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Protokoll 4/08 
 
 
Møte: Bydelsutvalget 

 

 

Møtested: BU-salen, Bydelsadministrasj.  Ekebergvn. 243
Møtetid: Torsdag 22. mai 2008 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180 / 23 49 50 72  
 
 
Møteleder: Sigbjørn Odden (H)  
   
Tilstede: Sigbjørn Odden (H) 

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

 

   
Forfall: Anne Marie Donati (A) 

Karsten Gjefle (V) 
 

   
Som vara møtte: Jardar Flaa (A)  
 Martin Kirkengen (V) 

 
15 stemmeberettige 
 til stede 

I tillegg møtte: Per Johannessen, bydelsdirektør 
Inge Olav Solli, økonomisjef 
Vegard Jensen, spesialkonsulent 

 

   
Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  



 
Åpen halvtime: 
Gunnar Tangen, representant fra trafikksikkerhetsutvalget ved Nordstrand skole, møtte i åpen 
halvtime. Han orienterte om sitt arbeid gjennom mange år for trafikksikkerhet for barn på vei 
til og fra skolene i bydelen. Han oppfordret bydelsutvalget om å jobbe for følgende tiltak i 
Trafikkplanen for Bydel Nordstrand: 

- 30 km/t sone ved Nordstrand skole, Nordstrandveien 
- Fortau i Stuttveien 
- Gjennomgangsvei ved Karlsrud skole 

 
Informasjon:  
Det ble omdelt invitasjon fra Friluftsetaten til åpning av ny turvei ved Ljanselva mellom 
Kantarellen terrasse og Stensbråtveien. Markeringen skjer 29.mai kl 14.00-15.00. 
 
Eventuelt: 
Knut Hedemann (A) ønsker at det igangsettes forarbeid med Bydelsprisen 2008. 
Bydelsutvalget var enige i Sigbjørn Oddens (H) foreslag om at saken settes på 
arbeidsutvalgets sakskart 02.06.2008. 
 
Brev av 14.05.2008 fra Miljøprosjektet Ljanselva angående kulturminneåret 2009 – 
kulturminner langs Ljanselvvassdraget – hvor de ønsker en politisk representant i 
prosjektgruppen. Bydelsutvalget var enige om at saken behandles i arbeidsutvalgets møte 
02.06.2008. 
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Sak 51/08  Innkalling og sakskart til bydelsutvalgets møte 22.05.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget: 
Innkalling og sakskart godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Sigbjørn Odden  (H) fremmet forslag om å behandle sak om Bygge- og deleforbud i 
Nordstrandskråningen på dagens møte. Det ble enighet om å behandle saken som sak 63/08. 
For øvrig ingen bemerkninger. 
 
Votering: 
Sigbjørn Oddens (H) forslag til om å behandle tilleggssak 63/08 på dagens møte ble enstemmig 
vedtatt. 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med endringer. 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart godkjennes med endringer 
 
 
 

 Sak 52/08  Protokoll fra bydelsutvalgets møte 24.04.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget: 
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 24.04.2008 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 24.04.2008 godkjennes 
 
 
 

 

 
 
 



Sak 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 
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 
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Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
BUK-komiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering for mars 2008 til etterretning 
 

 

Sak 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. 

 
 
 
 



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. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1, 2 og 3,  ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

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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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 

 
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.  
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Bydelsutvalget 
 
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. 
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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 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.  
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Bydelsutvalget fremmet forslag om følgende endringer i forhold til bydelsdirektørens forslag – 
uttalelse sektorplan idrett: 
Følgende avsnitt strykes:  
3. avsnitt under prioriterte forslag utenfor økonomirammen etter anleggskategori: 
 ” I gjeldende plan står flerbrukshallen….osv”. 
 
Tilleggsavsnitt: 
 Det ble fremmet forslag om nytt avsnitt etter prioriteringslisten – uttalelse sektorplan idrett: 
”Bydelsutvalget har foretatt prioriteringer til Sektorplan idrett 2009-2012. Bydelsutvalgets 
prioriteter ved tidligere behandling annulleres. Dette betyr at noen tiltak i planen er 
uprioriterte fra bydelens side. Dette punktets intensjon er å rydde eventuelle misforståelser av 
veien.” 
 
Det ble fremmet forslag om følgende prioriteringsliste – sektorplan idrett 2009-2012: 

Idrettshaller: Type:  Status:                       Prioritet bydel: 
Munkerud skole      Flerbrukshall Handlingsprogram Forutsatt prioritet i 

handl.program 
Leirskallen Flerbrukshall Prioritert 6 
Lambertseter Flerbrukshall Prioritert 1 
Nordstrand 2                Flerbrukshall Uprioritert 5 
Ekeberg skole              Flerbrukshall Uprioritert  3 
Leirskallen Tilrettel. for turn Uprioritert 7 
Lambertseter radiohus  Brytehall Uprioritert 4 
Nordstrand tennis       Tennishall Uprioritert 8 
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Bækkelagshallen Rehabilitering Uprioritert 2 
Kunstgressbaner:     Type:              Status:             Prioritet bydel: 
Ekeberg II             Kunstgress Handlingsprogram Forutsatt prioritet i 

handlingsprogram, må 
sees i sammenheng med 
reguleringsplan 

Ekeberg II Lys Handlingsprogram Forutsatt prioritet i 
handlingsprogram,må sees 
i sammenheng med 
reguleringsplan 

Holtet Minikunstgress Handlingsprogram Forutsatt prioritet i 
handlingsprogram 

Lambertseter 
matchbane 

Kunstgress Handlingsprogram Forutsatt prioritet i 
handlingsprogram 

Nordseter Kunstgress Prioritert 1 
Ballbane: Type:              Status:          Prioritet bydel: 
Munkerud skole Ballbane Uprioritert 1 
Munkerud skole Ballbane Uprioritert 2 
Klubbhus: Type:              Status:            Prioritet bydel: 
Ekeberg idrettspark    Klubbhus   Handlingsprogram Forutsatt prioritet i 

handlingsprogram, må 
sees i sammenheng med 
reguleringsplan 

Sloreåsen alpinanlegg Lagerbygg Handlingsprogram Forutsatt prioritet i 
handlingsprogram 

Sloreåsen alpinanlegg Nytt heishus Uprioritert 2 
Leirskallen skisenter    Nytt heishus   Uprioritert 1 
Bade- og 
svømmeanlegg: 

Type:   Status:        Prioritet bydel: 

Lambertseter 
svømmehall 

Svømmehall, 50 m    Prioritert 1 

Friidrettsanlegg Type: Status:                   Prioritet bydel: 
Sportsplassen 
Bækkelaget 

Delanlegg friidrett Handlingsprogram Forutsatt prioritet i 
handlingsprogram 

Sykkel: Type: Status:                    Prioritet bydel: 
Ekeberg, Brannfjell BMX 

anlegg     
Handlingsprogram Forutsatt prioritet i 

handlingsprogram, må 
sees i sammenheng med 
reguleringsplan 

Leirskallen BMXsykkelløype Uprioritert 1 
Ski:       Type:                     Status:                   Prioritet bydel: 
Lysløype Brannfjell   Skileikplass Handlingsprogram Forutsatt prioritet i 

handlingsprogram, må 
sees i sammenheng med 
reguleringsplan 

Brannfjell Hoppbakke 1     Handlingsprogram Forutsatt prioritet i 
handlingsprogram, 
må sees i sammenheng 
med reguleringsplan 

Lysløype Brannfjell   Hoppbakke 2    Handlingsprogram Forutsatt prioritet i 
handlingsprogram, 



må sees i sammenheng 
med reguleringsplan 

Lysløype Brannfjell   Skileikbakke Handlingsprogram Forutsatt prioritet i 
handlingsprogram, 
må sees i sammenheng 
med reguleringsplan 

Lysløype Brannfjell   Skibakke 2    Handlingsprogram Forutsatt prioritet i 
handlingsprogram, 
må sees i sammenheng 
med reguleringsplan 

Sloreåsen alpinanlegg Skitrekk Handlingsprogram Forutsatt prioritet i 
handlingsprogram 

Vannsport:    Type:                          Status:                   Prioritet bydel: 
Sikring av område    Regplan for robane     Uprioritert 2 
Ormsund Styrkerom m.m. Uprioritert 1 
Rideanlegg: Type:                     Status:                   Prioritet bydel: 
EKT rideskole    Oppussing og rehab Uprioritert 1, må sees i sammenheng 

med reguleringsplan 
Crickert:       Type:                     Status:                   Prioritet bydel: 
Ekebergsletta Cricetbane 2      Handlingsprogram Forutsatt prioritet i 

handlingsprogram, 
må sees i sammenheng 
med reguleringsplan 

Ekeberg Matchpitch Prioritert Må sees i sammenheng 
med reguleringsplan 

Ekeberg Treningspitch Prioritert Må sees i sammenheng 
med reguleringsplan 

Ekeberg Treningspitch II   Prioritert Må sees i sammenheng 
med reguleringsplan 

Skøyteanlegg: Type:           Status:                   Prioritet bydel: 
Ekeberg skole    Rulleskøyteanlegg Prioritert Må sees i sammenheng 

med reguleringsplan 
Golf: Type: Status:    Prioritet bydel: 
Ekeberg Nærmiljøanlegg Uprioritert Må sees i sammenheng 

med reguleringsplan 
Diverse: Type:                      Status:                   Prioritet bydel: 
Munkerud skole    Utendørs klatreanlegg   Uprioritert 1 
 
Ad. uttalelse sektorplan friluftsliv: 
Knut Hedemann (A) fremmet forslag om å tilføye BUK-komiteens vedtak i 3. siste avsnitt 
(understreket) – uttalelse sektor friluftsliv: 
”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.”  
 
Votering: 
1. Forslaget om å stryke 3. avsnitt – uttalelse sektorplan idrett – ble enstemmig vedtatt. 
 
2. Forslaget om tilleggsavsnitt - uttalelse sektorplan idrett – ble enstemmig vedtatt. 
 
3. Forslag til prioritering av idrettshaller: 

Det ble fremmet følgende 2 forslag om 4. plass på prioriteringslisten: 
Lambertseter radiohus – bryteklubb og Nordstrand 2 flerbrukshall.  
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Nordstrand 2 flerbrukshall på 4 .plass fikk 7 stemmer (5 H, 1 A, 1 KrF) og falt. 
Prioriteres som nr. 5. 
Lambertseter radiohus – bryteklubb fikk 8 stemmer (3 A, 1 SV, 1 V, 3 FrP) og 
prioriteres som nr. 4. 

 
De øvrige forslagene i prioriteringslisten ble enstemmig vedtatt. 
 
4.      Forslaget om til tilføyelse av BUK-komiteens vedtak - uttalelse sektorplan friluftsliv –    

  ble enstemmig vedtatt. 
 
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. 
 
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.  
 
Vedtatt prioriteringsliste – sektorplan idrett 2009-2012: 
Idrettshaller: Type:  Status:                       Prioritet bydel: 
Munkerud skole      Flerbrukshall Handlingsprogram Forutsatt prioritet i 

handl.program 
Leirskallen Flerbrukshall Prioritert 6 
Lambertseter Flerbrukshall Prioritert 1 
Nordstrand 2               Flerbrukshall Uprioritert 5 
Ekeberg skole             Flerbrukshall Uprioritert  3 
Leirskallen Tilrettel. for turn Uprioritert 7 
Lambertseter radiohus  Brytehall Uprioritert 4 
Nordstrand tennis       Tennishall Uprioritert 8 
Bækkelagshallen Rehabilitering Uprioritert 2 
Kunstgressbaner:     Type:              Status:             Prioritet bydel: 
Ekeberg II             Kunstgress Handlingsprogram Forutsatt prioritet i 

handlingsprogram, må 
sees i sammenheng med 
reguleringsplan 

Ekeberg II Lys Handlingsprogram Forutsatt prioritet i 
handlingsprogram,må sees 
i sammenheng med 
reguleringsplan 



Holtet Minikunstgress Handlingsprogram Forutsatt prioritet i 
handlingsprogram 

Lambertseter 
matchbane 

Kunstgress Handlingsprogram Forutsatt prioritet i 
handlingsprogram 

Nordseter Kunstgress Prioritert 1 
Ballbane: Type:              Status:          Prioritet bydel: 
Munkerud skole Ballbane Uprioritert 1 
Munkerud skole Ballbane Uprioritert 2 
Klubbhus: Type:              Status:            Prioritet bydel: 
Ekeberg idrettspark    Klubbhus   Handlingsprogram Forutsatt prioritet i 

handlingsprogram, må 
sees i sammenheng med 
reguleringsplan 

Sloreåsen alpinanlegg Lagerbygg Handlingsprogram Forutsatt prioritet i 
handlingsprogram 

Sloreåsen alpinanlegg Nytt heishus Uprioritert 2 
Leirskallen skisenter   Nytt heishus   Uprioritert 1 
Bade- og 
svømmeanlegg: 

Type:   Status:        Prioritet bydel: 

Lambertseter 
svømmehall 

Svømmehall, 50 m    Prioritert 1 

Friidrettsanlegg Type: Status:                   Prioritet bydel: 
Sportsplassen 
Bækkelaget 

Delanlegg friidrett Handlingsprogram Forutsatt prioritet i 
handlingsprogram 

Sykkel: Type: Status:                    Prioritet bydel: 
Ekeberg, Brannfjell BMX 

anlegg     
Handlingsprogram Forutsatt prioritet i 

handlingsprogram, må 
sees i sammenheng med 
reguleringsplan 

Leirskallen BMXsykkelløype Uprioritert 1 
Ski:       Type:                     Status:                   Prioritet bydel: 
Lysløype Brannfjell   Skileikplass Handlingsprogram Forutsatt prioritet i 

handlingsprogram, må 
sees i sammenheng med 
reguleringsplan 

Brannfjell Hoppbakke 1     Handlingsprogram Forutsatt prioritet i 
handlingsprogram, 
må sees i sammenheng 
med reguleringsplan 

Lysløype Brannfjell   Hoppbakke 2    Handlingsprogram Forutsatt prioritet i 
handlingsprogram, 
må sees i sammenheng 
med reguleringsplan 

Lysløype Brannfjell   Skileikbakke Handlingsprogram Forutsatt prioritet i 
handlingsprogram, 
må sees i sammenheng 
med reguleringsplan 

Lysløype Brannfjell   Skibakke 2    Handlingsprogram Forutsatt prioritet i 
handlingsprogram, 
må sees i sammenheng 
med reguleringsplan 
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Sloreåsen alpinanlegg Skitrekk Handlingsprogram Forutsatt prioritet i 
handlingsprogram 

Vannsport:    Type:                          Status:                   Prioritet bydel: 
Sikring av område    Regplan for robane     Uprioritert 2 
Ormsund Styrkerom m.m. Uprioritert 1 
Rideanlegg: Type:                     Status:                   Prioritet bydel: 
EKT rideskole    Oppussing og rehab Uprioritert 1, må sees i sammenheng 

med reguleringsplan 
Crickert:       Type:                     Status:                   Prioritet bydel: 
Ekebergsletta Cricetbane 2      Handlingsprogram Forutsatt prioritet i 

handlingsprogram, 
må sees i sammenheng 
med reguleringsplan 

Ekeberg Matchpitch Prioritert Må sees i sammenheng 
med reguleringsplan 

Ekeberg Treningspitch Prioritert Må sees i sammenheng 
med reguleringsplan 

Ekeberg Treningspitch II   Prioritert Må sees i sammenheng 
med reguleringsplan 

Skøyteanlegg: Type:           Status:                   Prioritet bydel: 
Ekeberg skole    Rulleskøyteanlegg Prioritert Må sees i sammenheng 

med reguleringsplan 
Golf: Type: Status:    Prioritet bydel: 
Ekeberg Nærmiljøanlegg Uprioritert Må sees i sammenheng 

med reguleringsplan 
Diverse: Type:                      Status:                   Prioritet bydel: 
Munkerud skole    Utendørs klatreanlegg   Uprioritert 1 
 
Bydelsutvalget har foretatt prioriteringer til Sektorplan idrett 2009-2012. Bydelsutvalgets 
prioriteter ved tidligere behandling annulleres. Dette betyr at noen tiltak i planen er 
uprioriterte fra bydelens side. Dette punktets intensjon er å rydde eventuelle misforståelser av 
veien.” 
 
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, 
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 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 
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Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
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. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
A og SV fremmet følgende fellesforlag til vedtak - nytt punkt 5 i  ”bydelsdirektørens 
vurderinger” i saksfremlegget: 
”5. I Ekebergveien mellom Ekeberg og Holtet foreslås fartsgrense på 40 km/t.” 
 
Andreas Bareid (H) fremmet følgende forslag til vedtak -  nytt punkt 6 i  ”bydelsdirektørens 
vurderinger” i saksfremlegget: 
”Det foreslås fortau i Breiens vei fra Ekebergveien til eksisterende fortau i krysset 
Breiensvei/Munkerudveien. Dette er en høyt trafikkert vei, blant annet av ”rushtidssnikere” i 
høy fart, i tillegg til å være en oppsamlingsvei for barn på vei til og fra skolen. 
 
Ulf Stigen (FrP) ønsket på vegne av FrP følgende protokolltilførsel: 
”FrP ønsket punktene 5 og 6 tatt opp i Trafikkplanen for Bydel Nordstrand. Viser for øvrig til å 
følge prosess som er fastsatt i forhold til denne type saker.” 
 
Votering: 
Bydelsutvalget vedtok enstemmig å utvide listen fra  4 til 6 tiltakspunkter i saksutredningen – 
bydelsdirektørens vurderinger: 
 
Fellesforslaget fra A og SV, nytt punkt 5, ble vedtatt med 9 stemmer  (4 A, 1 SV, 2 H, 1 KrF, 1 
V). 6 stemte i mot ( 3 FrP, 3 H). 
 
Andreas Bareid (H forslag til vedtak -  nytt punkt 6, ble vedtatt med 9 stemmer ( 4 A, 1 SV, 3 
H, 1 V). 6 stemte i mot ( 3 FrP,  2 H, 1 KrF). 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget anbefaler de vedtatte 6 tiltakspunktene 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. 

 
FrP’s protokolltilførsel: 
FrP ønsket punktene 5 og 6 tatt opp i Trafikkplanen for Bydel Nordstrand. Viser for øvrig til 
å følge prosess som er fastsatt i forhold til denne type saker. 
 
 
 



 Sak 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:  

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 
 
Byutvikling, miljø og samferdselkomiteens vedtak: 
Komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel tar saken til orientering. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
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Votering: 
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak i bydelsutvalget om å ta saken til orientering, ble enstemmig 
ved vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar den foreslåtte organiseringen av det videre arbeidet med trafikkplanen til 
orientering. 
 
 
 

 Sak 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 
 
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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar saken til etterretning 

 

Sak 59/08  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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til orientering. 
 
 
 



 Sak 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 Frivilligsentral 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 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
 Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar årsrapport for Lambertseter Frivilligsentral 2007 til etterretning 
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Sak 61/08  Protokoller til orientering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget: 
Protokollene tas til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Protokollene tas til orientering 
 
 

 Sak 62/08  Forespørsel om riving av Munkerud skole 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Bydelsutvalget forholder seg til den planmessige avklaringen som er foretatt og tar saken til 
orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
 
Det ble fremmet følgende alternative fellesforslag fra KrF, V, H og FrP: 

1. Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens redegjørelse i saken til etterretning og tar til 
etterretning at saken må behandles som normal reguleringsplan. 

2. Bydelsutvalget viser til redegjørelse fra Byantikvaren og Driftsstyret ved Munkerud 
skole, og mener på dette grunnlaget at riving vil være den mest hensiktsmessige 
løsningen i denne saken. 

3. Bydelsdirektøren bes gjøre Plan- og bygningsetaten, Byantikvaren og 
Byutviklingskomiteen kjent med Bydelsutvalget syn. 

 
Votering: 
Fellesforslaget fra KrF, V, H og FrP ble enstemmig vedtatt 
 
 



Vedtak: 
1. Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens redegjørelse i saken til etterretning og tar til 

etterretning at saken må behandles som normal reguleringsplan. 
2. Bydelsutvalget viser til redegjørelse fra Byantikvaren og Driftsstyret ved Munkerud 

skole, og mener på dette grunnlaget at riving vil være den mest hensiktsmessige 
løsningen i denne saken. 

3. Bydelsdirektøren bes gjøre Plan- og bygningsetaten, Byantikvaren og 
Byutviklingskomiteen kjent med bydelsutvalgets syn. 

 

 

 Sak 63/08  Bygge- og deleforbud i Nordstrandskråningen 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Saken ble tatt opp på møtet og vedtatt behandlet som sak 63/08. Det forelå ingen innstilling til 
vedtak fra bydelsdirektøren. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
 
Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende forslag til vedtak: 
Byrådet har avgitt sak om bygge- og deleforbud i Nordstrandskråningen som skal behandles i 
Byutviklingskomiteen 10. juni. Denne saken er prinsipielt viktig for Nordstrand Bydel og BU 
gir AU fullmakt til å avgi uttalelse som oversendes Byutviklingskomiteen før behandling i 
komiteen. 
 
Votering: 
Sigbjørn Oddens (H) vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Byrådet har avgitt sak om bygge- og deleforbud i Nordstrandskråningen som skal behandles 
i Byutviklingskomiteen 10. juni. Denne saken er prinsipielt viktig for Nordstrand Bydel og 
BU gir AU fullmakt til å avgi uttalelse som oversendes Byutviklingskomiteen før behandling 
i komiteen. 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 22.20 
 
 
Oslo, 28.05.2008 
 
 
Sigbjørn Odden (H) 
leder av bydelsutvalget 
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	Møte:
	Bydelsutvalget
	Møtested:
	BU-salen, Bydelsadministrasj.  Ekebergvn. 243
	Møtetid:
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	02 180 / 23 49 50 72
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	Øystein Larsen (H)
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	I tillegg møtte:
	Per Johannessen, bydelsdirektør
	Inge Olav Solli, økonomisjef
	Vegard Jensen, spesialkonsulent
	Møtesekretær:
	Åpen halvtime:
	Gunnar Tangen, representant fra trafikksikkerhetsutvalget ved Nordstrand skole, møtte i åpen halvtime. Han orienterte om sitt arbeid gjennom mange år for trafikksikkerhet for barn på vei til og fra skolene i bydelen. Han oppfordret bydelsutvalget om å jobbe for følgende tiltak i Trafikkplanen for Bydel Nordstrand:
	- 30 km/t sone ved Nordstrand skole, Nordstrandveien
	- Fortau i Stuttveien
	- Gjennomgangsvei ved Karlsrud skole
	Det ble omdelt invitasjon fra Friluftsetaten til åpning av ny turvei ved Ljanselva mellom Kantarellen terrasse og Stensbråtveien. Markeringen skjer 29.mai kl 14.00-15.00.
	Eventuelt:
	Knut Hedemann (A) ønsker at det igangsettes forarbeid med Bydelsprisen 2008. Bydelsutvalget var enige i Sigbjørn Oddens (H) foreslag om at saken settes på arbeidsutvalgets sakskart 02.06.2008.
	Brev av 14.05.2008 fra Miljøprosjektet Ljanselva angående kulturminneåret 2009 – kulturminner langs Ljanselvvassdraget – hvor de ønsker en politisk representant i prosjektgruppen. Bydelsutvalget var enige om at saken behandles i arbeidsutvalgets møte 02.06.2008.
	Saker behandlet under møte
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	Sak 54 /08  Budsjettjustering mai 2008 3
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	Sak 63 /08  Bygge- og deleforbud i Nordstrandskråningen 22
	Til bydelsutvalget:
	Innkalling og sakskart godkjennes
	Sigbjørn Odden  (H) fremmet forslag om å behandle sak om Bygge- og deleforbud i Nordstrandskråningen på dagens møte. Det ble enighet om å behandle saken som sak 63/08.
	For øvrig ingen bemerkninger.
	Votering:
	Sigbjørn Oddens (H) forslag til om å behandle tilleggssak 63/08 på dagens møte ble enstemmig vedtatt.
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med endringer.
	Vedtak:
	Til bydelsutvalget:
	Protokoll fra bydelsutvalgets møte 24.04.2008 godkjennes
	Ingen forslag fremmet
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	Vedtak:
	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:
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering for mars 2008 til behandling i:
	Eldrerådet
	Rådet for funksjonshemmede
	Ungdomsrådet
	Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen
	Helse- og sosialkomiteenBydelsutvalget
	Eldrerådets vedtak:
	Vedtak i Rådet for funksjonshemmede:
	Ungdomsrådets vedtak:
	Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak:
	Komiteen viser til side 6 i vedlegget til saken - Pleie- og omsorg i hjemmet: 
	Helse- og sosialkomiteens vedtak:
	Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen vedtak:
	BYDELSUTVALGETS BEHANDLING
	Ingen forslag fremmet
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	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
	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.
	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:
	Eldrerådets vedtak:
	Vedtak i Rådet for funksjonshemmede:
	Ungdomsrådets vedtak:
	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:
	Byutvikling, miljø og samferdselkomiteens Vedtak:
	Hva blir de reelle konsekvensene r ved et kutt på 1,5 millioner i pedagogisk fagsenter.
	Ingen forslag fremmet
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1, 2 og 3,  ble enstemmig vedtatt.
	Vedtak:
	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.
	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. 
	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. 
	BYDELSUTVALGETS BEHANDLING
	Bydelsutvalget fremmet forslag om følgende endringer i forhold til bydelsdirektørens forslag – uttalelse sektorplan idrett:
	Følgende avsnitt strykes: 
	3. avsnitt under prioriterte forslag utenfor økonomirammen etter anleggskategori:
	 ” I gjeldende plan står flerbrukshallen….osv”.
	Tilleggsavsnitt:
	 Det ble fremmet forslag om nytt avsnitt etter prioriteringslisten – uttalelse sektorplan idrett:
	”Bydelsutvalget har foretatt prioriteringer til Sektorplan idrett 2009-2012. Bydelsutvalgets prioriteter ved tidligere behandling annulleres. Dette betyr at noen tiltak i planen er uprioriterte fra bydelens side. Dette punktets intensjon er å rydde eventuelle misforståelser av veien.”
	Det ble fremmet forslag om følgende prioriteringsliste – sektorplan idrett 2009-2012:
	Idrettshaller:
	Type: 
	Status:                     
	   Prioritet bydel:
	Munkerud skole     
	Flerbrukshall
	Handlingsprogram
	Forutsatt prioritet i handl.program
	Leirskallen
	Flerbrukshall
	Prioritert
	6
	Lambertseter
	Flerbrukshall
	Prioritert
	1
	Nordstrand 2               
	Flerbrukshall
	Uprioritert
	5
	Ekeberg skole             
	Flerbrukshall
	Uprioritert 
	3
	Leirskallen
	Tilrettel. for turn
	Uprioritert
	7
	Lambertseter radiohus  
	Brytehall
	Uprioritert
	4
	Nordstrand tennis      
	Tennishall
	Uprioritert
	8
	Bækkelagshallen
	Rehabilitering
	Uprioritert
	2
	Kunstgressbaner:    
	Type:             
	Status:            
	Prioritet bydel:
	Ekeberg II            
	Kunstgress
	Handlingsprogram
	Forutsatt prioritet i handlingsprogram, må sees i sammenheng med reguleringsplan
	Ekeberg II
	Lys
	Handlingsprogram
	Forutsatt prioritet i handlingsprogram,må sees i sammenheng med reguleringsplan
	Holtet
	Minikunstgress
	Handlingsprogram
	Forutsatt prioritet i handlingsprogram
	Lambertseter matchbane
	Kunstgress
	Handlingsprogram
	Forutsatt prioritet i handlingsprogram
	Nordseter
	Kunstgress
	Prioritert
	1
	Ballbane:
	Type:             
	Status:         
	Prioritet bydel:
	Munkerud skole
	Ballbane
	Uprioritert
	1
	Munkerud skole
	Ballbane
	Uprioritert
	2
	Klubbhus:
	Type:             
	Status:           
	Prioritet bydel:
	Ekeberg idrettspark   
	Klubbhus  
	Handlingsprogram
	Forutsatt prioritet i handlingsprogram, må sees i sammenheng med reguleringsplan
	Sloreåsen alpinanlegg
	Lagerbygg
	Handlingsprogram
	Forutsatt prioritet i handlingsprogram
	Sloreåsen alpinanlegg
	Nytt heishus
	Uprioritert
	2
	Leirskallen skisenter   
	Nytt heishus  
	Uprioritert
	1
	Bade- og svømmeanlegg:
	Type:  
	Status:       
	Prioritet bydel:
	Lambertseter svømmehall
	Svømmehall, 50 m   
	Prioritert
	1
	Friidrettsanlegg
	Type:
	Status:                   
	Prioritet bydel:
	Sportsplassen Bækkelaget
	Delanlegg friidrett
	Handlingsprogram
	Forutsatt prioritet i handlingsprogram
	Sykkel:
	Type:
	Status:                     
	Prioritet bydel:
	Ekeberg,
	Brannfjell BMX anlegg    
	Handlingsprogram
	Forutsatt prioritet i handlingsprogram, må sees i sammenheng med reguleringsplan
	Leirskallen
	BMXsykkelløype
	Uprioritert
	1
	Ski:      
	Type:                    
	Status:                   
	Prioritet bydel:
	Lysløype Brannfjell  
	Skileikplass
	Handlingsprogram
	Forutsatt prioritet i handlingsprogram, må sees i sammenheng med reguleringsplan
	Brannfjell
	Hoppbakke 1    
	Handlingsprogram
	Forutsatt prioritet i handlingsprogram,
	må sees i sammenheng med reguleringsplan
	Lysløype Brannfjell  
	Hoppbakke 2   
	Handlingsprogram
	Forutsatt prioritet i handlingsprogram,
	må sees i sammenheng med reguleringsplan
	Lysløype Brannfjell  
	Skileikbakke
	Handlingsprogram
	Forutsatt prioritet i handlingsprogram,
	må sees i sammenheng med reguleringsplan
	Lysløype Brannfjell  
	Skibakke 2   
	Handlingsprogram
	Forutsatt prioritet i handlingsprogram,
	må sees i sammenheng med reguleringsplan
	Sloreåsen alpinanlegg
	Skitrekk
	Handlingsprogram
	Forutsatt prioritet i handlingsprogram
	Vannsport:   
	Type:                          
	Status:                   
	Prioritet bydel:
	Sikring av område   
	Regplan for robane     
	Uprioritert
	2
	Ormsund
	Styrkerom m.m.
	Uprioritert
	1
	Rideanlegg:
	Type:                    
	Status:                   
	Prioritet bydel:
	EKT rideskole   
	Oppussing og rehab
	Uprioritert
	1, må sees i sammenheng med reguleringsplan
	Crickert:      
	Type:                    
	Status:                   
	Prioritet bydel:
	Ekebergsletta
	Cricetbane 2     
	Handlingsprogram
	Forutsatt prioritet i handlingsprogram,
	må sees i sammenheng med reguleringsplan
	Ekeberg
	Matchpitch
	Prioritert
	Må sees i sammenheng med reguleringsplan
	Ekeberg
	Treningspitch
	Prioritert
	Må sees i sammenheng med reguleringsplan
	Ekeberg
	Treningspitch II  
	Prioritert
	Må sees i sammenheng med reguleringsplan
	Skøyteanlegg:
	Type:          
	Status:                   
	Prioritet bydel:
	Ekeberg skole   
	Rulleskøyteanlegg
	Prioritert
	Må sees i sammenheng med reguleringsplan
	Golf:
	Type:
	Status:
	   Prioritet bydel:
	Ekeberg
	Nærmiljøanlegg
	Uprioritert
	Må sees i sammenheng med reguleringsplan
	Diverse:
	Type:                     
	Status:                   
	Prioritet bydel:
	Munkerud skole   
	Utendørs klatreanlegg   
	Uprioritert
	1
	Ad. uttalelse sektorplan friluftsliv:
	Knut Hedemann (A) fremmet forslag om å tilføye BUK-komiteens vedtak i 3. siste avsnitt (understreket) – uttalelse sektor friluftsliv:
	”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.” 
	Votering:
	1. Forslaget om å stryke 3. avsnitt – uttalelse sektorplan idrett – ble enstemmig vedtatt.
	2. Forslaget om tilleggsavsnitt - uttalelse sektorplan idrett – ble enstemmig vedtatt.
	3. Forslag til prioritering av idrettshaller:
	Det ble fremmet følgende 2 forslag om 4. plass på prioriteringslisten:
	Lambertseter radiohus – bryteklubb og Nordstrand 2 flerbrukshall. 
	Nordstrand 2 flerbrukshall på 4 .plass fikk 7 stemmer (5 H, 1 A, 1 KrF) og falt. Prioriteres som nr. 5.
	Lambertseter radiohus – bryteklubb fikk 8 stemmer (3 A, 1 SV, 1 V, 3 FrP) og prioriteres som nr. 4.
	De øvrige forslagene i prioriteringslisten ble enstemmig vedtatt.
	4.      Forslaget om til tilføyelse av BUK-komiteens vedtak - uttalelse sektorplan friluftsliv –   
	  ble enstemmig vedtatt.
	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.
	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. 
	Vedtatt prioriteringsliste – sektorplan idrett 2009-2012:
	Idrettshaller:
	Type: 
	Status:                     
	   Prioritet bydel:
	Munkerud skole     
	Flerbrukshall
	Handlingsprogram
	Forutsatt prioritet i handl.program
	Leirskallen
	Flerbrukshall
	Prioritert
	6
	Lambertseter
	Flerbrukshall
	Prioritert
	1
	Nordstrand 2               
	Flerbrukshall
	Uprioritert
	5
	Ekeberg skole             
	Flerbrukshall
	Uprioritert 
	3
	Leirskallen
	Tilrettel. for turn
	Uprioritert
	7
	Lambertseter radiohus  
	Brytehall
	Uprioritert
	4
	Nordstrand tennis      
	Tennishall
	Uprioritert
	8
	Bækkelagshallen
	Rehabilitering
	Uprioritert
	2
	Kunstgressbaner:    
	Type:             
	Status:            
	Prioritet bydel:
	Ekeberg II            
	Kunstgress
	Handlingsprogram
	Forutsatt prioritet i handlingsprogram, må sees i sammenheng med reguleringsplan
	Ekeberg II
	Lys
	Handlingsprogram
	Forutsatt prioritet i handlingsprogram,må sees i sammenheng med reguleringsplan
	Holtet
	Minikunstgress
	Handlingsprogram
	Forutsatt prioritet i handlingsprogram
	Lambertseter matchbane
	Kunstgress
	Handlingsprogram
	Forutsatt prioritet i handlingsprogram
	Nordseter
	Kunstgress
	Prioritert
	1
	Ballbane:
	Type:             
	Status:         
	Prioritet bydel:
	Munkerud skole
	Ballbane
	Uprioritert
	1
	Munkerud skole
	Ballbane
	Uprioritert
	2
	Klubbhus:
	Type:             
	Status:           
	Prioritet bydel:
	Ekeberg idrettspark   
	Klubbhus  
	Handlingsprogram
	Forutsatt prioritet i handlingsprogram, må sees i sammenheng med reguleringsplan
	Sloreåsen alpinanlegg
	Lagerbygg
	Handlingsprogram
	Forutsatt prioritet i handlingsprogram
	Sloreåsen alpinanlegg
	Nytt heishus
	Uprioritert
	2
	Leirskallen skisenter   
	Nytt heishus  
	Uprioritert
	1
	Bade- og svømmeanlegg:
	Type:  
	Status:       
	Prioritet bydel:
	Lambertseter svømmehall
	Svømmehall, 50 m   
	Prioritert
	1
	Friidrettsanlegg
	Type:
	Status:                   
	Prioritet bydel:
	Sportsplassen Bækkelaget
	Delanlegg friidrett
	Handlingsprogram
	Forutsatt prioritet i handlingsprogram
	Sykkel:
	Type:
	Status:                     
	Prioritet bydel:
	Ekeberg,
	Brannfjell BMX anlegg    
	Handlingsprogram
	Forutsatt prioritet i handlingsprogram, må sees i sammenheng med reguleringsplan
	Leirskallen
	BMXsykkelløype
	Uprioritert
	1
	Ski:      
	Type:                    
	Status:                   
	Prioritet bydel:
	Lysløype Brannfjell  
	Skileikplass
	Handlingsprogram
	Forutsatt prioritet i handlingsprogram, må sees i sammenheng med reguleringsplan
	Brannfjell
	Hoppbakke 1    
	Handlingsprogram
	Forutsatt prioritet i handlingsprogram,
	må sees i sammenheng med reguleringsplan
	Lysløype Brannfjell  
	Hoppbakke 2   
	Handlingsprogram
	Forutsatt prioritet i handlingsprogram,
	må sees i sammenheng med reguleringsplan
	Lysløype Brannfjell  
	Skileikbakke
	Handlingsprogram
	Forutsatt prioritet i handlingsprogram,
	må sees i sammenheng med reguleringsplan
	Lysløype Brannfjell  
	Skibakke 2   
	Handlingsprogram
	Forutsatt prioritet i handlingsprogram,
	må sees i sammenheng med reguleringsplan
	Sloreåsen alpinanlegg
	Skitrekk
	Handlingsprogram
	Forutsatt prioritet i handlingsprogram
	Vannsport:   
	Type:                          
	Status:                   
	Prioritet bydel:
	Sikring av område   
	Regplan for robane     
	Uprioritert
	2
	Ormsund
	Styrkerom m.m.
	Uprioritert
	1
	Rideanlegg:
	Type:                    
	Status:                   
	Prioritet bydel:
	EKT rideskole   
	Oppussing og rehab
	Uprioritert
	1, må sees i sammenheng med reguleringsplan
	Crickert:      
	Type:                    
	Status:                   
	Prioritet bydel:
	Ekebergsletta
	Cricetbane 2     
	Handlingsprogram
	Forutsatt prioritet i handlingsprogram,
	må sees i sammenheng med reguleringsplan
	Ekeberg
	Matchpitch
	Prioritert
	Må sees i sammenheng med reguleringsplan
	Ekeberg
	Treningspitch
	Prioritert
	Må sees i sammenheng med reguleringsplan
	Ekeberg
	Treningspitch II  
	Prioritert
	Må sees i sammenheng med reguleringsplan
	Skøyteanlegg:
	Type:          
	Status:                   
	Prioritet bydel:
	Ekeberg skole   
	Rulleskøyteanlegg
	Prioritert
	Må sees i sammenheng med reguleringsplan
	Golf:
	Type:
	Status:
	   Prioritet bydel:
	Ekeberg
	Nærmiljøanlegg
	Uprioritert
	Må sees i sammenheng med reguleringsplan
	Diverse:
	Type:                     
	Status:                   
	Prioritet bydel:
	Munkerud skole   
	Utendørs klatreanlegg   
	Uprioritert
	1
	Bydelsutvalget har foretatt prioriteringer til Sektorplan idrett 2009-2012. Bydelsutvalgets prioriteter ved tidligere behandling annulleres. Dette betyr at noen tiltak i planen er uprioriterte fra bydelens side. Dette punktets intensjon er å rydde eventuelle misforståelser av veien.”
	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, 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:
	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.
	BYDELSUTVALGETS BEHANDLING
	A og SV fremmet følgende fellesforlag til vedtak - nytt punkt 5 i  ”bydelsdirektørens vurderinger” i saksfremlegget:
	”5. I Ekebergveien mellom Ekeberg og Holtet foreslås fartsgrense på 40 km/t.”
	Andreas Bareid (H) fremmet følgende forslag til vedtak -  nytt punkt 6 i  ”bydelsdirektørens vurderinger” i saksfremlegget:
	”Det foreslås fortau i Breiens vei fra Ekebergveien til eksisterende fortau i krysset Breiensvei/Munkerudveien. Dette er en høyt trafikkert vei, blant annet av ”rushtidssnikere” i høy fart, i tillegg til å være en oppsamlingsvei for barn på vei til og fra skolen.
	Ulf Stigen (FrP) ønsket på vegne av FrP følgende protokolltilførsel:
	”FrP ønsket punktene 5 og 6 tatt opp i Trafikkplanen for Bydel Nordstrand. Viser for øvrig til å følge prosess som er fastsatt i forhold til denne type saker.”
	Votering:
	Bydelsutvalget vedtok enstemmig å utvide listen fra  4 til 6 tiltakspunkter i saksutredningen – bydelsdirektørens vurderinger:
	Fellesforslaget fra A og SV, nytt punkt 5, ble vedtatt med 9 stemmer  (4 A, 1 SV, 2 H, 1 KrF, 1 V). 6 stemte i mot ( 3 FrP, 3 H).
	Andreas Bareid (H forslag til vedtak -  nytt punkt 6, ble vedtatt med 9 stemmer ( 4 A, 1 SV, 3 H, 1 V). 6 stemte i mot ( 3 FrP,  2 H, 1 KrF).
	Vedtak:
	Bydelsutvalget anbefaler de vedtatte 6 tiltakspunktene 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.
	FrP’s protokolltilførsel:
	FrP ønsket punktene 5 og 6 tatt opp i Trafikkplanen for Bydel Nordstrand. Viser for øvrig til å følge prosess som er fastsatt i forhold til denne type saker.
	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: 
	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
	Byutvikling, miljø og samferdselkomiteens vedtak:
	BYDELSUTVALGETS BEHANDLING
	Ingen forslag fremmet
	Votering:
	Arbeidsutvalgets forslag til vedtak i bydelsutvalget om å ta saken til orientering, ble enstemmig ved vedtatt.
	Vedtak:
	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.
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