage  på service

		Rapportering i forbindelse med brukerundersøkelser     og ved bydelens ordinære årsmelding

		Hver enhets-/stabsleder –vurderer hvem som bør ha informasjon om hva og sørger for distribusjon

		(samarbeid mellom enhetsleder – mulig involvere bydelsdirektør)

		Bydelsdirektør

		Enhetsleder

		Overordnet bydelsdirektør

		Enhetsleder/stabsleder

		Enhetsleder/Stabsleder 

		AJOURHOLD

		Vurdere behov for endringer av gjeldende serviceerklæringer

		Overordnet bydelsdirektøren

		Enhetsleder/Stabsleder

		enhetsleder evt. andrehvis samordningsbehov er tilstede

		EVALUERING

		Overordnede målsettinger (jf KS nettverkene):

		Forbedring av kommunens tjenester

		Effektivitetsutvikling i kommunens deltakerkommuner

		Gi styringsinformasjon på nasjonalt nivå om kvalitets- og effektivitetsutvikling

		Formålet med effektiviseringsnettverkene

		Egen bevisstgjøring, organisering i Bydel Nordstrand, bruk av ressurser og ansvarsfordeling, samt bruk av nettverkenes resultater.

		Bedre innsikt i egne tjenester ved å analysere og dokumentere effektivitet og kvalitet.

		Bedre innsikt i forbedringsmuligheter ved å sammenligne resultater og arbeidsmåter

		Klargjøre mål og vedta forbedringstiltak på aktuelle tjenesteområder

		Integrere arbeidet med effektivitet og kvalitet i budsjettprosessen.

		Arbeidet foregår med utgangspunkt i foranstående og i vår egen bevissthet om bruk av ressurser i  nettverkene, intern arbeidsfordeling og hvordan bruke resultater aktivt i egen organisasjon.

		 ”Ansvaret for at det innføres og utøves internkontroll i overensstemmelse med kravene i HMS – lovgivningen er videredelegert til virksomhetsleder i den enkelte virksomhet. Den enkelte virksomhetsleder må sikre at kravene i eller i medhold av helse, miljø og sikkerhetslovgivningen til enhver tid blir etterlevet og oppfylt. Virksomhetene må selv klarlegge hvilke lover og forskrifter de er berørt av, og hvordan de systematiske tiltakene skal være ved utarbeidelsen av eget HMS-system”. 

		Oslo kommunes overordnede HMS-system har som hovedmål at kommunens  virksomheter skal ha et HMS system som sikrer at kravene til lovgivningen på HMS-området og Byrådets HMS-instruks, blir etterlevet. Målene er såpass vidt formulert at den enkelte virksomhet lett skulle finne referansepunkt i disse målsettinger ift. egne formulerte mål – og tiltak.

		Virksomhetens egne mål på HMS-området skal følge den øvrige målprosessen i  kommunen; for bydelen betyr dette budsjett- og økonomiplanprosessen. Sett fra den enkelte arbeidstakers ståsted skal HMS området ha alt det vesentlige i seg; fra et fysisk og psykisk godt tilrettelagt arbeidsmiljø, ivaretakelse av interessante og tilpassede arbeidsoppgaver og tilpasning av kompetanse  jf. arbeidsmiljølovens målsetting.

		Gjennom lederskapet – på alle nivåer – må vi evne å se den enkelte medarbeider – som individ og som del av en gruppe. Det stilles omfattende krav til oss som virksomhetsledere; første bud for å utøve vår lederfunksjon innen dette området er i alle fall at vi har dette for øyet, tar det med oss i hverdagen, har dette som tema blant lederne, setter oss formelle HMS mål, og gjennom dette utvikler oss og legger forholdende til rette for de ansatte. Et gjennomsyret og godt HMS arbeid er noe av det best tenkelige sikkerhetsnett virksomheten kan bygge seg.

		Det er utarbeidet prosedyrer for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for Bydel Nordstrand. 

		HMS-prosedyrene er implementert i elektronisk kvalitetshåndbok (Ek). Revidert i forbindelse med implementeringen vår 2008.    

		HMS-prosedyrene er et verktøy for enhetsledere i arbeidet med å skape et godt arbeidsmiljø for alle ansatte i Bydel Nordstrand.  

		Enhetslederne har ansvar for å informere sine ansatte om HMS-prosedyrene og legge til rette for at disse er tilgjengelig for alle ansatte.

		Formålet med HMS-prosedyrer

		”Dokumentasjon på at Bydel Nordstrand oppfyller sine forpliktelser i forhold til forskrift om internkontroll for helse, miljø og sikkerhet – og at arbeidet med HMS drives i samsvar med krav til aktuelle lover, forskrifter og kommunale vedtak innen HMS-området”. 

		I følge HMS – instruks for Oslo kommune skal:

		”Ansvaret for at det innføres og utøves internkontroll i overensstemmelse med kravene i HMS – lovgivningen er videredelegert til virksomhetsleder i den enkelte virksomhet. Den enkelte virksomhetsleder må sikre at kravene i eller i medhold av helse, miljø og sikkerhetslovgivningen til enhver tid blir etterlevd og oppfylt.  

		Bydelsdirektøren har vurdert at det vil være naturlig at HMS-håndboka ligger tilgjengelig i det elektroniske kvalitetssystemet. Eksisterende HMS-håndbok omarbeides for å tilpasses dette området. Enkelte prosedyrer vil være utarbeidet til bruk for det enkelte tjenestested, men andre prosedyrer skal være til bruk for enhetsledere /tjenestedsledere som har behov for å utarbeide egne lokale prosedyrer.

		Forskriften om internkontroll har følgende formål  

		 Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak skal denne forskrift fremme et forbedringsarbeid i virksomheten innen:

		 Arbeidsmiljø

		 Forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester

		 Vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall, slik at målene i helse, miljø og sikkerhetslovgivningen oppnås.

		  Arbeidsmiljølovens målsetting er:

		 ”å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,

		 å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet

		 å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon,

		 å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet, å bidra til et inkluderende arbeidsliv.”

		Mange øyne er rettet mot oss i hverdagen. Og spesielt er det mange som har meninger hvis sluttproduktet oppfattes som utilstrekkelig, er for dårlig, eller at forventningene om at det skulle vært bedre ikke samsvarer med praksis.

		Kritikerne kan være mange

		 Brukerne selv; gir vi hva de har krav på, og hvordan kommuniserer vi hvis det utmåles mindre enn hva de selv mener å trenge/være berettiget 

		 De pårørende, som naturlig står på for sine     

		 Klage- og tilsynsorganene i forhold til den formelle klageadgangen 

		 Gjør vi det godt nok sett fra politisk side:

		- Bydelsutvalg

		- Byråd

		- Bystyre

		 Gir vi tjenestene kostnadseffektivt, og ihht. LEON- prinsippet  

		 Gjør vi det godt nok ifht.:

		- Formelle krav og egne satte kvalitetsnormer

		- Er vi etisk gode nok i leveransen

		- Hva med. brukernes rettssikkerhet

		- Og ikke minst ifht. det arbeidsmiljø den enkelte ansatte har krav på

		Når disse spørsmålene stilles, omhandles også både direkte og indirekte våre ansatte og virksomhetens HMS-område.

		Dette er ytterligere med å underbygge at HMS-arbeidet og kvalitetsinnholdet i vår tjenesteyting henger nøye sammen, to sider av samme sak.

		Et kvalitetssystem er et helhetlig system som skal ivareta kvaliteten på bydelens totale virksomhet. I tillegg er kvalitetsutvikling og kvalitetssystemer en av strategiene som er valgt både fra statlig og kommunalt hold i forhold til modernisering og effektivisering av offentlige tjenester. Klarest er dette kommet til uttrykk i helse-, pleie- og omsorgstjenester. 

		Kvalitetsarbeidet skal ha forankring i Oslo kommunes verdigrunnlag som selvsagt alle husker  bygger på:    Brukerorientering – Redelighet – Engasjement og Respekt. 

		Kvalitetssikring og internkontroll – HMS er et linjeansvar med bydelsdirektøren som overordnet ansvarlig leder og resultatenhetslederne som daglig ansvarlige for sine områder. Avviksbehandling skal måles i forhold til lovverket, forskrifter og bydelens egne interne retningslinjer og bestemmelser. Ansvar og oppfølging av avviksmeldinger og kvalitetsutvikling skal organiseres og gjennomføres etter en lagt basismodell. 

		Det er imidlertid verdt å merke seg at et kvalitetssystem må være under stadig revisjon for å sikre at tiltakene er relevante i forhold til virksomhetenes mål og risiko. 

		Det finnes i dag flere metoder å bedrive en proaktiv risikovurdering på. Vi har ikke dette på plass i Bydel Nordstrand i dag, men forhåpentligvis innen rimelig tid. Man kan da tryggere vurdere om valgte strategier er relevante i forhold til utfordringene virksomheten står overfor, og om virksomheten evner å oppnå tilsiktede resultater. Videre vil det være en effektiv metode for å skjelne mellom viktige forhold (kritiske risikoer) og mindre viktige forhold (ubetydelige risikoer), slik at det lettere kan prioriteres tiltak der det vil ha størst effekt. 

		HMS som et sentralt element av vårt kvalitetsutviklingsarbeid må drives kontinuerlig og må i tillegg til ledelsen –i den totale sammenheng -  involvere ansatte, tillitsvalgte og politikere, slik at det blir gjennomgående i hele organisasjonen.

		I takt med samfunnsutviklingen og økt/ny kunnskap omkring helse, miljø og sikkerhet vil  forventninger og formelle krav stadig kreve mer av oss. Framover i tid må vi regne med ytterligere fokus innen dette feltet. Kampen om den gode arbeidskraft vil ytterligere forsterke dette.

		HMS og den tjenesteyting vi gir brukerne kan ikke ses isolert i forhold til hverandre.

		HMS området er en del av virksomhetens kvalitetskonsept. Den vesenligste bjelken i bygget er borte hvis et velfungerende HMS konsept ikke også tydelig rettes inn mot en trygg og best mulig leveranse av våre tjenester.  

		Dette er et sentralt spørsmål å stille, selv om en ikke kan organisere seg vekk fra alle problemer eller utfordringer. Men en kan organisere seg slik at en står best mulig rustet til for å løse oppgaver. De strukturer som velges vil vi se igjen i forhold til HMS området.

		Bydel Nordstrand implementerte fra 1. september 2007 ny organisatorisk hovedstruktur; Resultatenhetsmodellen, som kjennetegnes ved at det tradisjonelle avdelingsnivå nærmest bydelsdirektøren fjernes, til fordel for resultatenheter,  i vårt tilfelle 11 resultatenheter med enhetsledere.

		Disse har et tydelig og selvstendig ansvar for den løpende tjenesteyting (fag, personal og økonomi) innen gitte rammer.

		HMS ansvaret må tydeliggjøres som et linjeansvar. For å ha støttespillere, pådrivere, rådgivere, samt formalisere deltakelse/medinnflytelse fra de tillitvalgte og vernetjenesten vil Bydel Nordstrand sitt kvalitetsutvalg være representert med bydelsdirektørteamet og kvalitetsrådgiver, som trekker inn andre etter behov  

		Bydelens nye struktur er organisert med en kvalitetsmedarbeider og en HMS-medarbeider   i stab hos bydelsdirektør, i tillegg personal innen HMS feltet.

		I hver enhet er det obligatorisk å ha en kvalitetskomité. Hver kvalitetskomité skal ha deltakelse fra de tillitsvalgte. Det vil videre være anledning til å opprette kvalitetsgrupper etter behov. Disse gruppene arbeider med tidsavgrensede enkelttemaer eller ad-hoc pregede oppgaver.

		Dette er rådgivende organer; på det administrative plan. I følge bydelens delegasjons- og fullmatsstruktur tilligger det formelle ansvaret linjeledelsen.

		Måten bydelen organiserer seg på vil på en tilfredsstillende måte strukturere og synliggjøre lederskapet i HMS- sammenheng Bydelsdirektøren og enhetslederne får en synlig plass gjennom sin deltakelse i råd- og komiteer innen HMS og kvalitetsutvikling. Dette er betydningsfullt  for å nå gode resultater.

		Med denne organiseringen blir ledelsen i synliggjort i det løpende HMS- og kvalitetsarbeidet; både på drifts- og overordnet nivå.

		På denne måten skaffer ledelsen seg nyttig og nødvendig informasjon som kan anvendes til positiv videreutvikling  

		HMS arbeidet må drives på alle plan og nivåer   

		Blir  ledelsen fraværende på HMS-området, kan dette gi negative utslag som:

		 Lite sannsynlig at interesse og kvalitet for HMS området opprettholdes over tid

		 Vanskeliggjør nødvendig bred deltakelse i virksomheten. 

		 Kan eksponere rollekonflikter av forskjellige slag.

		Forum for medinnflytelse - tillitsvalgte og vernetjenestens deltakelse.

		I tillegg til arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenestens deltakelse i lov- og avtalefestede organer er det opprettet et fast utvalg; Forum for medinnflytelse, hvor de hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet møter bydelsdirektørens ledergruppe. Arbeidsgivers deltakelse må nå ses  på nytt i to-nivå modellen. 

		Intensjonen er å ha en møtearena hvor det kan tas opp og drøftes aktuelle saker på en uformell måte, og på et tidlig tidspunkt. Avgrensningen er at det skal ligge innenfor det saksfelt hvor tillitsvalgte/vernetjenesten er tillagt oppgaver og medansvar og partene har forpliktet seg til en åpen og direkte dialog.

		Helhetsansvar

		Det er behov for gode prosesser med tillitsvalgte og vernetjeneste, gjerne utover det formelt nedfelte, som eksempelvis forum for medinnflytelse. Selv om flere av de forhold som drøftes der kunne vært drøftet i AU til AMU/MBU, får vi en større bredde i samspillet i forumet for medinnflytelse, noe som også kan styrke senere formelle behandlinger i AMU/MBU.

		Med dette deltar hele organisasjonen: ledelse, ansatte, tillitsvalgte og vernetjeneste i å tenke helhetlig.

		Opplæring

		Opplæring innen HMS-området er viktig, jf. det ansvar lederskapet har. God kunnskap og ivaretakelse av oppgavene skal blant annet forhindre utstøting fra arbeidslivet.

		Forhindre unødvendig bruk av tidligpensjonering/AFP

		Dempe eller forhindre andre uheldige og negative forhold.

		Gjennom flere 10-år har Målstyring stått sentralt i den kommunale planleggingen og gjennomføringen, mens kvalitet og andre måleindikatorer har kommet til underveis. Med Målstyring i dennes første fase  var det mer en ensrettet økonomisk målstyring det dreide seg om.

		Metode

		I en stor organisasjon, som bydelene og de fleste virksomhetene i Oslo kommune er, vil bydelen være tjent med å benytte gjennomgående metodiske tilnærminger/prosesser både i planlegging og gjennomføringsfasen. 

		I dette ligger det sikring for de ansatte; en forutsigbarhet som ved tilstrekkelig implementering innebærer trygghet og et pre for arbeidsmiljøet, samtidig som det trygger produksjonen. Igjen ser vi at det er naturlig å tenke HMS og tjenesteyting i sammenheng.

		Internkontrollforskriften  kan i en større sammenheng være med å vise vei i forhold til metode og prosesser. 

		Internkontrollforskriften pålegger virksomheten å ha skriftlig dokumentasjon:  

		1. Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet

		2. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og     myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt  

		3. Utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene

		4. Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt 

		5.Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav 

		   fastsatt i eller i medhold av helse- miljø og sikkerhetslovgivningen

		6.Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer    som forutsatt  

		7. Sikre sammenheng mellom metode og prosess.

		8. Ivareta  prosesser hvor kommunikasjon og dokumentasjon omhandler fasene:

		 Igangsettelse

		 Kartlegging

		 Planlegge- og prioritere tiltak

		 Følge opp og evaluere

		Dette representerer formelle krav til lederskapet i den enkelte virksomhet. Vi kan anvende den samme tenking også i forhold til tjenesteytingen. Da vil våre metoder inn mot tjenesteytingen kunne tuftes på noe kjent, samtidtidig som vi kan bli mer proaktive og sikre en tryggere leveranse av bydelens tjenester. 

		En ting er å sette seg mål, men hvordan med tilstrekkelig objektivitet skal vi si at disse er oppfylt på en tilfredsstillende måte.  Det er i dag ikke godt nok bare å sjekke at en har holdt seg innenfor tildelte økonomiske rammer. Vi må i tillegg kunne si eller få bekreftelse på at oppnådd resultat i forhold til målet er tilfredsstillende ift. definerte parametere/målområder; som eksempel:

		 Selve tjenesteytelsen/kvaliteten på denne

		 Brukere/befolkningen

		 Ansatte 

		 Ressursforvaltning.(som innbefatter mer enn den rene økonomiinnsatsen – infrastruktur som teknolog og bygninger)

		Ledelsen i bydelen må bestrebe seg på å være synlig og ivareta HMS ansvaret, og se HMS- området som en integrert del av virksomhetens totale kvalitetskonsept. Dette vil best ivareta både virksomhetens sluttprodukter/tjenesteproduksjonen - og vårt viktigste instrument for å nå dette; de ansatte og tillitsvalgte.

		Arbeidet med kvalitetssikring og utvikling av kvalitetssystemer i bydelen er en kontinuerlig prosess og involverer ansatte, tillitsvalgte og politikere, slik at kvalitetsarbeidet blir gjennomgående i hele organisasjonen.

		1. Gjennom helhetlig tilnærming sikre kvalitet og kontinuerlig tilpasning, utvikling og forbedring    av tjenestetilbudet.

		2. Tilrettelegge et kvalitetssystem som gjør det mulig å planlegge, målstyre, sikre og forbedre    kvaliteten på tjenestetilbudet.

		3. Ivareta kvalitetsarbeidet innenfor rammer gitt i faglige kriterier, økonomiske,     personellmessige og materielle ressurser og uttrykt gjennom lov, forskrifter og retningslinjer.

		Det beskrevne kvalitetssystemet gjelder eksterne og interne tjenester. Bydelsdirektøren kan beslutte endringer i systemets virkeområde. 

		Kvalitetsarbeidet ligger i linja med enhetsleder/stabsleder som daglig ansvarlig.

		Ansvar, oppfølging og behandling av avviksmeldinger og kvalitetsutvikling gjennomføres etter følgende basismodell:

		Kvalitetsutvalget

		Bydelens Kvalitetsutvalg er organisert etter modell 1 (rådmannsmodellen) i ”Organisering av kvalitetsarbeidet i kommunehelsetjenesten” utgitt av Statens helsetilsyn. Utvalget ledes av bydelsdirektøren og har eget mandat. Utvalget behandler avvik etter lover, forskrifter og interne rutiner og vedtak i henhold til kommunehelseloven, sosialtjenesteloven, personopplysnings- loven og arbeidsmiljøloven og bygger på det kvalitetsarbeidet som allerede er godt etablert i mange tjenester.  

		Sammensetning

		- Bydelsdirektør  (leder)- Assisterende bydelsdirektører - Kvalitetsrådgiver (sekretær) 

		Mandat

		Kvalitetsutvalget skal fortløpende arbeide med kvalitetsutvikling på overordnet plan i bydelen, og systematisk arbeide med avvik som et verktøy for å fange opp forbedringsområder i bydelens tjenesteproduksjon på overordnet plan.

		1. Det skal utarbeides egne prosedyrer for avviksbehandling.  

		2. Kvalitetsutvalget skal behandle avviksmeldinger fra enhetslederne.

		3. Det er utarbeidet felles avviksskjema for hele bydelen.

		4. Kvalitetsutvalget skal løpende informere enhetslederne og tillitsvalgte.

		5. Kvalitetsutvalget har månedlig gjennomgang av avvik i Delta

		I nødvendig grad vil enhetslederne bli trukket inn i møter i Kvalitetsutvalget. Dette avhenger av sakens karakter og alvorlighetsgrad og behovet for nærmere oppklaring.

		Avvikshåndtering på Serviceerklæringer skal sendes kvalitetsutvalget til orientering. Kvalitetsutvalget behandler også avviksmeldinger innen HMS området og kvalitetssystem for informasjonssikkerhet. Hastesaker meldes umiddelbart fra enhetsleder direkte til bydelsdirektør. Enheten får tilbakemelding på avvik som meldes til behandling. De mindre alvorlige avvikene løses i enheten med egne tiltak og rapporteres Kvalitetsutvalget til orientering. Kvalitetsutvalgets referat sendes enhetsleder og tillitsvalgte til informasjon.

		1. Kvalitetskomiteen er rådgivende overfor enhetslederen /stabslederen og kommer med     anbefalinger til enhetsleder. 

		2. Bydelens kvalitetsarbeid skal befestes og kvalitetssikres gjennom egne kvalitetskomiteer.

		3. Alle enhetsledere og staber skal ha en operativ kvalitetskomité. Enhetslederen avgjør selv    organiseringen og kan selv avgjøre om det er mer hensiktsmessig å etablere en kvalitetskomité    innen egen enhet eller innen det etablerte nettverket. (Dette kan være relevant for de enhetene    som driver like tjenester ut mot brukerne). 

		4.Kvalitetskomiteene skal behandle og godkjenne prosedyrebeskrivelser og    kvalitetssikringsrutiner utarbeidet av kvalitetsgruppene og ha det overordnede ansvar for å    iverksette tiltak for å sikre kvaliteten på de tjenester som virksomheten leverer. 

		5. Kvalitetskomiteen skal behandle og videreformidle avviksmeldinger og sørge for at praksis    endres for å unngå nye avvik.

		6. Dersom saker fra kvalitetskomiteen skal behandles videre i kvalitetsutvalget er det den     respektive enhetsleder eller stabsleder som bringer saken videre til Bydelsdirektør og     Kvalitetsutvalget via sekretær i kvalitetsutvalget.

		7. Hastesaker bringes direkte fra enhetsleder eller stabsleder til bydelsdirektør.

		8. Kvalitetskomiteen skal sammensettes av ansatte og tillitsvalgt.

		9.  Kvalitetskomiteen ledes av en enhetsleder / stabsleder. 

		10.Kvalitetskomiteene kan føye til et selvdefinert lokalt mandat til kvalitetskomiteens arbeid     som bygger på problemstillinger og oppgaver som er særdeles viktig på det respektive     fagområdet.

		Kvalitetsgrupper

		1. Det kan etableres midlertidige kvalitetsgrupper som arbeider med prosedyrer på de ulike     områder som skal kvalitetssikres. Dette kan være ad hoc grupper som etableres og arbeider     med konkrete oppdrag innenfor fastsatte tidsfrister. Oppdragsgiver er kvalitetskomiteen.

		2. Kvalitetsgruppen er en rådgivende gruppe for enhetslederen og stabslederen og    kvalitetskomiteen.

		3. Hver gruppe skal ha en leder som er ansvarlig for innkalling, fremdrift og informasjon.

		4. Mandat for kvalitetsgruppene utarbeides lokalt.

		Tillitsvalgtes medvirkning i ulike sammenhenger reguleres i stor grad av Hovedavtalens bestemmelser og Avtale om medinnflytelse / medbestemmelse.  Det er imidlertid ikke like lett å vise til konkrete paragrafer som gir svar på hvordan tillitsvalgte skal delta i kvalitetsarbeidet.  Vi mener imidlertid at Hovedavtalens formål (§ 6) er et godt utgangspunkt i forhold til tillitsvalgtes medvirkning.  Der heter det at:

		”Formålet med denne avtalen er gjennom samarbeid å utvikle et godt arbeidsmiljø, økt effektivitet til beste for byens innbyggere, de ansatte og for Oslo kommune. Partene er enige om nødvendigheten av et godt og tillitsfullt forhold i virksomhetene.”

		I § 7 nedtegnes det flere prinsipper i forhold til samarbeidet mellom partene.  Det understrekes viktigheten av at det skapes gode samarbeidsformer, at samarbeidet skjer i betryggende former som skaper medansvar og at det er en felles plikt for virksomhetens ledelse, de ansatte og deres tillitsvalgte å ta initiativ til og støtte aktivt opp om og medvirke til utviklingsarbeid.

		Kvalitetsutvalget

		Bydelsdirektøren mener at det ikke er naturlig at tillitsvalgte deltar i kvalitetsutvalget. Utvalget er arbeidsgivers ”øverste” utvalg.  Utvalget vil blant annet sette på dagsorden ideer/planer for bydelens overordnede kvalitetsarbeid.   Før eventuell beslutning om/gjennomføring av konkrete strategier/overordnede mål/større tiltak fremmer bydelsdirektøren disse forslag for Medbestemmelsesutvalget (referanse MBU – avtalens § 3.1.4, § 4.1 og § 4.2.n).

		Tillitsvalgtes deltakelse på dette ”planet” består i at bydelens sentrale tillitsvalgte får referater fra møtene i kvalitetsutvalget.  

		Kvalitetskomiteene

		Bydelsdirektøren ser det som nyttig at ansattes organisasjoner er representert i kvalitetskomiteene med som hovedregel én tillitsvalgt. I spesielle situasjoner hvor aktuelle enhetsledere/ stabsledere og ansattes organisasjoner blir enige, kan organisasjonene være representert med flere tillitsvalgte. Invitasjon om tillitsvalgtes deltakelse skjer fra aktuell(e) enhetsleder (er)/stabsleder(er) til de bydelssentrale tillitsvalgte. I invitasjonen anmodes én av de tillitsvalgte om å samarbeide med de øvrige organisasjonene for oppnevning av tillitsvalgt. I forhold til denne utvelgelsen anmodes det om at det i de fleste tilfellene velges ut ”lokal tillitsvalgt”. Aktuelle organisasjoners lokale tillitsvalgte (ved behov også de sentrale tillitsvalgte) får referat fra møtene i kvalitetskomiteene.

		Kvalitetsgruppene

		Det vil være varierende behov for deltakelse fra tillitsvalgte i de ulike kvalitetsgruppene, avhengig av tema eller oppgaver som skal utføres. For noen grupper vil det være svært aktuelt med deltakelse (fortrinnsvis lokale tillitsvalgte) mens det for andre grupper ikke vil være naturlig med deltakelse. Det er kvalitetskomiteenes oppgave å bestemme om tillitsvalgte skal delta. Dersom tillitsvalgte deltar får den tillitsvalgte i kvalitetskomiteen ansvar for å gjøre de nødvendige tiltak i samarbeid med aktuelle organisasjoner i forhold til utvelgelse av tillitsvalgt(e).

		Utover ovennevnte understreker bydelsdirektøren at den enkelte tillitsvalgte (sentral – eller lokal) kan ta opp spørsmål om kvalitetsarbeidet med lederne i de aktuelle komiteer eller grupper.

		Når det gjelder de viktigste årlige revisjoner nevnes:

		 Gjennomgang av rapportering av regnskap, budsjettprognose, mål og nøkkeltall i tertial-  og årsmelding. 

		 Gjennomgangen presenteres av bydelsdirektør til bydelsutvalget og byrådsavdelingene/ kommunerevisjonen.

		Gjennomgang av arbeidsmiljørapport.            

		 Skal inneholde krav til alle tjenester og stabsenheter i bydelen med skjema for status angående vedtatte arbeidsmiljøtiltak. Sykefravær, medarbeidersamtaler, opplæring innen hms, ansettelsesrutiner, brannvern. Gjennomgangen presenteres av bydelsdirektør for råd og utvalg og skal danne et av grunnlagene for budsjettprosessen og økonomiplan i bydelen/stabs/ enhetene på høsten. 

		 Gjennomgang av sikkerhetsrevisjon se skjema vedlegg sendes ut fra bydelsdirektør etter vedtatt kvalitetssystem for informasjonssikkerhet (personopplysningsloven)skal sikre informasjonens Tilgjengelighet, Konfidensialitet, Integritet. 

		Gjennomgås med vurdering av tiltak på området.

		 Revisjon av kvalitetssystem og prosedyrer i den enkelte enhet. Alle prosedyrer skal påføres ansvarlig og tidspunkt for revisjon. Kvalitetssystemet revideres og rapporteres årlig fra bydelsdirektør til bydelsutvalget (internrevisjon av tjenesteyting er under utvikling).  

		 Årlig rapport til bydelsutvalget om klager og utfallet av saken i klageinstans. Alle formelle klagesaker som er behandlet i enhetene ut fra delegert myndighet og sendt overordnet klageinstans i bydel, byråd eller statlig myndighet gjennomgås. De rapporteres årlig fra bydelsdirektør alle tjenestedene. 

		 Gjennomgang av bydelsdirektørens delegering av fullmakter innenfor økonomi, personal og myndighet i forvaltning og utførelse av lovverk overfor tjenestemottakere. Enhetslederens gjennomgang av videredelegering.

		 Tilsynsutvalgets årsrapporter. Bydelsutvalget har oppnevnt tilsynsutvalg etter pålegg fra bystyret for institusjoner, men også avtalt tilsyn i boliger med bemanning for eldre og funksjonshemmede og for bestillerenhet, psykososialt team og hjemmetjenesten

		 Bydelsdirektøren /bydelsoverlegen og enhetslederne utfører tilsyn innenfor sine områder både i forhold til kommunale- og private tjenester. 

		(Hentet fra Oslo kommune – Veileder i risikostyring)

		Bydelsutvalget vedtok i budsjett 2008 følgende:

		Tiltak:

		”Bydelen har kartlagt farer og problemer og på denne bakgrunn vurderer risiko, samt utarbeidet tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene (internkontrollforskriftens § 5-6)

		Deltiltak:

		1. System for Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) er en del av bydelens HMS-system.

		2. For ytterligere å styrke proaktivt arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyser, vurderes fra og med 2009 å igangsette arbeid med helhetlig risikostyring.

		3. ROS-metoden er benyttet for å kartlegge og avdekke mulige overtredelser av lovens krav til helse-miljø og sikkerhet.

		Konsekvenser for brukerne:  

		- Tilfredse brukere.

		Arbeidsmiljømessige konsekvenser:

		- Sikrer at kravene i henhold til lover og forskrifter innen helse, miljø og sikkerhet følges opp.

		- Sikre at de ansatte har et trygt og godt arbeidsmiljø”. ( Vedtatt i bydelsutvalget i budsjett 2008).

		Målstyring ble innført som prinsipp i Oslo kommune i 1987 for å gjøre kommunen mer effektiv og resultatorientert, og for å sette fokus på mål og resultater i forhold til brukerne av kommunens tjenester.

		Innenfor en rekke fagmiljøer er det i ferd med å utvikle seg en ny holdning til målstyring. En legger i større grad vekt på å være proaktive i arbeidet med å nå sine mål; utøve risikobasert målstyring. Hensikten med risikobasert styring er å få et mer helhetlig bilde og en dypere forståelse av den risiko en virksomhet kan stå overfor.  Denne utviklingen har sammenheng med at virksomhetene blir større, kompleksiteten og graden av samhandling med andre øker, samtidig som endringer i rammebetingelsene skjer oftere/raskere. Som et resultat av denne utviklingen er helhetlig risikostyring i ferd med å etablere seg som et hjelpemiddel for å kontrollere alle typer risiko som kan få konsekvenser for virksomhetenes tjenester og verdiskapning. 

		Figur 1: Tradisjonell målstyring versus risikobasert målstyring

		Risikostyring frembringer en dypere forståelse av risiko en virksomhet står overfor. Risikostyring forbygger skade på liv, helse, miljø og eiendom og forebygger hendelser som kan forstyrre tjenestenes kvalitet overfor brukerne og skade Oslo kommunes omdømme. Risikostyring forbedrer virksomhetens måloppnåelse, sørger for at oppmerksomhet og ressurser rettes mot de mest kritiske risikoene og sikrer kostnadseffektiv drift.

		Pilotprosjektet ble startet opp 2005. Dersom det blir vellykket er HRS tenkt gjennomført i hel Oslo kommune. Prosjektet skal synliggjøre at HRS påskynder utviklingen/videreutviklingen av bydelens styrings- og kvalitetssystemer og prosessen skal bidra til en klargjøring av bydelens mål og lovpålagt HMS-krav. Prosjektet skal klargjøre og knytte sammen strategi og mål og forsterke ledelsens evne og styring og kontroll. 

		Målområder i prosjektet er:

		1. Brukere/ befolkningen

		2. Ansatte

		3. Tjenesteytelse/kvalitet

		4. Ressursforvaltning

		Prosjektet involverer ledelse, ansatte, tillitsvalgte og politikere slik at HMS forankres i hele organisasjonen og etableres som en metodisk arbeidsform for planlegging og styring.

		Pilotprosjektet drives av Oslo Forsikring. Det Norske Veritas bistår med eksterne konsulenter for råd veiledning i arbeidet. 

		Prosjektet finansieres av Opplærings- og utviklingsfondet (OU-fondet) i Oslo kommune og Oslo forsikring. I tillegg ytes det stor innsats i arbeidet fra bydelens ledelse, resultatsjefer, stabssjefer og øvrige ansatte.

		Fasene i helhetlig risikostyring:

		Risikostyring er etterpåklokskap på forhånd og et hjelpemiddel i arbeidet med å løse de styringsmessige utfordringer en står overfor når en skal lede og utvikle en virksomhet.  Helhetlig risikostyring klargjør og knytter sammen overordnede/ politisk vedtatte mål og operative mål, og forsterker derigjennom ledelsens evne til styring og kontroll av virksomheten. For å kunne betegne risikostyringen helhetlig må den omfatte alle vesentlige mål virksomheten styres etter og favne alle typer risiko.  

		Virksomhetens risikoeksponering er en funksjon av hvor god den er på sine sentrale prosesser (produksjon av tjenester og informasjon) og virksomhetens sentrale prosesser er derfor fokus for risikokartleggingen. Risiko oppstår som følge av iboende mangler og svakheter ved disse, samt en rekke andre faktorer - noen er knyttet til indre forhold og betegnes interne - mens andre kommer utenfra og betegnes eksterne. De interne og eksterne kildene sorteres i grupper som refereres til som risikokategorier. Risikostyring i Oslo kommune skal rettes mot enhetens sentrale prosesser og omfatte de interne risikokategoriene fasiliteter/ teknologi, medarbeidere/organisasjon og ledelse/styring, samt de eksterne kategoriene rammebetingelser, leverandører, brukere/ kunder og andre forhold (naturforhold og kriminelle handlinger). Risikovurdering av alle sentrale prosesser avdekker virksomhetens samlede risikobilde. Strategiske risikofaktorer er det utvalg av operasjonelle risikofaktorer (totalt risikobilde) som truer virksomhetens eksistens eller truer virksomhetens mulighet til å nå sine overordnede/ politisk vedtatte mål.  

		En hendelse som inntreffer med en viss sannsynlighet og som kan ha konsekvens mot ett eller flere mål. Risikonivå er sannsynlighet multiplisert med konsekvens. Det fremstiller:

		 Hva som ”er” eller kan gå galt

		 Sannsynligheten for at det går galt

		 Konsekvenser hvis det går galt

		Hvorfor risikostyring

		Effektiv risikostyring skal sikre Bydel Nordstrand kvalitet på tjenestene og verdiskapning. Et annet viktig prinsipp med risikostyring er at det er et effektivt verktøy for å skjelne mellom viktige forhold (kritiske risikoer) og mindre viktige forhold (ubetydelige risikoer) slik at det lettere kan prioriteres tiltak der det har størst effekt.

		Kvalitetsstyring og risikostyring utfyller hverandre

		Dersom det ikke foreligger et godt utviklet kvalitetssystem som etterleves, vil det naturlig nok avdekkes uforholdsmessige mange risikoer (svakheter) som vil være nesten umulig å forholde seg til. Det viktigste risikoreduserende tiltak vil derfor være å starte med å etablere et godt kvalitetsstyringssystem. Det er derfor bortimot en forutsetning at det først er etablert et fungerende kvalitetssystem før arbeidet med Helhetlig risikostyring etableres.

		Når kvalitetsstyringen er godt på plass vil det finnes forholdsvis mindre, håndterbare antall risikoer. I et slikt tilfelle er basissikringen på plass og en kan konsentrere seg om risikofaktorer som går ut over dette, og som ikke naturlig dekkes av kvalitetssystemet. 

		Ved avvik eller svakheter oppdaget i forbindelse med kvalitetsrevisjoner, må det skjelnes mellom hvilke forhold som naturlig hører inn i forbedringsprosessen og i hvilke forhold som bør håndteres videre i risikosystemet.

		Implementering– kompetansegivende opplæring

		Det er en stor pedagogisk utfordring å få til en felles forståelse av helheten. Forståelsen om at brukerne skal trekkes med underveis i utarbeidelse av Serviceerklæringer og brukerundersøkelser må stå sentralt i arbeidet. Det er viktig at brukerundersøkelsene er relevante og at brukerne får tilbakemeldinger.

		Det må tenkes annerledes når det gjelder informasjon – skreddersøm er utfordringen. Tjenestene skal gjenspeile det brukerne er opptatt av. Å lykkes i dette arbeidet avhenger av at ansatte får tilført tilstrekkelig med kompetanse til å delta i kvalitetsarbeidet og se forbedringspotensialet. Det må derfor lages et system for oppfølging. 

		Obligatoriske kurs, seminarer og konferanser må tilrettelegges slik at alle ansatte, tillitsvalgte og politikere blir en del av den helhetlige prosessen. På denne måten blir brukerorienteringen en tilpasning av tilbudet til den enkelte brukers behov og ønsker. Og arbeidet blir forankret i Oslo kommunes verdigrunnlag.

		Videreføring av HRS i virksomheter i Oslo kommune 

		1. Styrke beslutningsprosessen, sikre evne og mulighet til prioritering, forbedre             gjennomføringsevnen.

		2. Styrke tjenesteproduksjon ved at riktig tiltak settes i verk for å sikre leveranse og kvalitet     i leveransen.         

		3. Forbedre måloppnåelse ved at en gjennom styring tar riktig risiko.

		4. Styrke innovative evner, øke endringsviljen og omstillingsevnen. Endre fokus og   ressurser fra             ” brannslukning til proaktiv oppgaveløsning.

		5. Øke evnen til å begrense risiko, og bidra til bedre ressursutnyttelse, effektivitet og             økonomistyring.

		Helhetlig risikostyring - Definisjoner av sentrale begreper

		I det etterfølgende er det definert noen sentrale begreper som basis for arbeidet med helhetlig risikostyring i Oslo kommune. Begrepene bygger delvis på NS 5814 og andre ”offentlige” standarder, men er omarbeidet noe slik at de sikrer riktig formidling av hva prosjektgruppen mener er helhetlig risikostyring innenfor en offentlig virksomhet som Oslo kommune. Felles forståelse og bruk av sentrale begreper vil bedre den interne kommunikasjonen i arbeidet med helhetlig risikostyring. 

		Akseptkriterier

		Risikoreduserende tiltak skal typisk iverksettes for kritiske risikofaktorer. Behov for tiltak mot betydelige risikofaktorer skal vurderes. Tiltak mot ubetydelige risikofaktorer iverksettes kun dersom dette er kostnadseffektivt.

		Frekvens

		Frekvens sier noe om hvor ofte en hendelse inntreffer.

		Helhetlig risikostyring

		Helhetlig risikostyring er en kontinuerlig og systematisk prosess for å forstå, administrere og kommunisere risiko i en organisasjon ut fra et overordnet perspektiv, slik at man sikrer de strategiske valg som bidrar til organisasjonens/virksomhetens måloppnåelse. 

		Konsekvens

		Konsekvens er effekt på måloppnåelse som følge av at en hendelse inntreffer.

		Kvantitativ teknikk

		Kvantitativ teknikk benytter matematiske modeller for analyse av risikonivå. 

		Kvalitativ teknikk

		Kvalitativ teknikk benytter risikomatriser for analyse av risikonivå.

		Operasjonell risiko

		Operasjonell risiko er det utvalg av risikoer som følger av indre forhold (aktiviteter/ prosesser, fasiliteter/ teknologi, ledelse/ styring) og ytre forhold (marked, rammebetingelser, naturforhold og menneskestyrte handlinger). 

		Renommérisiko

		Renommérisiko er det utvalg av risikoer som truer organisasjonens omdømme og svekker omverdenens/kundenes/publikums tillit til virksomheten.

		Risiko

		Risiko er et uttrykk for muligheter og trusler som påvirker en virksomhets evne til målsatt verdiskapning, tjenesteproduksjon og planlagt utvikling. Risikoen uttrykkes ved sannsynligheten og konsekvensen av muligheter og trusler. Risiko er i de fleste sammenhenger en funksjon av sannsynlighet og konsekvens.

		Risikoanalyse

		Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. Risikoanalysen utføres ved kartlegging av muligheter og trusler, og årsaker til og konsekvensene av disse.

		Risikobilde

		Et risikobilde er en systematisert fremstilling av risiko med formål å gi beslutningstakere et mest mulig komplett bilde av de risikoforhold som er av betydning for virksomhetens måloppnåelse. Risikobildet skal gi en systematisert oversikt over alle identifiserte risikoer, forankret i en organisasjons viktigste verdikjeder og strategi, som grunnlag for å fremme strategiske beslutninger forankret i en organisasjons mål. 

		Risikofaktorer

		En risikofaktor er en hendelse som inntreffer med en viss sannsynlighet/ frekvens og har en konsekvens i forhold til ett eller flere risikostyringsmål.

		Risikoinntekt/-gevinst

		Virksomheters forbedrede evne til måloppnåelse som følge av at en kjenner virksomhetens risikoprofil, og har implementert tiltak for å styre risiko. For eks. i form av kvalitetsøkning, driftsstabilitet, økonomisk stabilitet, reduserte kostnader, økt anseelse, trygghet og lojalitet.

		Risikokartlegging

		Prosess for identifikasjon, opplisting og kategorisering av risiko. 

		Risikokategorier

		Risikokategorier er en systematisering av risikofaktorer i forhold til interne og eksterne kilder til risiko.

		Risikokostnad/-tap

		Virksomheters utilsiktede reduksjon i evnen til måloppnåelse som følge av uønsket risiko. 

		Risikomatrise

		Risikomatrise er et diagram som kombinerer sannsynlighet/ frekvens og konsekvens. 

		Risikonivå

		Risikonivå er produktet av sannsynlighet/ frekvens og konsekvens.

		Risikostyring

		Systematiske, kunnskapsbaserte teknikker og metoder for å identifisere, bedømme, analysere risiko og finne løsninger på hvordan man kan styre risiko innenfor rammen av maksimal lønnsomhet/optimal risikokostnad.

		Risikostyringsmål

		Risikostyringsmål er de mål som risikostyringen rettes mot og som underbygger virksomhetens/enhetens overordnede mål.

		Risikostyringspolicy

		En overordnet idé - grunnlag for risikostyringen i en organisasjon, som klargjør formål, strategi og rammer for risikostyringsarbeidet. Risikostyringspolicyen gir spillereglene og er rettesnor for gjennomføring av risikostyringen. Policyen definerer mandatet for risikostyringen, beskriver hva man ønsker å oppnå med den, gir føringer i forhold til hvilken teknikk som skal brukes for rangering av risikofaktorer og hvilket risikonivå som er akseptabelt for organisasjonen. Andre sentrale elementer som inngår er risikostyringsmål, risikokategorier, skala for vurdering av risikonivå, risikostyringsenheter, regler for håndtering og rapportering av risikofaktorer, rapporteringsfrekvens og rapporteringsformat. 

		Risikostyringsstruktur

		Risikostyringsstrukturen definerer det organisatoriske oppsett for risikostyringen. Strukturen beskriver roller, definerer ansvar, myndighet, rettigheter og plikter, samt møteplasser for behandling av risiko. Strukturen sørger for at relevante risikobilder etableres på alle organisasjonsnivå og sikrer en levende prosess der risiko håndteres og beslutning tas på riktig nivå.

		Risikostyringstilnærming

		Den metodiske fremgangsmåte og arbeidsprosess for risikostyringen.

		Risikovurdering

		Arbeidet med å finne løsninger på hvordan man best kan kontrollere risiko ut fra en virksomhets akseptkriterier for risiko og andre beslutningskriterier for virksomhetens styring og kontroll.

		Sannsynlighet

		Sannsynlighet sier noe om hvor trolig det er at en hendelse inntreffer.

		Sikkerhetskultur

		Sikkerhetskultur er at ledere og medarbeidere tenker og handler ut fra en sikkerhetsforståelse for å oppnå, opprettholde og videreutvikle sikkerhetsnivået i organisasjonen i overensstemmelse med definerte mål. 

		Strategisk risiko

		Strategisk risiko er det utvalg av risikoer som truer organisasjonens eksistens eller truer organisasjonens mulighet til å nå sine strategiske mål/gjennomføre planlagt strategi.
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Protokoll 4/08 
 
 
Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel 


 


 


 


Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 
Møtetid: Onsdag 14. mai 2008 kl. 19.00     
Sekretariat:  
 
 
Møteleder: Liv Lønnum (FrP) 


 
 


   
Tilstede: Liv Lønnum (FrP) 


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


 


   
Forfall: Erik Telenes (SV)  
   
Som vara møtte: 


 


 
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Vegard Lønborg Jensen  
 
Åpen halvtime 
Ina Eriksen, i trafikk- og miljøutvalget, Ryen Vel, uttrykte bekymring for den trafikale 
situasjonen i området ved Ryenberget. Velforeningen ønsker miljøgate med redusert 
fartsgrense 10 km/t, klar skilting, innsnevringer og innkjøring kun til eiendommene. 
Brev fra Ryen Vel, av 14.05.08, ble delt ut til komiteens medlemmer. (Brevet er registrert i 
bydelens saksbehandlingssystem DocuLive).  
 
Informasjon  
Ingen saker ført opp under dette punktet. 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 23 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart................................................................... 1 
Sak 24 /08  Godkjenning av protokoll fra komiteens møte 15.04.2008..................................... 1 







Sak 25 /08  Organisering av det videre arbeidet med trafikkplanen for Bydel Nordstrand....... 1 
Sak 26 /08  Aksjon skolevei 2008 - forslag til tiltak i Bydel Nordstrand .................................. 2 
Sak 27 /08  Kommunal plan for idrett og friluftsliv 2009-2012, forslag til sektorplan idrett, 


forslag til sektorplan friluftsliv og forslag til felles plandel for idrett og friluftsliv3 
Sak 28 /08  Avviksrapportering for mars 2008 .......................................................................... 4 
Sak 29 /08  Budsjettjustering mai 2008 ..................................................................................... 5 
Sak 30 /08  Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem.................................................... 6 
 
Eventuelt 
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Sak 23 /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 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart godkjennes. 


Sak 24 /08  Godkjenning av protokoll fra komiteens møte 15.04.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra komiteens møte 15.04.2008 godkjennes. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra komiteens møte 15.04.2008 godkjennes. 


Sak 25 /08  Organisering av det videre arbeidet med trafikkplanen 
for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget slutter seg til den foreslåtte organiseringen av det videre arbeidet med 
trafikkplanen og tar stilling til hensiktsmessig sammensetning av arbeidsgruppa. 
 
Til arbeidsgruppa oppnevnes følgende medlemmer: …………………………………… 
 
Arbeidsutvalgets vedtak 05.05.2008: 


1. Arbeidsutvalget slutter seg til den foreslåtte organiseringen av det videre arbeidet 
med trafikkplanen og tar stilling til hensiktsmessig sammensetning av arbeidsgruppa. 


      Til arbeidsgruppa oppnevnes følgende medlemmer: 
Sigbjørn Odden (H) 
Steinar Lende (A) 
Anne Marie Donati (A) 
Gunnar Rolland (FrP) 







Øystein Larsen (H) 
     2.  Partiene som ikke er representert i arbeidsgruppa, kan utpeke en kandidat hver, som 


tiltrer arbeidsgruppa. 
3.  Arbeidsutvalget legger saken fram for byutvikling, miljø og samferdselskomiteen til   


orientering 
    4.  Arbeidsutvalget legger saken fram for bydelsutvalget til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Det vises til Arbeidsutvalgets vedtak, punkt 3.  
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets vedtak, punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel tar saken til orientering. 


Sak 26 /08  Aksjon skolevei 2008 - forslag til tiltak i Bydel 
Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Ungdomsrådet 
Bydelutvalget 
 
Til komiteer, råd og utvalg: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget anbefaler de foreslåtte tiltakene med følgende merknader til punkt 2: 


• Det foreslåtte opphøyde gangfeltet imøtekommer trafikkmønsteret til elevene ved 
Brannfjell skole. Dersom det ikke lar seg gjøre å etablere opphøyd gangfelt på grunn 
av busstrase, bes det om at overgang med eller uten lysregulering blir vurdert.  


 
• Et nytt gangfelt på nordsiden av Ekebergveien i det eksisterende signalkrysset ved 


Erlandstuveien vil tilrettelegge for effektiv kryssing av veien, økt lesbarhet og helhetlig 
utforming av krysset. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Anne Marie Donati (A) fremmet følgende tilleggsforslag til bydelsdirektørens forslag til 
vedtak, punkt 5 og 6: 
5. I Ekebergveien mellom Holtet og Sæter foreslås fartsgrense på 40 km/t. 
6. Ekebergveien fra Sæter til Hauketo beholdes som miljøgate med rehabilitert fortau. Den 
  eneste utvidelse som er akseptabel er en sykkelsti som del av fortauet. 
 
Nils Martin Espegren (KrF) fremmet forslag om følgende merknad til bydelsdirektørens 
forslag til vedtak: 
Forslaget fra Anne Marie Donati (A) vurderes i forbindelse med arbeidet med trafikkplanen. 
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Votering: 
Forslaget fra Anne Marie Donati (A) fikk en stemme og falt.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak med merknad fra Nils Martin Espegren (KrF) ble 
enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med følgende merknad: 
Forslaget fra Anne Marie Donati (A) vurderes i forbindelse med arbeidet med trafikkplanen. 


 


Sak 27 /08  Kommunal plan for idrett og friluftsliv 2009-2012, forslag 
til sektorplan idrett, forslag til sektorplan friluftsliv og forslag til 
felles plandel for idrett og friluftsliv 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
Barn, ungdom og kultur 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer, råd og utvalg: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Uttalelse til Sektorplan idrett 
Felles plandel: 
Bydelsutvalget viser til fellesdelen i planen og ønsker å understreke at drift og vedlikehold av  
anlegg for idrett og friluftsliv er viktig. Ut fra et miljøperspektiv vil vedlikehold og  
videreføring av eksisterende anlegg stå sentralt. Bydelsutvalget etterspør derfor om 
 vedlikehold kan vurderes omfattet av spillemiddelordningen, og om dette kan følges opp 
 videre i forhold til rett myndighet. 
 
Det er mange forslag til anlegg i Ekebergområdet. Bydelsutvalget viser i den sammenheng til 
det igangsatte reguleringsarbeidet for Ekebergsletta med omkringliggende områder. 
Bydelsutvalget mener det er viktig å se nærmere på dagens krav til anlegg, utforming og 
behov, sett opp mot områdets karakter, allmennhetens tilgang til området og 
verneinteressene. Bydelsutvalget ønsker av den grunn å uttale seg til kommende 
utbyggingssaker. 
 
Prioriterte forslag utenfor økonomirammen etter anleggskategori: 
I gjeldende plan står flerbrukshallen på Lambertseter oppført med 3. prioritet. Nå er den 
tildelt 5. prioritet. Bydelsutvalget mener gjeldende prioritet skal videreføres og etterlyser 
samtidig prinsippene som legges til grunn i forbindelse med rullering og tildeling av prioritet 
for hallene. Dersom dette skyldes en feil bes det rettet. 
 







Bydelsutvalget forutsetter at uprioriterte anlegg vil vurderes og rulleres  i forbindelse med  
revisjon av sektorplanene i planperioden 2009 – 2012, avhengig av budsjettrammer. Videre at 
prioriterte anlegg vil rykke opp etter hvert som anleggene etableres innenfor planperioden.  
 
Uttalelse til Sektorplan friluftsliv 
Felles plandel: 
Bydelsutvalget viser til fellesdelen i planen og ønsker å understreke at drift og vedlikehold av  
anlegg for idrett og friluftsliv er viktig. Ut fra et miljøperspektiv vil vedlikehold og  
videreføring av eksisterende anlegg stå sentralt. Bydelsutvalget etterspør derfor om 
 vedlikehold kan vurderes omfattet av spillemiddelordningen, og om dette kan følges opp 
 videre i forhold til rett myndighet. 
 
Det er mange forslag til anlegg i Ekebergområdet. Bydelsutvalget viser i den sammenheng til 
det igangsatte reguleringsarbeidet for Ekebergsletta med omkringliggende områder. 
Bydelsutvalget mener det er viktig å se nærmere på dagens krav til anlegg, utforming og 
behov, sett opp mot områdets karakter, allmennhetens tilgang til området og 
verneinteressene. Bydelsutvalget ønsker av den grunn å uttale seg til kommende 
utbyggingssaker.  
 
Handlingsprogram for investeringer: 
Rehabilitering av eksisterende undergang for å bedre tilgangen til Katten fremgår av 
oversikten, men er ikke tildelt prioritet i forhold til kommunale midler. Bydelsutvalget ønsker 
å påpeke at det lenge har blitt etterlyst en oppgradering av dette krysningspunktet som står og 
forfaller. Bydelsutvalget mener en oppgraderig bør prioriteres, og eventuelt kan knyttes opp 
mot tiltak på kommunal grunn i forbindelse med Strandsoneprosjektet. 
 
Når det gjelder utvidelse av badeplassen Sæterstranden så fremgår denne  av oversikten, men 
er ikke tildelt prioritet i forhold til kommunale midler. Bydelsutvalget mener stranden har 
potensial for videre utvikling, blant annet i forhold til aktiviteter rettet mot de yngre delen av 
befolkningen. Tiltak bør av den grunn vurderes i forbindelse med Strandsoneprosjektet. 
 
Bydelsutvalget etterlyser forslaget vedrørende lysløypa på Lambertseter som antageligvis vil 
passe best inn under sektorplan idrett. Dersom forslaget har falt ut bes det inntatt i planen. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at uprioriterte anlegg vil vurderes og rulleres i forbindelse med  
revisjon av sektorplanene i planperioden 2009 – 2012, avhengig av budsjettrammer. 
Prioriterte anlegg vil rykke opp etter hvert som anleggene etableres innenfor planperioden.  
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Øystein Larsen (H) fremmet følgende forslag til vedtak: 
Saken ble først omdelt til komiteens medlemmer i møtet. På grunn av sakens tidsfrist går 
saken direkte til BU uten forutgående behandling i BMS-komiteen.  
 
Votering: 
Forslaget fra Øystein Larsen (H) ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken  ble først omdelt til komiteens medlemmer i møtet. På grunn av sakens tidsfrist går 
saken direkte til BU uten forutgående behandling i BMS-komiteen. 


Sak 28 /08  Avviksrapportering for mars 2008 
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BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for mars 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 for mars 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering for mars 2008 til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 


 


Sak 29 /08  Budsjettjustering mai 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om budsjettjustering mai 2008 til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 







Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om budsjettjustering mai 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget vedtar at de framsatte forslag pkt 1-7 på totalt kr 4 910 000  
budsjettjusteres til midlertidig avsetning. 


 
2. Bydelsutvalget vedtar at det iverksettes ytterligere tiltak for å hindre merforbruk som 


nevnt i denne budsjettjusteringssaken  
3. Bydelsutvalget ber om at det fremmes ny budsjettjusteringssak når det foreligger 


budsjettmessig effekt av de ytterligere tiltak til pkt 2, fortrinnsvis til bydelsutvalgets 
møte i juni. 


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


 


Sak 30 /08  Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til behandling 
i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til orientering. 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
  
 
 
Eventuelt 
Ingen saker meldt. 
 
Møtet ble hevet kl. 20.45 
 
 
 
Bydel Nordstrand, 15.05.2008 
 
 
 
Liv Lønnum (FrP)/s/ 
leder av komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel 





		Møte:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Møtested:

		Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243

		Møtetid:

		Onsdag 14. mai 2008 kl. 19.00   

		Sekretariat:

		Møteleder:

		Liv Lønnum (FrP)

		Tilstede:

		Liv Lønnum (FrP)

		Svein Erik Aldal (FrP)

		Øystein Larsen (H)

		Nils Martin Espegren (KrF)

		Ane M. Wigers (V)

		Anne Marie Donati (A)

		Forfall:

		Erik Telenes (SV)

		Som vara møtte:

		I tillegg møtte:

		Møtesekretær:

		Ina Eriksen, i trafikk- og miljøutvalget, Ryen Vel, uttrykte bekymring for den trafikale situasjonen i området ved Ryenberget. Velforeningen ønsker miljøgate med redusert fartsgrense 10 km/t, klar skilting, innsnevringer og innkjøring kun til eiendommene.

		Brev fra Ryen Vel, av 14.05.08, ble delt ut til komiteens medlemmer. (Brevet er registrert i bydelens saksbehandlingssystem DocuLive). 

		Ingen saker ført opp under dette punktet.

		Saker behandlet under møte

		Sak 23 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart 1

		Sak 24 /08  Godkjenning av protokoll fra komiteens møte 15.04.2008 1

		Sak 25 /08  Organisering av det videre arbeidet med trafikkplanen for Bydel Nordstrand 1

		Sak 26 /08  Aksjon skolevei 2008 - forslag til tiltak i Bydel Nordstrand 2

		Sak 27 /08  Kommunal plan for idrett og friluftsliv 2009-2012, forslag til sektorplan idrett, forslag til sektorplan friluftsliv og forslag til felles plandel for idrett og friluftsliv 3

		Sak 28 /08  Avviksrapportering for mars 2008 5

		Sak 29 /08  Budsjettjustering mai 2008 5

		Sak 30 /08  Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem 6

		Eventuelt

		Til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel:

		Innkalling og sakskart godkjennes.

		Ingen forslag fremmet.

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

		Protokoll fra komiteens møte 15.04.2008 godkjennes.

		Ingen forslag fremmet.

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

		Protokoll fra komiteens møte 15.04.2008 godkjennes.

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget slutter seg til den foreslåtte organiseringen av det videre arbeidet med trafikkplanen og tar stilling til hensiktsmessig sammensetning av arbeidsgruppa.

		Til arbeidsgruppa oppnevnes følgende medlemmer: ……………………………………

		Arbeidsutvalgets vedtak 05.05.2008:

		1. Arbeidsutvalget slutter seg til den foreslåtte organiseringen av det videre arbeidet med trafikkplanen og tar stilling til hensiktsmessig sammensetning av arbeidsgruppa.

		      Til arbeidsgruppa oppnevnes følgende medlemmer:

		Sigbjørn Odden (H)

		Steinar Lende (A)

		Anne Marie Donati (A)

		Gunnar Rolland (FrP)

		Øystein Larsen (H)

		     2.  Partiene som ikke er representert i arbeidsgruppa, kan utpeke en kandidat hver, som tiltrer arbeidsgruppa.

		3.  Arbeidsutvalget legger saken fram for byutvikling, miljø og samferdselskomiteen til   orientering

		    4.  Arbeidsutvalget legger saken fram for bydelsutvalget til orientering

		Det vises til Arbeidsutvalgets vedtak, punkt 3. 

		Arbeidsutvalgets vedtak, punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

		Til arbeidsutvalget:

		Saken sendes til:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Ungdomsrådet

		Bydelutvalget

		Til komiteer, råd og utvalg:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Til bydelsutvalget:

		Bydelsutvalget anbefaler de foreslåtte tiltakene med følgende merknader til punkt 2:

		 Det foreslåtte opphøyde gangfeltet imøtekommer trafikkmønsteret til elevene ved Brannfjell skole. Dersom det ikke lar seg gjøre å etablere opphøyd gangfelt på grunn av busstrase, bes det om at overgang med eller uten lysregulering blir vurdert. 

		 Et nytt gangfelt på nordsiden av Ekebergveien i det eksisterende signalkrysset ved Erlandstuveien vil tilrettelegge for effektiv kryssing av veien, økt lesbarhet og helhetlig utforming av krysset.

		Anne Marie Donati (A) fremmet følgende tilleggsforslag til bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 5 og 6:

		5. I Ekebergveien mellom Holtet og Sæter foreslås fartsgrense på 40 km/t.

		6. Ekebergveien fra Sæter til Hauketo beholdes som miljøgate med rehabilitert fortau. Den

		  eneste utvidelse som er akseptabel er en sykkelsti som del av fortauet.

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med følgende merknad:

		Forslaget fra Anne Marie Donati (A) vurderes i forbindelse med arbeidet med trafikkplanen.

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget:

		Saken sendes til:

		Barn, ungdom og kultur

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Bydelsutvalget

		Til komiteer, råd og utvalg:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Til bydelsutvalget:

		Uttalelse til Sektorplan idrett

		Felles plandel:

		Bydelsutvalget viser til fellesdelen i planen og ønsker å understreke at drift og vedlikehold av 

		anlegg for idrett og friluftsliv er viktig. Ut fra et miljøperspektiv vil vedlikehold og 

		videreføring av eksisterende anlegg stå sentralt. Bydelsutvalget etterspør derfor om

		 vedlikehold kan vurderes omfattet av spillemiddelordningen, og om dette kan følges opp

		 videre i forhold til rett myndighet.

		Det er mange forslag til anlegg i Ekebergområdet. Bydelsutvalget viser i den sammenheng til det igangsatte reguleringsarbeidet for Ekebergsletta med omkringliggende områder. Bydelsutvalget mener det er viktig å se nærmere på dagens krav til anlegg, utforming og behov, sett opp mot områdets karakter, allmennhetens tilgang til området og verneinteressene. Bydelsutvalget ønsker av den grunn å uttale seg til kommende utbyggingssaker.

		Prioriterte forslag utenfor økonomirammen etter anleggskategori:

		I gjeldende plan står flerbrukshallen på Lambertseter oppført med 3. prioritet. Nå er den tildelt 5. prioritet. Bydelsutvalget mener gjeldende prioritet skal videreføres og etterlyser samtidig prinsippene som legges til grunn i forbindelse med rullering og tildeling av prioritet for hallene. Dersom dette skyldes en feil bes det rettet.

		Bydelsutvalget forutsetter at uprioriterte anlegg vil vurderes og rulleres  i forbindelse med  revisjon av sektorplanene i planperioden 2009 – 2012, avhengig av budsjettrammer. Videre at prioriterte anlegg vil rykke opp etter hvert som anleggene etableres innenfor planperioden. 

		Uttalelse til Sektorplan friluftsliv

		Felles plandel:

		Bydelsutvalget viser til fellesdelen i planen og ønsker å understreke at drift og vedlikehold av 

		anlegg for idrett og friluftsliv er viktig. Ut fra et miljøperspektiv vil vedlikehold og 

		videreføring av eksisterende anlegg stå sentralt. Bydelsutvalget etterspør derfor om

		 vedlikehold kan vurderes omfattet av spillemiddelordningen, og om dette kan følges opp

		 videre i forhold til rett myndighet.

		Det er mange forslag til anlegg i Ekebergområdet. Bydelsutvalget viser i den sammenheng til det igangsatte reguleringsarbeidet for Ekebergsletta med omkringliggende områder. Bydelsutvalget mener det er viktig å se nærmere på dagens krav til anlegg, utforming og behov, sett opp mot områdets karakter, allmennhetens tilgang til området og verneinteressene. Bydelsutvalget ønsker av den grunn å uttale seg til kommende utbyggingssaker. 

		Handlingsprogram for investeringer:

		Rehabilitering av eksisterende undergang for å bedre tilgangen til Katten fremgår av oversikten, men er ikke tildelt prioritet i forhold til kommunale midler. Bydelsutvalget ønsker å påpeke at det lenge har blitt etterlyst en oppgradering av dette krysningspunktet som står og forfaller. Bydelsutvalget mener en oppgraderig bør prioriteres, og eventuelt kan knyttes opp mot tiltak på kommunal grunn i forbindelse med Strandsoneprosjektet.

		Når det gjelder utvidelse av badeplassen Sæterstranden så fremgår denne  av oversikten, men er ikke tildelt prioritet i forhold til kommunale midler. Bydelsutvalget mener stranden har potensial for videre utvikling, blant annet i forhold til aktiviteter rettet mot de yngre delen av befolkningen. Tiltak bør av den grunn vurderes i forbindelse med Strandsoneprosjektet.

		Bydelsutvalget etterlyser forslaget vedrørende lysløypa på Lambertseter som antageligvis vil passe best inn under sektorplan idrett. Dersom forslaget har falt ut bes det inntatt i planen.

		Bydelsutvalget forutsetter at uprioriterte anlegg vil vurderes og rulleres i forbindelse med  revisjon av sektorplanene i planperioden 2009 – 2012, avhengig av budsjettrammer. Prioriterte anlegg vil rykke opp etter hvert som anleggene etableres innenfor planperioden. 

		Øystein Larsen (H) fremmet følgende forslag til vedtak:

		Saken ble først omdelt til komiteens medlemmer i møtet. På grunn av sakens tidsfrist går saken direkte til BU uten forutgående behandling i BMS-komiteen. 

		Forslaget fra Øystein Larsen (H) ble enstemmig vedtatt.

		Til arbeidsutvalget:

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

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenBydelsutvalget

		Til komiteer og råd

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		Ingen forslag fremmet.

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

		Arbeidsutvalget sender sak om budsjettjustering mai 2008 til behandling i:

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Barn, ungdom og kulturkomiteen

		Helse- og sosialkomiteen

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsutvalget vedtar at de framsatte forslag pkt 1-7 på totalt kr 4 910 000  budsjettjusteres til midlertidig avsetning.

		2. Bydelsutvalget vedtar at det iverksettes ytterligere tiltak for å hindre merforbruk som nevnt i denne budsjettjusteringssaken 

		3. Bydelsutvalget ber om at det fremmes ny budsjettjusteringssak når det foreligger budsjettmessig effekt av de ytterligere tiltak til pkt 2, fortrinnsvis til bydelsutvalgets møte i juni.

		Ingen forslag fremmet.

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

		Arbeidsutvalget sender sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til behandling i:

		Barn, ungdom og kulturkomite

		Helse- og sosialkomite

		Byutvikling, miljø og samferdselskomite

		Eldrerådet

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Ingen forslag fremmet.

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

		Ingen saker meldt.

		Møtet ble hevet kl. 20.45

		Bydel Nordstrand, 15.05.2008

		Liv Lønnum (FrP)/s/

		leder av komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel
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Protokoll 4/08 
 
 
Møte: Helse- og sosialkomiteen 


 


 


 


Møtested: Bydelsadministrasjonen. Ekebergveien 243 
Møtetid: tirsdag 13. mai 2008 kl. 19.00     
Sekretariat:  
 
 
Møteleder: Mona Verdich (H) Leder  
   
Tilstede: Frode Woldsund ( Krf) Nestleder 


Ulf Stigen (Frp) 
Steinar Andersen (A) 
Lise Tostrup Setek (A) 
Gidske Spiten (V) 
Tom Lium (H) 
 


 


   
Forfall: 


 


 


 
   
Som vara møtte:  
   
I tillegg møtte: Kari Skredsvig, enhetsleder for 


Bestilleravdelingen 
 


   
Møtesekretær: Ivar Andreas Nyhus  
 
Åpen halvtime 
 
Ingrid Hole møtte som personlig, engasjert venn av et ektepar i bydelen der mannen i familien 
er sterkt pleietrengende. I lang tid har hun kjempet sammen med familien mot bydelen for å til 
et tilfredstillende omsorgstilbud i sykehjem. Kona som er 62 år har pleid mannen hjemme 24 
timer i døgnet i lang tid. Ekteparet føler at de ikke har kommet gjennom i bydelen og fått de 
tjenestene de har krav på. Kona er av utenlandsk opprinnelse og  kan dårlig norsk. Hun føler 
at de ikke blir tatt på alvor i møtet med Bestillerenheten. Hun har ikke pensjonsrettigheter i 
Norge og kan heller ikke gå ut i jobb da hun har tungt pleieansvar hjemme. Familien har 
klaget til bydelen flere ganger, men får ikke svar før etter flere måneder. I 2008 startet 
bydelen med en ny vurderingsrunde for opphold på korttidsavdeling for mannen, tiltross for at 
han hadde fått innvilget opphold hver 8. uke i 2007. Ingrid Hole mente også at bydelen 
trenerte klagene som ble sendt. Hun lurte på hvorfor det var så vanskelig for bydelen å få til 







en fast rutine for korttidsopphold i sykehjem?  Hun mente Bestilleravdelingen var en propp i 
bydelens system. Derfor henvendte hun seg nå til politikerne. Kan vi gjøre noe sammen? Hun 
etterlyste også hvordan Bestilleravdelingen kunne få til en helhetstenkning rundt de som 
virkelig trenger pleie og bedre kunnskap hos pleierne om brukerne de står overfor. Tilslutt 
leverte hun et notat om saken til komiteen. 
 
Informasjon  
Kari Skredsvig, leder for Bestillerenheten informerte komiteen om avdelingens situasjon og 
mange utfordringer. Hun redegjorde for organiseringen  med tre teamledere – innsatsteam, 
pleie- og omsorgsteam og barn/funksjonshemmede. Tilgjengeligheten til Bestillerenheten er 
bedre for brukerne etter opprettelsen av nytt servicetorg, der det nå er en egen person som tar 
imot alle henvendelser fra publikum. Utfordringen mot sommeren er antallet 
utskrivningsklare pasienter som blir utskrevet fra Ullevål. Dette øker trykket og kostnadene 
for bydelen.  
 
Bydelen vurderer sine tjenester ut fra lover og regler. Et team som vurderer sykehjemsplasser 
og vedtak bestående av enhetsleder, bydelsoverlege, assisterende bydelsdirektør og konsulent. 
 
For å sikre riktigere omfang av vedtak på tjenestene er det opprettet et formalisert samarbeid 
med hjemmetjenesten. Utfører har også plikt til å melde fra til oss dersom omfanget på 
tjenesten er for høyt eller lite.  
 
Handlingsrommet rundt de lovpålagte oppgavene er begrenset.  
Politikerne i Helse- og sosialkomiteen mente at de hadde vedtatt et budsjett med et visst antall 
sykehjemsplasser som de måtte stå bak.  
Komiteen takket for nyttig og god informasjon fra Bestillerenheten. 
 
Komiteen ba om: 
 


1. Helse- og sosialkomiteen ønsket å få en sak om den siste brukerundersøkelsen gjort av 
Helse- og velferdsetaten opp på neste møte. 


2. Komiteen ønsket også å få en oversikt over antall klagesaker fra lokal klagenemnd.  
 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 24 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart - helse- og sosialkomiteen 2008............... 1 
Sak 25 /08  Godkjenning av protokoll - helse- og sosialkomiteen 2008.................................... 1 
Sak 26 /08  Avviksrapportering for mars 2008 .......................................................................... 1 
Sak 27 /08  Budsjettjustering mai 2008 ..................................................................................... 2 
Sak 28 /08  Invitasjon til deltakelse i kvalitetskommueprogrammet ......................................... 3 
Sak 29 /08  Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem.................................................... 4 
Sak 30 /08  Årsrapport for Lambertseter frivillighetssentral 2007 ............................................ 5 
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Sak 24 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart - helse- og 
sosialkomiteen 2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møtet 13.05.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Merknad fra Mona Verdich (H): Ved oppropet til møtet og i protokollene må partitilhørighet påføres 
etter navnet på medlemmene i komiteen. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Innkalling og sakskart til møtet 13.05.2008 godkjennes  


 


Sak 25 /08  Godkjenning av protokoll - helse- og sosialkomiteen 
2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møtet 14.04.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering:  
Enstemmig 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Protokoll fra møtet 14.04.2008 godkjennes 
 
 
 
 


 Sak 26 /08  Avviksrapportering for mars 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 







Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for mars 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 for mars 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering for mars 2008 til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling 
Komiteen viser til side 6 i vedlegget til saken - Pleie- og omsorg i hjemmet:  
Hvorfor er utgiftene til de private leverandørene større enn de kommunale? Komiteen ber om 
et notat til neste møte som forklarer nærmere de 1,4 millioner kroner i merforbruk.  
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 


 Sak 27 /08  Budsjettjustering mai 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om budsjettjustering mai 2008 til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
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Medbestemmelsesutvalget tar sak om budsjettjustering mai 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget vedtar at de framsatte forslag pkt 1-7 på totalt kr 4 910 000  
budsjettjusteres til midlertidig avsetning. 


 
2. Bydelsutvalget vedtar at det iverksettes ytterligere tiltak for å hindre merforbruk som 


nevnt i denne budsjettjusteringssaken  
3. Bydelsutvalget ber om at det fremmes ny budsjettjusteringssak når det foreligger 


budsjettmessig effekt av de ytterligere tiltak til pkt 2, fortrinnsvis til bydelsutvalgets 
møte i juni. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
 


 Sak 28 /08  INVITASJON TIL DELTAKELSE I 
KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Invitasjon til deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet til 
behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonhemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Bydelsdirektørens forsalg til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar saken til etterretning 







 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
 


 Sak 29 /08  Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem 
 til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling 
Komiteen vil bemerke følgende til kapittel 16 i vedlegget - Enhet for bestiller:   
I organisasjonskartet mangler det en boks for funksjonshemmede og ansvar TT-kjøring. Det er også 
uklart for komiteen hvor hjemmebaserte tjenester ligger i organisasjonskartet i forhold til 
bestilleravdelingen. 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
 


 Sak 30 /08  Årsrapport for Lambertseter frivillighetssentral 2007 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender Årsrapport for Lambertseter Frivillighetssentral 2007 til behandling 
i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Årsrapport for Lambertseter Frivillighetssentral 2007 tas til etterretning 
 
Til bydelsutavlget: 
Bydelsutvalget tar årsrapport for Lambertseter Frivillighetssentral 2007 til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering:  
Enstemmig 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
 Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
 
Oslo , 14.05.2008 
 
 
 
 
Leder           
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Protokoll 3/08 
 
 
Møte: Bydelsutvalget 


 


 


Møtested: BU-salen, Bydelsadministrasjonen, 
Ekebergveien 243 


Møtetid: Torsdag 24. april 2008 kl. 19.00     
Sekretariat: 23 49 50 72 / 02 180  
 
 
Møteleder: Sigbjørn Odden (H)  
   
Tilstede: Sigbjørn Odden (H) 


Mona Verdich (H) 
Ingeborg Midttun (H) 
Øystein Larsen (H) 
Arve Edvardsen (H) 
Ulf Stigen (FrP) 
Mona Andersen (FrP) 
Lars Petter Solås (FrP) 
Steinar Andersen (A) 
Anne Marie Donati (A) 
Knut Hedemann (A) 
Thor Granlund (A) 
Erik A, Telnes (SV) 
Karsten Gjefle (V) 
Haakon Brænden (KrF) 


 


   
Forfall: Andreas Bareid (H) 


Liv Lønnum (FrP) 
 


 


   
Som vara møtte: Arve Edvardsen (H)  
 Lars Petter Solås (FrP) 


 
 


15 stemmeberettigede  
tilstede 


 
 
 


 
 
 


 







I tillegg møtte: Per Johannessen, bydelsdirektør 
Inge Olav Solli, økonomisjef 


   
Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  
 
Åpen halvtime 
Gunnar Pedersen, holdt en appell på vegne av Eikabergtinget. Han omdelte heftet: ”Ekeberg 
med skråningen og Brannfjell ” som omhandler kultur - natur- og fornminner. Fra  ”Aktuell 
historie” ved Gunnar Pedersen i Nordstrands Blad i tiden fra 2001-2008. 
Pedersen uttrykte glede over interessen blant politikerne for Ekebergområdet, noe som danner 
et godt grunnlagt for samarbeidet framover. Idrett og kultur må brukes sammen på best mulig 
måte. 
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Sak 37/08  Innkalling og sakskart til bydelsutvalgets møte 
24.04.2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget: 
Innkalling og sakskart godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Erik Telnes (SV) fremmet forslag om å behandle sak om Trafikkplan på dagens møte. Det ble 
enighet i bydelsutvalget om å behandle saken, notat fra bydelsdirektøren til arbeidsutvalget 
07.04.2008 (vedlegg til AU-protokollen) som sak 50/07 på dagens møte. 
 
Votering: 
Erik Telnes (SV) forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart godkjennes med endringer 
 
 
 


 Sak 38/08  Protokoll fra bydelsutvalgets møte 06.03.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til bydelsutvalget: 
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 06.03.2008 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Haakon Brænden (KrF) bemerket at protokollen ikke viste oversikt over hvem som var til 
stede fra administrasjonen under punktet ”i tillegg møtte” på forsiden. 
 
Knut Hedemann (A) bemerket at det i sak 20/08 -Trafikkplan Nordstrand Bydel, nederst på 
side 7,  tas ordet ”på” bort slik at setningen blir som følger: 
”Det er like viktig å få fullført den planlagte utvidelsen av jernbanen med dobbeltspor…”osv. 
 
Ingen forslag for øvrig ble fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forlag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Vedtak: 
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 06.03.2008 godkjennes med merknader 
 
 
 







 Sak 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. 
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. 
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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. 


 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Steinar Andersen (A) fremmet  forslag til punkt 2: 
 Bydelsutvalget oppnevner følgende representant til reguleringsgruppen: BU-leder  
 
Videre var det enighet i bydelsutvalget at det i tillegg oppnevnes en vararepresentant: 
Leder for BMS-komiteen. 
 
Karsten Gjefle (V) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 4 (bydelsdirektørens forslag 
til punkt 4, endres til punkt 5): 
Bydelsutvalget ber om at det utarbeides informasjons- og kommunikasjonsplan for hele 
planperioden 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punkt 1 – 4 (punkt 4 endres til 
punkt 5). 
Oppnevning av BU-leder som representant i reguleringsgruppen ble enstemmig vedtatt 
Oppnevning av BMS-leder som vararepresentant i reguleringsgruppen ble enstemmig vedtatt 
Karsten Gjefles (V) forslag til nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 


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: 


Bydelsutsvalgets leder. 
Som vararepresentant oppnevnes: Leder av BMS-komiteen 
 


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


 
4. Bydelsutvalget ber om at det utarbeides informasjons- og kommunikasjonsplan for                 
      hele planperioden 


 
5. Saken tas for øvrig til etterretning 


 
 


 
 
 







 


Sak 40/08  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. 


 
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): 
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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. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Erik Telnes (SV), nestleder i  BMS-komiteen) og Knut Hedemann (A), leder i BUK-komiteen 
fremmet følgende tilleggsforlag, nytt punkt 2 (bydelsdirektørens forslag til punkt 2, endres til 
punkt 3): 
2. Bydelsdirektøren bes følge opp anmodningen nedfelt i vedtak for BMS- og BUK-komiteen 
 
Votering: 
Forslagene fra Erik Telnes (SV) og Knut Hedemann (A) ble enstemmig vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 


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


2. Bydelsdirektøren bes følge opp anmodningen nedfelt i vedtak for BMS- og BUK-  
      komiteen 
3. Gjennomføring av Plan for Full barnehagedekning 2008 – 2010 delegeres til 


bydelsdirektør. 
 
 







 Sak 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 


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 
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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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 


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


 
 


 Sak 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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
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. 


 
 


 Sak 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 
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Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Smittevernplan for Bydel Nordstrand tiltres  
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar Smittervernplan 2008 for Bydels Nordstrand til etterretning 
 


 


 Sak 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). 
 
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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Etter drøftinger ble det enighet om at bydelsdirektøren justerer reglementet noe i forhold til 
rådene. For øvrig ble ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget vedtar vedlagte reglement for komiteer og utvalg og forholdet mellom 
politisk og administrativt nivå 
 
 
 


 Sak 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 
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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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Steinar Andersen (A) fremmet forslag om at Anne Marie Donati (A) erstatter Anne Grethe 
Ellingsen som varamedlem i Arbeidsutvalget og i Helse- og sosialkomiteen. 
 
Votering: 
Steinar Andersens (A) forslag ble enstemmig  vedtatt 
 
Vedtak: 


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


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


 
 
 


 Sak 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. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Mona Verdich (H) fremmet forslag om at merknadene i helse- og sosialkomiteens vedtak, 
også behandles i bydelsutvalget: 
- Det må bli framlagt revidert årsregnskap /årsbudsjett ut i fra at det gis driftstilskudd fra 


Bydel Nordstrand 
- Hvordan foregår brukerregistreringen? 
- Helse- og sosialkomiteen ber om en utfyllende statistikk i matbringing  
 
Bydelsutvalget vedtok enstemmig at helse- og sosialkomiteens merknader vedtas også i 
bydelsutvalget. Videre ble det vedtatt at merknadene gjelder alle eldresentrene. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, med merknadene i helse- og sosialkomiteen, ble 
enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Årsrapport 2007 fra Nordstrand eldresenter, med følgende merknader,  tas til etterretning: 
- Det må bli framlagt revidert årsregnskap / årsbudsjett ut i fra at det gis driftstilskudd fra 


Bydel Nordstrand 
- Hvordan foregår brukerregistreringen? 
- Bydelsutvalget ber om en utfyllende statistikk i matbringing 
- Merknadene gjelder alle eldresentrene i bydelen 
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Sak 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 
etterretning 
 
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 
 
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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar årsrapport for Ekeberg-Bekkelaget Frivillighetssentral 2007 til 
etterretning 
 
 
 


 Sak 48/08  Protokoller til orientering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokollene tas til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Knut Hedemann (A) bemerket at det i BUK-komiteens protokoll under ”eventuelt”, siste side, 
er utelatt etternavnet på Thor Erik Skarpen (V). 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen bemerkninger for øvrig til protokollene 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Med denne bemerkningen tas protokollene tas til orientering 
 
 
 


 Sak 49/08  Forslag til alkoholpolitisk handlingsplan for Oslo 
kommune - høring 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelutvalget: 


1. Bydelsutvalget mener utkastet til Alkoholpolitisk handlingsplan for Oslo kommune 
åpner for en mer liberal linje i forhold til åpningstider og steder hvor det kan skjenkes 
alkohol. Bydelsutvalget ønsker også å påpeke den sterke fokuseringen på 
næringspolitiske hensyn uten å ta tilstrekkelig stilling  til det forebyggende 
perspektivet og de samfunnsmessige kostnadene knyttet til alkohol. 
Bydelsutvalget ber om en avveining mellom disse hensynene i forbindelse med den 
videre behandlingen av saken. 
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2. Bydelsutvalget er positive til strenge rutiner i forbindelse med søknadsbehandlingen 
og at kontrollvirksomheten er vektlagt med videreføring av hyppige kontroller.  


 
3. Bydelsutvalget imøteser større innflytelse i forbindelse med avgjørelser om åpnings- 


og skjenketider lokalt. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Saken ble tatt opp direkte i bydelsutvalget og ble ikke behandlet i komiteene, rådene og utvalg 
på grunn av kort høringsfrist. 
 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Haakon Brænden (KrF) fremmet på vegne av KrF, H, V, A og SV følgende alternative forslag 
til vedtak, 6 punkter: 
Pkt. 1 


Bydel Nordstrand opplever økende utgifter til barnevernet. En del av økningen skyldes 
alkohol- og rusproblemer. Det forebyggende arbeidet må styrkes for å redusere de sosiale og 
økonomiske skadevirkningene av dagens alkoholpolitikk.   


Bydelsutvalget mener at Oslo kommune trenger en mer solidarisk og forebyggende 
alkoholpolitikk med tiltak som kan bidra til å redusere forbruket av alkohol og minske 
skadene av bruken. Den alkoholpolitiske handlingsplanen må utvides med mer offensive 
målsettinger, og foreslår at det overordnet målet endres til "Oslo skal ha et variert og trygt 
uteliv med mange kvaliteter og en alkoholpolitikk som bidrar til redusere 
gjennomsnittsforbruket av alkohol" (kfr. pkt. 5 i utkast til alkoholpolitisk handlingsplan).  


Pkt 2 


Bydelsutvalget mener at følgende delmål må tas inn og tillegges større vekt enn dem som 
foreløpig er tatt inn som delmål i pkt. 5 i utkast til alkoholpolitisk handlingsplan 


-      Endre spesielt skadelige drikkemønstre 


-      Redusere ulovlig omsetning av alkohol 


-      Heve den gjennomsnittlige debutalderen 


-      Redusere skadevirkninger som alkoholbrukere påfører andre 
Pkt. 3 
Bydelsutvalget mener utkastet til alkoholpolitisk handlingsplan for Oslo kommune åpner for 
en mer liberal linje i forhold til åpningstider og steder hvor det kan skjenkes alkohol. 
Bydelsutvalget vil i den forbindelse bemerke at Oslo politidistrikt, herunder Manglerud 
politistasjon har særlig negative erfaringer med de nåværende lange åpningstidene på 
skjenkestedene i Oslo sentrum. Bydelsutvalget foreslår derfor at følgende formulering legges 
inn i forslagets punkt 5, tiltak 1.1.1: 
”Åpningstidene for serveringsstedene i Oslo sentrum nattestid fastsettes i samråd med Oslo 
politidistrikt med sikte på å redusere omfanget av vold og ordensproblemer.” 
 
Bydelsutvalget ønsker også å påpeke den sterke fokuseringen på næringspolitiske hensyn uten 
å ta tilstrekkelig stilling til det forebyggende perspektivet og de samfunnsmessige kostnadene 
knyttet til alkohol. Bydelsutvalget ber om en avveining mellom disse hensynene i forbindelse 
med den videre behandlingen av saken. 







 
Pkt. 4: 
Bydelsutvalget er positive til strenge rutiner i forbindelse med søknadsbehandlingen og at 
kontrollvirksomheten er vektlagt med videreføring av hyppige kontoroller. 
 
Pkt. 5 
Bydelsutvalget imøteser større innflytelse i forbindelse med avgjørelser om åpnings- og 
skjenketider lokalt. 
 
Pkt. 6 
Bydelsutvalget legger til grunn at Oslo kommune i tillegg til alkoholpolitisk handlingsplan 
utreder en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan. En slik plan bør bygge på de elementer 
som følger av pkt 1 og 2 ovenfor. 
 
 
Ulf Stigen (FrP) fremmet på vegne av FrP følgende endringsforslag til nytt punkt 1 til 
bydelsdirektørens forslag: 
Bydelsutvalget støtter Oslo kommunes 4 delmål og strategier under de alkoholpolitiske 
målsetninger  (punkt 5). 
 
Det ble fremmet følgende fellesforslag, punkt 1: 
Bydelsutvalget beklager kort frist i denne saken og bemerker at 8 uker er en rimelig frist. 
 
Bydelsutvalget vedtok enstemmig å votere i følgende rekkefølge: 


1. FrP’s forslag punkt 1 
2. Fellesforslaget punkt 1 
3. KrFs forslag (på vegne av KrF, H, V, A og SV)  
4. Bydelsdirektørens forslag punkt 2 og 3 


 
Votering: 


1. FrP’s forslag til nytt punkt 1 fikk 3 stemmer (FrP) og falt 
  
Rekkefølgen på punktene i vedtaket ble drøftet og bydelsutvalget samlet seg om 8 
vedtakspunkter. 
  
      Punkt 1:   Enstemmig vedtatt (fellesforslaget) 
      Punkt 2:   Enstemmig vedtatt 
      Punkt 3:   Enstemmig vedtatt 
      Punkt 4:   Vedtatt med 12 stemmer (5 H, 4 A, 1 SV, 1 KrF, 1 V) - 3 stemte mot (FrP)  
      Punkt 5:   Vedtatt med 12 stemmer (5 H, 4 A, 1 SV, 1 KrF, 1 V) - 3 stemte mot (FrP) 
      Punkt 6:   Vedtatt med 12 stemmer (5 H, 4 A, 1 SV, 1 KrF, 1 V) - 3 stemte mot (FrP) 
      Punkt 7:   Enstemmig vedtatt 
      Punkt 8:   Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 


1. Bydelsutvalget beklager kort frist i denne saken og bemerker at 8 uker er en rimelig 
frist. 


 
2. Bydelsutvalget legger til grunn at Oslo kommune i tillegg til alkoholpolitisk 


handlingsplan utreder en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan 
 
3. En slik plan bør bygge på de elementer som følger av pkt 4 og 5 nedenfor 
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 4.  Bydel Nordstrand opplever økende utgifter til barnevernet. En del av økningen  
skyldes alkohol- og rusproblemer. Det forebyggende arbeidet må styrkes for å 
redusere de sosiale og økonomiske skadevirkningene av dagens alkoholpolitikk. 


Bydelsutvalget mener at Oslo kommune trenger en mer solidarisk og forebyggende 
alkoholpolitikk med tiltak som kan bidra til å redusere forbruket av alkohol og 
minske skadene av bruken. Den alkoholpolitiske handlingsplanen må utvides med 
mer offensive målsettinger, og foreslår at det overordnet målet endres til "Oslo skal 
ha et variert og trygt uteliv med mange kvaliteter og en alkoholpolitikk som bidrar til 
redusere gjennomsnittsforbruket av alkohol" (kfr. pkt. 5 i utkast til alkoholpolitisk 
handlingsplan).  


5. Bydelsutvalget mener at følgende delmål må tas inn og tillegges større vekt enn dem 
som foreløpig er tatt inn som delmål i pkt. 5 i utkast til alkoholpolitisk 
handlingsplan 


-      Endre spesielt skadelige drikkemønstre 


-      Redusere ulovlig omsetning av alkohol 


-      Heve den gjennomsnittlige debutalderen 


-      Redusere skadevirkninger som alkoholbrukere påfører andre 
6. Bydelsutvalget mener utkastet til alkoholpolitisk handlingsplan for Oslo kommune 


åpner for en mer liberal linje i forhold til åpningstider og steder hvor det kan 
skjenkes alkohol. Bydelsutvalget vil i den forbindelse bemerke at Oslo politidistrikt, 
herunder Manglerud politistasjon har særlig negative erfaringer med de nåværende 
lange åpningstidene på skjenkestedene i Oslo sentrum. Bydelsutvalget foreslår 
derfor at følgende formulering legges inn i forslagets punkt 5, tiltak 1.1.1: 
”Åpningstidene for serveringsstedene i Oslo sentrum nattestid fastsettes i samråd 
med Oslo politidistrikt med sikte på å redusere omfanget av vold og 
ordensproblemer.” 


 
Bydelsutvalget ønsker også å påpeke den sterke fokuseringen på næringspolitiske 
hensyn uten å ta tilstrekkelig stilling til det forebyggende perspektivet og de 
samfunnsmessige kostnadene knyttet til alkohol. Bydelsutvalget ber om en avveining 
mellom disse hensynene i forbindelse med den videre behandlingen av saken. 
 


7.   Bydelsutvalget er positive til strengerutiner i forbindelse med søknadsbehandlingen  
og at kontrollvirksomheten er vektlagt med videreføring av hyppige kontoroller. 


 
8. Bydelsutvalget imøteser større innflytelse i forbindelse med avgjørelser om åpnings-    
      og skjenketider lokalt. 
 
 


 







 


 


 Sak 50/08  Trafikkplan Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Saken ble tatt opp på møtet og vedtatt behandlet som sak 50/08. Det forelå ingen innstilling 
fra bydelsdirektøren. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Erik Telens (SV) ba om at saken, som for øvrig ble behandlet i BMS-komiteen som sak 
22/08,  behandles på dagens møte, BU-sak 50/08. 
 
Sigbjørn Odden (H), leste bydelsdirektørens informasjonsnotat til arbeidsutvalgets møte 
07.04.2008, jfr. vedlegg til AU-protokollen.  
 
Votering: 
Bydelsutvalget tok enstemmig informasjonsnotatet til orientering 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens informasjonsnotat av 04.04.2008l om Trafikkplan 
Bydel Nordstrand til orientering 
  
 
 
Oslo, 28.04.2008 
 
 
 
Sigbjørn Odden (H) 
leder av bydelsutvalget 
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		Haakon Brænden (KrF) bemerket at protokollen ikke viste oversikt over hvem som var til stede fra administrasjonen under punktet ”i tillegg møtte” på forsiden.

		Knut Hedemann (A) bemerket at det i sak 20/08 -Trafikkplan Nordstrand Bydel, nederst på side 7,  tas ordet ”på” bort slik at setningen blir som følger:

		”Det er like viktig å få fullført den planlagte utvidelsen av jernbanen med dobbeltspor…”osv.

		Ingen forslag for øvrig ble fremmet.

		Votering:

		Bydelsdirektørens forlag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader

		Vedtak:

		Protokoll fra bydelsutvalgets møte 06.03.2008 godkjennes med merknader

		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.

		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

		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.

		BYDELSUTVALGETS BEHANDLING

		Steinar Andersen (A) fremmet  forslag til punkt 2:

		 Bydelsutvalget oppnevner følgende representant til reguleringsgruppen: BU-leder 

		Videre var det enighet i bydelsutvalget at det i tillegg oppnevnes en vararepresentant:

		Leder for BMS-komiteen.

		Karsten Gjefle (V) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 4 (bydelsdirektørens forslag til punkt 4, endres til punkt 5):

		Bydelsutvalget ber om at det utarbeides informasjons- og kommunikasjonsplan for hele planperioden

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punkt 1 – 4 (punkt 4 endres til punkt 5).

		Oppnevning av BU-leder som representant i reguleringsgruppen ble enstemmig vedtatt

		Oppnevning av BMS-leder som vararepresentant i reguleringsgruppen ble enstemmig vedtatt

		Karsten Gjefles (V) forslag til nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt

		Vedtak:

		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: Bydelsutsvalgets leder.

		Som vararepresentant oppnevnes: Leder av BMS-komiteen

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

		4. Bydelsutvalget ber om at det utarbeides informasjons- og kommunikasjonsplan for                

		      hele planperioden

		5. Saken tas for øvrig til etterretning

		Til arbeidsutvalget:

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

		Barn, ungdom og kulturkomite

		Helse- og sosialkomite

		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.

		BYDELSUTVALGETS BEHANDLING

		Erik Telnes (SV), nestleder i  BMS-komiteen) og Knut Hedemann (A), leder i BUK-komiteen fremmet følgende tilleggsforlag, nytt punkt 2 (bydelsdirektørens forslag til punkt 2, endres til punkt 3):

		Votering:

		Forslagene fra Erik Telnes (SV) og Knut Hedemann (A) ble enstemmig vedtatt

		Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt

		Vedtak:

		2. Bydelsdirektøren bes følge opp anmodningen nedfelt i vedtak for BMS- og BUK- 

		      komiteen

		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:

		BYDELSUTVALGETS BEHANDLING

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Vedtak:

		2. Bydelsdirektøren fremmer sak om budsjettregulering til bydelsutvalgets møte 

		      22.05.2008

		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:

		BYDELSUTVALGETS BEHANDLING

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Vedtak:

		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.

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender Smittevernplan 2008 for Bydel Nordstrand til behandling i:

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Helse- og sosialkomiteen

		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:

		BYDELSUTVALGETS BEHANDLING

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Vedtak:

		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

		BYDELSUTVALGETS BEHANDLING

		Etter drøftinger ble det enighet om at bydelsdirektøren justerer reglementet noe i forhold til rådene. For øvrig ble ingen forslag fremmet.

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		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:………………………………………

		Arbeidsutvalgets vedtak:

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

		Bydelsutvalget

		BYDELSUTVALGETS BEHANDLING

		Steinar Andersen (A) fremmet forslag om at Anne Marie Donati (A) erstatter Anne Grethe Ellingsen som varamedlem i Arbeidsutvalget og i Helse- og sosialkomiteen.

		Votering:

		Steinar Andersens (A) forslag ble enstemmig  vedtatt

		Vedtak:

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

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

		     Anne Grethe Ellingsen (A), velges: Anne Marie Donati (A)

		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.

		BYDELSUTVALGETS BEHANDLING

		Mona Verdich (H) fremmet forslag om at merknadene i helse- og sosialkomiteens vedtak, også behandles i bydelsutvalget:

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

		- Hvordan foregår brukerregistreringen?

		- Helse- og sosialkomiteen ber om en utfyllende statistikk i matbringing 

		Bydelsutvalget vedtok enstemmig at helse- og sosialkomiteens merknader vedtas også i bydelsutvalget. Videre ble det vedtatt at merknadene gjelder alle eldresentrene.

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak, med merknadene i helse- og sosialkomiteen, ble enstemmig vedtatt. 

		Vedtak:

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

		- Hvordan foregår brukerregistreringen?

		- Bydelsutvalget ber om en utfyllende statistikk i matbringing

		- Merknadene gjelder alle eldresentrene i bydelen

		Til arbeidsutvalget:

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

		Barn, ungdom og kulturkomiteen

		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:

		BYDELSUTVALGETS BEHANDLING

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Vedtak:

		Protokollene tas til orientering

		Knut Hedemann (A) bemerket at det i BUK-komiteens protokoll under ”eventuelt”, siste side, er utelatt etternavnet på Thor Erik Skarpen (V).

		BYDELSUTVALGETS BEHANDLING

		Ingen bemerkninger for øvrig til protokollene

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Vedtak:

		Med denne bemerkningen tas protokollene tas til orientering

		Til bydelutvalget:

		1. Bydelsutvalget mener utkastet til Alkoholpolitisk handlingsplan for Oslo kommune åpner for en mer liberal linje i forhold til åpningstider og steder hvor det kan skjenkes alkohol. Bydelsutvalget ønsker også å påpeke den sterke fokuseringen på næringspolitiske hensyn uten å ta tilstrekkelig stilling  til det forebyggende perspektivet og de samfunnsmessige kostnadene knyttet til alkohol.

		Bydelsutvalget ber om en avveining mellom disse hensynene i forbindelse med den videre behandlingen av saken.

		2. Bydelsutvalget er positive til strenge rutiner i forbindelse med søknadsbehandlingen og at kontrollvirksomheten er vektlagt med videreføring av hyppige kontroller. 

		3. Bydelsutvalget imøteser større innflytelse i forbindelse med avgjørelser om åpnings- og skjenketider lokalt.

		Saken ble tatt opp direkte i bydelsutvalget og ble ikke behandlet i komiteene, rådene og utvalg på grunn av kort høringsfrist.

		BYDELSUTVALGETS BEHANDLING

		Haakon Brænden (KrF) fremmet på vegne av KrF, H, V, A og SV følgende alternative forslag til vedtak, 6 punkter:

		Bydelsutvalget mener utkastet til alkoholpolitisk handlingsplan for Oslo kommune åpner for en mer liberal linje i forhold til åpningstider og steder hvor det kan skjenkes alkohol. Bydelsutvalget vil i den forbindelse bemerke at Oslo politidistrikt, herunder Manglerud politistasjon har særlig negative erfaringer med de nåværende lange åpningstidene på skjenkestedene i Oslo sentrum. Bydelsutvalget foreslår derfor at følgende formulering legges inn i forslagets punkt 5, tiltak 1.1.1:

		”Åpningstidene for serveringsstedene i Oslo sentrum nattestid fastsettes i samråd med Oslo politidistrikt med sikte på å redusere omfanget av vold og ordensproblemer.”

		Bydelsutvalget ønsker også å påpeke den sterke fokuseringen på næringspolitiske hensyn uten å ta tilstrekkelig stilling til det forebyggende perspektivet og de samfunnsmessige kostnadene knyttet til alkohol. Bydelsutvalget ber om en avveining mellom disse hensynene i forbindelse med den videre behandlingen av saken.

		Pkt. 4:

		Bydelsutvalget er positive til strenge rutiner i forbindelse med søknadsbehandlingen og at kontrollvirksomheten er vektlagt med videreføring av hyppige kontoroller.

		Bydelsutvalget imøteser større innflytelse i forbindelse med avgjørelser om åpnings- og skjenketider lokalt.

		Bydelsutvalget legger til grunn at Oslo kommune i tillegg til alkoholpolitisk handlingsplan utreder en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan. En slik plan bør bygge på de elementer som følger av pkt 1 og 2 ovenfor.

		Ulf Stigen (FrP) fremmet på vegne av FrP følgende endringsforslag til nytt punkt 1 til bydelsdirektørens forslag:

		Bydelsutvalget støtter Oslo kommunes 4 delmål og strategier under de alkoholpolitiske målsetninger  (punkt 5).

		Det ble fremmet følgende fellesforslag, punkt 1:

		Bydelsutvalget beklager kort frist i denne saken og bemerker at 8 uker er en rimelig frist.

		Bydelsutvalget vedtok enstemmig å votere i følgende rekkefølge:

		1. FrP’s forslag punkt 1

		2. Fellesforslaget punkt 1

		3. KrFs forslag (på vegne av KrF, H, V, A og SV) 

		4. Bydelsdirektørens forslag punkt 2 og 3

		Votering:

		1. FrP’s forslag til nytt punkt 1 fikk 3 stemmer (FrP) og falt

		Rekkefølgen på punktene i vedtaket ble drøftet og bydelsutvalget samlet seg om 8 vedtakspunkter.

		      Punkt 1:   Enstemmig vedtatt (fellesforslaget)

		      Punkt 2:   Enstemmig vedtatt

		      Punkt 3:   Enstemmig vedtatt

		      Punkt 4:   Vedtatt med 12 stemmer (5 H, 4 A, 1 SV, 1 KrF, 1 V) - 3 stemte mot (FrP) 

		      Punkt 5:   Vedtatt med 12 stemmer (5 H, 4 A, 1 SV, 1 KrF, 1 V) - 3 stemte mot (FrP)

		      Punkt 6:   Vedtatt med 12 stemmer (5 H, 4 A, 1 SV, 1 KrF, 1 V) - 3 stemte mot (FrP)

		      Punkt 7:   Enstemmig vedtatt

		      Punkt 8:   Enstemmig vedtatt

		Vedtak:

		1. Bydelsutvalget beklager kort frist i denne saken og bemerker at 8 uker er en rimelig frist.

		2. Bydelsutvalget legger til grunn at Oslo kommune i tillegg til alkoholpolitisk handlingsplan utreder en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan

		3. En slik plan bør bygge på de elementer som følger av pkt 4 og 5 nedenfor

		6. Bydelsutvalget mener utkastet til alkoholpolitisk handlingsplan for Oslo kommune åpner for en mer liberal linje i forhold til åpningstider og steder hvor det kan skjenkes alkohol. Bydelsutvalget vil i den forbindelse bemerke at Oslo politidistrikt, herunder Manglerud politistasjon har særlig negative erfaringer med de nåværende lange åpningstidene på skjenkestedene i Oslo sentrum. Bydelsutvalget foreslår derfor at følgende formulering legges inn i forslagets punkt 5, tiltak 1.1.1:

		”Åpningstidene for serveringsstedene i Oslo sentrum nattestid fastsettes i samråd med Oslo politidistrikt med sikte på å redusere omfanget av vold og ordensproblemer.”

		Bydelsutvalget ønsker også å påpeke den sterke fokuseringen på næringspolitiske hensyn uten å ta tilstrekkelig stilling til det forebyggende perspektivet og de samfunnsmessige kostnadene knyttet til alkohol. Bydelsutvalget ber om en avveining mellom disse hensynene i forbindelse med den videre behandlingen av saken.

		7.   Bydelsutvalget er positive til strengerutiner i forbindelse med søknadsbehandlingen  og at kontrollvirksomheten er vektlagt med videreføring av hyppige kontoroller.

		8. Bydelsutvalget imøteser større innflytelse i forbindelse med avgjørelser om åpnings-   

		      og skjenketider lokalt.

		Saken ble tatt opp på møtet og vedtatt behandlet som sak 50/08. Det forelå ingen innstilling fra bydelsdirektøren.

		Ingen

		BYDELSUTVALGETS BEHANDLING

		Erik Telens (SV) ba om at saken, som for øvrig ble behandlet i BMS-komiteen som sak 22/08,  behandles på dagens møte, BU-sak 50/08.

		Sigbjørn Odden (H), leste bydelsdirektørens informasjonsnotat til arbeidsutvalgets møte 07.04.2008, jfr. vedlegg til AU-protokollen. 

		Votering:

		Bydelsutvalget tok enstemmig informasjonsnotatet til orientering

		Vedtak:

		Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens informasjonsnotat av 04.04.2008l om Trafikkplan Bydel Nordstrand til orientering

		Oslo, 28.04.2008

		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 
 Enhet for barnehager syd


 


 
 


Protokoll 4/08 
 
 
Møte: Barn, ungdom og kultur komite 


 


 


 


Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 
Møtetid: Onsdag 14. mai 2008 kl. 19.00     
Sekretariat:  
 
 
Møteleder: Knut Hedemann (A)  
   
Tilstede: Knut Hedemann (A) 


Kjersti Bagle-Tennebø (H) 
Mona Andersen (FrP) 
Anne Louise Hübert (KrF) 
Martin Kirkengen (V) 
Tedd Urnes (SV)  


 


   
Forfall: Andreas Bareid (H)  
   
Som vara møtte: Ingeborg Midtun (H)  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Birte Egeland  
 
Åpen halvtime 
Det var 1 som møtte frem under åpen halvtime. Hun la frem sitt syn på forslaget om 
nedleggelse av barneparkene, og anbefalte at de to gjenværende parkene ble slått sammen slik 
at bydelen hadde tilbud om 1 barnepark. Videre foreslo hun at barna som har plass i 
barneparkene burde prioriteres til barnehageplass ved nedleggelse. 
 
Informasjon  


• Utekontakt Morten Dybvik Sitter informerte om utekontaktenes tjenesteområde. 
• Administrasjonen informerte om hovedopptaket 2008 
• Knut Hedemann (A) informerte om fremdriften og status for rehabiliteringen av 


Symra kino 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 20 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart - BUK-komiteen....................................... 1 
Sak 21 /08  Godkjenning av protokoll fra møte i komiteen 15.04.2008 .................................... 1 







Sak 22 /08  Invitasjon til deltakelse i kvaliteteskommuneprogrammet ..................................... 2 
Sak 23 /08  Avviksrapportering for mars 2008 .......................................................................... 2 
Sak 24 /08  Budsjettjustering mai 2008 ..................................................................................... 3 
Sak 25 /08  Kommunal plan for idrett og friluftsliv 2009-2012, forslag til sektorplan idrett, 


forslag til sektorplan friluftsliv og forslag til felles plandel for idrett og friluftsliv4 
Sak 26 /08  Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem.................................................... 7 
 
Eventuelt 
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Sak 20 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart - BUK-komiteen 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart godkjennes 
 
BEHANDLING I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
BUK-komiteens behandling: 
Følgende to saker ble meldt til behandling under eventuelt: 


• Anne Louise Hübert (KrF): Status barneparkene i bydelen 
• Knut Hedemann (A): Politisk behandling av saken om ”Aksjon skolevei” 


 
Votering: 
Enstemmig 
 
BUK-komiteens vedtak: 
Innkalling og sakskart godkjennes. 
 
 
 


 Sak 21 /08  Godkjenning av protokoll fra møte i komiteen 
26.02.2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra BUK-møte 15.04.2008 godkjennes. 
 
BEHANDLING  VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
BUK-komiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
BUK-komiteens vedtak: 
Protokoll fra BUK-møte 15.04.2008 godkjennes. 
 
 
 


  
 
 







Sak 22 /08  INVITASJON TIL DELTAKELSE I 
KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Invitasjon til deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet til 
behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonhemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Bydelsdirektørens forsalg til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar saken til etterretning 
 
BEHANDLING  VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
BUK-komiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
BUK-komiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 


  


Sak 23 /08  Avviksrapportering for mars 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for mars 2008 til behandling 
i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
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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 for mars 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering for mars 2008 til etterretning 
 
BEHANDLING  VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
BUK-komiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
BUK-komiteens vedtak: 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 


  


Sak 24 /08  Budsjettjustering mai 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om budsjettjustering mai 2008 til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om budsjettjustering mai 2008 til orientering 
 
 
Til bydelsutvalget: 







1. Bydelsutvalget vedtar at de framsatte forslag pkt 1-7 på totalt kr 4 910 000  
budsjettjusteres til midlertidig avsetning. 


2. Bydelsutvalget vedtar at det iverksettes ytterligere tiltak for å hindre merforbruk som 
nevnt i denne budsjettjusteringssaken  


3. Bydelsutvalget ber om at det fremmes ny budsjettjusteringssak når det foreligger 
budsjettmessig effekt av de ytterligere tiltak til pkt 2, fortrinnsvis til bydelsutvalgets 
møte i juni. 


 
BEHANDLING  VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
BUK-komiteens behandling: 
Martin Kirkengen (V) stilte spørsmål om hva de reelle konsekvensene blir ved et kutt på 1,5 
millioner i pedagogisk fagsenter. En enstemmig BUK-komité stilte seg bak spørsmålet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med følgende tilleggspørsmål: 
Hva blir de reelle konsekvensene ved et kutt på 1,5 millioner i pedagogisk fagsenter. 
 
BUK-komiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med følgende tilleggspørsmål: 
Hva blir de reelle konsekvensene r ved et kutt på 1,5 millioner i pedagogisk fagsenter. 


 


 Sak 25 /08  Kommunal plan for idrett og friluftsliv 2009-2012, 
forslag til sektorplan idrett, forslag til sektorplan 
friluftsliv og forslag til felles plandel for idrett og 
friluftsliv 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
Barn, ungdom og kultur 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer, råd og utvalg: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Uttalelse til Sektorplan idrett 
Felles plandel: 
Bydelsutvalget viser til fellesdelen i planen og ønsker å understreke at drift og vedlikehold av  
anlegg for idrett og friluftsliv er viktig. Ut fra et miljøperspektiv vil vedlikehold og 
videreføring av eksisterende anlegg stå sentralt. Bydelsutvalget etterspør derfor om 
vedlikehold kan vurderes omfattet av spillemiddelordningen, og om dette kan følges opp 
videre i forhold til rett myndighet. 
 
Det er mange forslag til anlegg i Ekebergområdet. Bydelsutvalget viser i den sammenheng til 
det igangsatte reguleringsarbeidet for Ekebergsletta med omkringliggende områder. 
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Bydelsutvalget mener det er viktig å se nærmere på dagens krav til anlegg, utforming og 
behov, sett opp mot områdets karakter, allmennhetens tilgang til området og 
verneinteressene. Bydelsutvalget ønsker av den grunn å uttale seg til kommende 
utbyggingssaker. 
 
Prioriterte forslag utenfor økonomirammen etter anleggskategori: 
I gjeldende plan står flerbrukshallen på Lambertseter oppført med 3. prioritet. Nå er den 
tildelt 5. prioritet. Bydelsutvalget mener gjeldende prioritet skal videreføres og etterlyser 
samtidig prinsippene som legges til grunn i forbindelse med rullering og tildeling av prioritet 
for hallene. Dersom dette skyldes en feil bes det rettet. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at uprioriterte anlegg vil vurderes og rulleres  i forbindelse med  
revisjon av sektorplanene i planperioden 2009 – 2012, avhengig av budsjettrammer. Videre at 
prioriterte anlegg vil rykke opp etter hvert som anleggene etableres innenfor planperioden.  
 
Uttalelse til Sektorplan friluftsliv 
Felles plandel: 
Bydelsutvalget viser til fellesdelen i planen og ønsker å understreke at drift og vedlikehold av  
anlegg for idrett og friluftsliv er viktig. Ut fra et miljøperspektiv vil vedlikehold og 
videreføring av eksisterende anlegg stå sentralt. Bydelsutvalget etterspør derfor om 
vedlikehold kan vurderes omfattet av spillemiddelordningen, og om dette kan følges opp 
videre i forhold til rett myndighet. 
 
Det er mange forslag til anlegg i Ekebergområdet. Bydelsutvalget viser i den sammenheng til 
det igangsatte reguleringsarbeidet for Ekebergsletta med omkringliggende områder. 
Bydelsutvalget mener det er viktig å se nærmere på dagens krav til anlegg, utforming og 
behov, sett opp mot områdets karakter, allmennhetens tilgang til området og 
verneinteressene. Bydelsutvalget ønsker av den grunn å uttale seg til kommende 
utbyggingssaker.  
 
Handlingsprogram for investeringer: 
Rehabilitering av eksisterende undergang for å bedre tilgangen til Katten fremgår av 
oversikten, men er ikke tildelt prioritet i forhold til kommunale midler. Bydelsutvalget ønsker 
å påpeke at det lenge har blitt etterlyst en oppgradering av dette krysningspunktet som står og 
forfaller. Bydelsutvalget mener en oppgraderig bør prioriteres, og eventuelt kan knyttes opp 
mot tiltak på kommunal grunn i forbindelse med Strandsoneprosjektet. 
 
Når det gjelder utvidelse av badeplassen Sæterstranden så fremgår denne  av oversikten, men 
er ikke tildelt prioritet i forhold til kommunale midler. Bydelsutvalget mener stranden har 
potensial for videre utvikling, blant annet i forhold til aktiviteter rettet mot de yngre delen av 
befolkningen. Tiltak bør av den grunn vurderes i forbindelse med Strandsoneprosjektet. 
 
Bydelsutvalget etterlyser forslaget vedrørende lysløypa på Lambertseter som antageligvis vil 
passe best inn under sektorplan idrett. Dersom forslaget har falt ut bes det inntatt i planen. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at uprioriterte anlegg vil vurderes og rulleres i forbindelse med  
revisjon av sektorplanene i planperioden 2009 – 2012, avhengig av budsjettrammer. 
Prioriterte anlegg vil rykke opp etter hvert som anleggene etableres innenfor planperioden.  
 
BEHANDLING  VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 







BUK-komiteens behandling: 
Martin Kirkengen (V) fremmet følgende forslag: 
• BUK-komiteen beklager at saksdokumentene forelå så sent at det ble vanskelig å gi saken 


en fullgod behandling. 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Knut Hedemann (A) fremmet  forslag til endring  til Uttalelse til Sektorplan idrett: 


• Ekeberg skoles flerbrukshall må også samarbeid med Undervisningsbygg KF tidfestes 
inn i økonomiplanen slik at Ekeberg skole og nærmiljøet får et anstendig 
kroppsøvingstilbud. 


 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Anne Louise Hübert (KrF) fremmet følgendeforslag om endring  til Uttalelse til Sektorplan 
friluftsliv: 
-Tiltak bør): endres til: Tiltak må. Deretter beskrives konkrete sikringstiltak som et tillegg: 
 


• Når det gjelder utvidelse av badeplassen Sæterstranden så fremgår denne  av 
oversikten, men er ikke tildelt prioritet i forhold til kommunale midler. Bydelsutvalget 
mener stranden har potensial for videre utvikling, blant annet i forhold til aktiviteter 
rettet mot de yngre delen av befolkningen. Tiltak må av den grunn vurderes i 
forbindelse med Strandsoneprosjektet, særlig sikringstiltak som: Flere stiger samt 
stupebrett som skal for forhindre at stupende skader seg på steinene.  


 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
BUK-komiteens vedtak: 
Uttalelse til Sektorplan idrett 
Felles plandel: 
Bydelsutvalget viser til fellesdelen i planen og ønsker å understreke at drift og vedlikehold av  
anlegg for idrett og friluftsliv er viktig. Ut fra et miljøperspektiv vil vedlikehold og 
videreføring av eksisterende anlegg stå sentralt. Bydelsutvalget etterspør derfor om 
vedlikehold kan vurderes omfattet av spillemiddelordningen, og om dette kan følges opp 
videre i forhold til rett myndighet. 
 
Det er mange forslag til anlegg i Ekebergområdet. Bydelsutvalget viser i den sammenheng til 
det igangsatte reguleringsarbeidet for Ekebergsletta med omkringliggende områder. 
Bydelsutvalget mener det er viktig å se nærmere på dagens krav til anlegg, utforming og 
behov, sett opp mot områdets karakter, allmennhetens tilgang til området og 
verneinteressene. Bydelsutvalget ønsker av den grunn å uttale seg til kommende 
utbyggingssaker. 
 
Ekeberg skoles flerbrukshall må også i samarbeid med Undervisningsbygg KF tidfestes inn i 
økonomiplanen slik at Ekeberg skole og nærmiljøet får et anstendig kroppsøvingstilbud. 
 
Prioriterte forslag utenfor økonomirammen etter anleggskategori: 
I gjeldende plan står flerbrukshallen på Lambertseter oppført med 3. prioritet. Nå er den 
tildelt 5. prioritet. Bydelsutvalget mener gjeldende prioritet skal videreføres og etterlyser 
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samtidig prinsippene som legges til grunn i forbindelse med rullering og tildeling av prioritet 
for hallene. Dersom dette skyldes en feil bes det rettet. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at uprioriterte anlegg vil vurderes og rulleres  i forbindelse med  
revisjon av sektorplanene i planperioden 2009 – 2012, avhengig av budsjettrammer. Videre at 
prioriterte anlegg vil rykke opp etter hvert som anleggene etableres innenfor planperioden.  
 
Uttalelse til Sektorplan friluftsliv 
Felles plandel: 
Bydelsutvalget viser til fellesdelen i planen og ønsker å understreke at drift og vedlikehold av  
anlegg for idrett og friluftsliv er viktig. Ut fra et miljøperspektiv vil vedlikehold og 
videreføring av eksisterende anlegg stå sentralt. Bydelsutvalget etterspør derfor om 
vedlikehold kan vurderes omfattet av spillemiddelordningen, og om dette kan følges opp 
videre i forhold til rett myndighet. 
 
Det er mange forslag til anlegg i Ekebergområdet. Bydelsutvalget viser i den sammenheng til 
det igangsatte reguleringsarbeidet for Ekebergsletta med omkringliggende områder. 
Bydelsutvalget mener det er viktig å se nærmere på dagens krav til anlegg, utforming og 
behov, sett opp mot områdets karakter, allmennhetens tilgang til området og 
verneinteressene. Bydelsutvalget ønsker av den grunn å uttale seg til kommende 
utbyggingssaker.  
 
Handlingsprogram for investeringer: 
Rehabilitering av eksisterende undergang for å bedre tilgangen til Katten fremgår av 
oversikten, men er ikke tildelt prioritet i forhold til kommunale midler. Bydelsutvalget ønsker 
å påpeke at det lenge har blitt etterlyst en oppgradering av dette krysningspunktet som står og 
forfaller. Bydelsutvalget mener en oppgraderig bør prioriteres, og eventuelt kan knyttes opp 
mot tiltak på kommunal grunn i forbindelse med Strandsoneprosjektet. 
 
Når det gjelder utvidelse av badeplassen Sæterstranden så fremgår denne  av oversikten, men 
er ikke tildelt prioritet i forhold til kommunale midler. Bydelsutvalget mener stranden har 
potensial for videre utvikling, blant annet i forhold til aktiviteter rettet mot de yngre delen av 
befolkningen. Tiltak må av den grunn vurderes i forbindelse med Strandsoneprosjektet, særlig 
sikringstiltak som: Flere stiger samt stupebrett som skal forhindre at stupende skader seg på 
steinene.  
 
Bydelsutvalget etterlyser forslaget vedrørende lysløypa på Lambertseter som antageligvis vil 
passe best inn under sektorplan idrett. Dersom forslaget har falt ut bes det inntatt i planen. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at uprioriterte anlegg vil vurderes og rulleres i forbindelse med  
revisjon av sektorplanene i planperioden 2009 – 2012, avhengig av budsjettrammer. 
Prioriterte anlegg vil rykke opp etter hvert som anleggene etableres innenfor planperioden.  
 
 
 
 
 
 


 Sak 26 /08  Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem 
 







BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til behandling 
i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til orientering. 
 
BEHANDLING  VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
BUK-komiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
BUK-komiteens vedtak: 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Eventuelt 
 
Anne Louise Hübert (KrF) fikk orientering om status for barneparkene. 
 
Knut Hedemann (A) beklaget  at saken om ”Aksjon skolevei” ikke ble lagt til behandling i 
BUK-komiteen. 
  
Møtet ble hevet kl. 21.40 
 
Bydel Nordstrand, 15.05.2008 
 
Knut Hedemann 
leder av BUK-komiteen 
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		Møte:

		Barn, ungdom og kultur komite

		Møtested:

		Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243

		Møtetid:

		Onsdag 14. mai 2008 kl. 19.00   

		Sekretariat:

		Møteleder:

		Knut Hedemann (A)

		Tilstede:

		Knut Hedemann (A)

		Kjersti Bagle-Tennebø (H)

		Mona Andersen (FrP)

		Anne Louise Hübert (KrF)

		Martin Kirkengen (V)

		Tedd Urnes (SV) 

		Forfall:

		Andreas Bareid (H)

		Som vara møtte:

		Ingeborg Midtun (H)

		I tillegg møtte:

		Møtesekretær:

		 Knut Hedemann (A) informerte om fremdriften og status for rehabiliteringen av Symra kino

		Saker behandlet under møte

		Sak 20 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart - BUK-komiteen 1

		Sak 21 /08  Godkjenning av protokoll fra møte i komiteen 15.04.2008 1

		Sak 22 /08  Invitasjon til deltakelse i kvaliteteskommuneprogrammet 2

		Sak 23 /08  Avviksrapportering for mars 2008 2

		Sak 24 /08  Budsjettjustering mai 2008 3

		Sak 25 /08  Kommunal plan for idrett og friluftsliv 2009-2012, forslag til sektorplan idrett, forslag til sektorplan friluftsliv og forslag til felles plandel for idrett og friluftsliv 4

		Sak 26 /08  Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem 8

		Eventuelt

		Innkalling og sakskart godkjennes

		BUK-komiteens behandling:

		Følgende to saker ble meldt til behandling under eventuelt:

		 Anne Louise Hübert (KrF): Status barneparkene i bydelen

		 Knut Hedemann (A): Politisk behandling av saken om ”Aksjon skolevei”

		Votering:

		Enstemmig

		Protokoll fra BUK-møte 15.04.2008 godkjennes.

		BUK-komiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Protokoll fra BUK-møte 15.04.2008 godkjennes.

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om Invitasjon til deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet til behandling i:

		Barn, ungdom og kulturkomite

		Byutvikling, miljø og samferdselskomite

		Rådet for funksjonhemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres.

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres.

		Til arbeidsmiljøutvalget:

		Bydelsdirektørens forsalg til vedtak tiltres.

		Til bydelsutvalget:

		Bydelsutvalget tar saken til etterretning

		BUK-komiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Til arbeidsutvalget:

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

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenBydelsutvalget

		Til komiteer og råd

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		BUK-komiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Arbeidsutvalget sender sak om budsjettjustering mai 2008 til behandling i:

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Barn, ungdom og kulturkomiteen

		Helse- og sosialkomiteen

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsutvalget vedtar at de framsatte forslag pkt 1-7 på totalt kr 4 910 000  budsjettjusteres til midlertidig avsetning.

		2. Bydelsutvalget vedtar at det iverksettes ytterligere tiltak for å hindre merforbruk som nevnt i denne budsjettjusteringssaken 

		3. Bydelsutvalget ber om at det fremmes ny budsjettjusteringssak når det foreligger budsjettmessig effekt av de ytterligere tiltak til pkt 2, fortrinnsvis til bydelsutvalgets møte i juni.

		BUK-komiteens behandling:

		Martin Kirkengen (V) stilte spørsmål om hva de reelle konsekvensene blir ved et kutt på 1,5 millioner i pedagogisk fagsenter. En enstemmig BUK-komité stilte seg bak spørsmålet.

		Votering:

		Hva blir de reelle konsekvensene ved et kutt på 1,5 millioner i pedagogisk fagsenter.

		Hva blir de reelle konsekvensene r ved et kutt på 1,5 millioner i pedagogisk fagsenter.

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget:

		Saken sendes til:

		Barn, ungdom og kultur

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Bydelsutvalget

		Til komiteer, råd og utvalg:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Til bydelsutvalget:

		Uttalelse til Sektorplan idrett

		Felles plandel:

		Bydelsutvalget viser til fellesdelen i planen og ønsker å understreke at drift og vedlikehold av 

		anlegg for idrett og friluftsliv er viktig. Ut fra et miljøperspektiv vil vedlikehold og videreføring av eksisterende anlegg stå sentralt. Bydelsutvalget etterspør derfor om vedlikehold kan vurderes omfattet av spillemiddelordningen, og om dette kan følges opp videre i forhold til rett myndighet.

		Det er mange forslag til anlegg i Ekebergområdet. Bydelsutvalget viser i den sammenheng til det igangsatte reguleringsarbeidet for Ekebergsletta med omkringliggende områder. Bydelsutvalget mener det er viktig å se nærmere på dagens krav til anlegg, utforming og behov, sett opp mot områdets karakter, allmennhetens tilgang til området og verneinteressene. Bydelsutvalget ønsker av den grunn å uttale seg til kommende utbyggingssaker.

		Prioriterte forslag utenfor økonomirammen etter anleggskategori:

		I gjeldende plan står flerbrukshallen på Lambertseter oppført med 3. prioritet. Nå er den tildelt 5. prioritet. Bydelsutvalget mener gjeldende prioritet skal videreføres og etterlyser samtidig prinsippene som legges til grunn i forbindelse med rullering og tildeling av prioritet for hallene. Dersom dette skyldes en feil bes det rettet.

		Bydelsutvalget forutsetter at uprioriterte anlegg vil vurderes og rulleres  i forbindelse med  revisjon av sektorplanene i planperioden 2009 – 2012, avhengig av budsjettrammer. Videre at prioriterte anlegg vil rykke opp etter hvert som anleggene etableres innenfor planperioden. 

		Uttalelse til Sektorplan friluftsliv

		Felles plandel:

		Bydelsutvalget viser til fellesdelen i planen og ønsker å understreke at drift og vedlikehold av 

		anlegg for idrett og friluftsliv er viktig. Ut fra et miljøperspektiv vil vedlikehold og videreføring av eksisterende anlegg stå sentralt. Bydelsutvalget etterspør derfor om vedlikehold kan vurderes omfattet av spillemiddelordningen, og om dette kan følges opp videre i forhold til rett myndighet.

		Det er mange forslag til anlegg i Ekebergområdet. Bydelsutvalget viser i den sammenheng til det igangsatte reguleringsarbeidet for Ekebergsletta med omkringliggende områder. Bydelsutvalget mener det er viktig å se nærmere på dagens krav til anlegg, utforming og behov, sett opp mot områdets karakter, allmennhetens tilgang til området og verneinteressene. Bydelsutvalget ønsker av den grunn å uttale seg til kommende utbyggingssaker. 

		Handlingsprogram for investeringer:

		Rehabilitering av eksisterende undergang for å bedre tilgangen til Katten fremgår av oversikten, men er ikke tildelt prioritet i forhold til kommunale midler. Bydelsutvalget ønsker å påpeke at det lenge har blitt etterlyst en oppgradering av dette krysningspunktet som står og forfaller. Bydelsutvalget mener en oppgraderig bør prioriteres, og eventuelt kan knyttes opp mot tiltak på kommunal grunn i forbindelse med Strandsoneprosjektet.

		Når det gjelder utvidelse av badeplassen Sæterstranden så fremgår denne  av oversikten, men er ikke tildelt prioritet i forhold til kommunale midler. Bydelsutvalget mener stranden har potensial for videre utvikling, blant annet i forhold til aktiviteter rettet mot de yngre delen av befolkningen. Tiltak bør av den grunn vurderes i forbindelse med Strandsoneprosjektet.

		Bydelsutvalget etterlyser forslaget vedrørende lysløypa på Lambertseter som antageligvis vil passe best inn under sektorplan idrett. Dersom forslaget har falt ut bes det inntatt i planen.

		Bydelsutvalget forutsetter at uprioriterte anlegg vil vurderes og rulleres i forbindelse med  revisjon av sektorplanene i planperioden 2009 – 2012, avhengig av budsjettrammer. Prioriterte anlegg vil rykke opp etter hvert som anleggene etableres innenfor planperioden. 

		BUK-komiteens behandling:

		Martin Kirkengen (V) fremmet følgende forslag:

		 BUK-komiteen beklager at saksdokumentene forelå så sent at det ble vanskelig å gi saken en fullgod behandling.

		Votering:

		Knut Hedemann (A) fremmet  forslag til endring  til Uttalelse til Sektorplan idrett:

		 Ekeberg skoles flerbrukshall må også samarbeid med Undervisningsbygg KF tidfestes inn i økonomiplanen slik at Ekeberg skole og nærmiljøet får et anstendig kroppsøvingstilbud.

		Votering:

		Anne Louise Hübert (KrF) fremmet følgendeforslag om endring  til Uttalelse til Sektorplan friluftsliv:

		-Tiltak bør): endres til: Tiltak må. Deretter beskrives konkrete sikringstiltak som et tillegg:

		 Når det gjelder utvidelse av badeplassen Sæterstranden så fremgår denne  av oversikten, men er ikke tildelt prioritet i forhold til kommunale midler. Bydelsutvalget mener stranden har potensial for videre utvikling, blant annet i forhold til aktiviteter rettet mot de yngre delen av befolkningen. Tiltak må av den grunn vurderes i forbindelse med Strandsoneprosjektet, særlig sikringstiltak som: Flere stiger samt stupebrett som skal for forhindre at stupende skader seg på steinene. 

		Votering:

		Uttalelse til Sektorplan idrett

		Felles plandel:

		Bydelsutvalget viser til fellesdelen i planen og ønsker å understreke at drift og vedlikehold av 

		anlegg for idrett og friluftsliv er viktig. Ut fra et miljøperspektiv vil vedlikehold og videreføring av eksisterende anlegg stå sentralt. Bydelsutvalget etterspør derfor om vedlikehold kan vurderes omfattet av spillemiddelordningen, og om dette kan følges opp videre i forhold til rett myndighet.

		Det er mange forslag til anlegg i Ekebergområdet. Bydelsutvalget viser i den sammenheng til det igangsatte reguleringsarbeidet for Ekebergsletta med omkringliggende områder. Bydelsutvalget mener det er viktig å se nærmere på dagens krav til anlegg, utforming og behov, sett opp mot områdets karakter, allmennhetens tilgang til området og verneinteressene. Bydelsutvalget ønsker av den grunn å uttale seg til kommende utbyggingssaker.

		Ekeberg skoles flerbrukshall må også i samarbeid med Undervisningsbygg KF tidfestes inn i økonomiplanen slik at Ekeberg skole og nærmiljøet får et anstendig kroppsøvingstilbud.

		Prioriterte forslag utenfor økonomirammen etter anleggskategori:

		I gjeldende plan står flerbrukshallen på Lambertseter oppført med 3. prioritet. Nå er den tildelt 5. prioritet. Bydelsutvalget mener gjeldende prioritet skal videreføres og etterlyser samtidig prinsippene som legges til grunn i forbindelse med rullering og tildeling av prioritet for hallene. Dersom dette skyldes en feil bes det rettet.

		Bydelsutvalget forutsetter at uprioriterte anlegg vil vurderes og rulleres  i forbindelse med  revisjon av sektorplanene i planperioden 2009 – 2012, avhengig av budsjettrammer. Videre at prioriterte anlegg vil rykke opp etter hvert som anleggene etableres innenfor planperioden. 

		Uttalelse til Sektorplan friluftsliv

		Felles plandel:

		Bydelsutvalget viser til fellesdelen i planen og ønsker å understreke at drift og vedlikehold av 

		anlegg for idrett og friluftsliv er viktig. Ut fra et miljøperspektiv vil vedlikehold og videreføring av eksisterende anlegg stå sentralt. Bydelsutvalget etterspør derfor om vedlikehold kan vurderes omfattet av spillemiddelordningen, og om dette kan følges opp videre i forhold til rett myndighet.

		Det er mange forslag til anlegg i Ekebergområdet. Bydelsutvalget viser i den sammenheng til det igangsatte reguleringsarbeidet for Ekebergsletta med omkringliggende områder. Bydelsutvalget mener det er viktig å se nærmere på dagens krav til anlegg, utforming og behov, sett opp mot områdets karakter, allmennhetens tilgang til området og verneinteressene. Bydelsutvalget ønsker av den grunn å uttale seg til kommende utbyggingssaker. 

		Handlingsprogram for investeringer:

		Rehabilitering av eksisterende undergang for å bedre tilgangen til Katten fremgår av oversikten, men er ikke tildelt prioritet i forhold til kommunale midler. Bydelsutvalget ønsker å påpeke at det lenge har blitt etterlyst en oppgradering av dette krysningspunktet som står og forfaller. Bydelsutvalget mener en oppgraderig bør prioriteres, og eventuelt kan knyttes opp mot tiltak på kommunal grunn i forbindelse med Strandsoneprosjektet.

		Når det gjelder utvidelse av badeplassen Sæterstranden så fremgår denne  av oversikten, men er ikke tildelt prioritet i forhold til kommunale midler. Bydelsutvalget mener stranden har potensial for videre utvikling, blant annet i forhold til aktiviteter rettet mot de yngre delen av befolkningen. Tiltak må av den grunn vurderes i forbindelse med Strandsoneprosjektet, særlig sikringstiltak som: Flere stiger samt stupebrett som skal forhindre at stupende skader seg på steinene. 

		Bydelsutvalget etterlyser forslaget vedrørende lysløypa på Lambertseter som antageligvis vil passe best inn under sektorplan idrett. Dersom forslaget har falt ut bes det inntatt i planen.

		Bydelsutvalget forutsetter at uprioriterte anlegg vil vurderes og rulleres i forbindelse med  revisjon av sektorplanene i planperioden 2009 – 2012, avhengig av budsjettrammer. Prioriterte anlegg vil rykke opp etter hvert som anleggene etableres innenfor planperioden. 

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til behandling i:

		Barn, ungdom og kulturkomite

		Helse- og sosialkomite

		Byutvikling, miljø og samferdselskomite

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til arbeidsmiljøutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		BUK-komiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Anne Louise Hübert (KrF) fikk orientering om status for barneparkene.

		Knut Hedemann (A) beklaget  at saken om ”Aksjon skolevei” ikke ble lagt til behandling i BUK-komiteen.

		Møtet ble hevet kl. 21.40

		Bydel Nordstrand, 15.05.2008
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