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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  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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	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  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.
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