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Sak 82/08    Innkalling og sakskart til bydelsutvalgets møte 
11.09.2008  

 
Arkivsak: 200700158 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 11.09.08 82/08  
 
INNKALLING OG SAKSKART TIL BYDELSUTVALGETS MØTE 11.09.2008  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møte 11.09.2008 godkjennes 
 
 
 
 
Oslo, 04.09.2008 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
 
 
 
 
 

   1



 

Sak 83/08    Protokoll til godkjenning 19.06.2008  
 
Arkivsak: 200700027 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 11.09.08 83/08  
 
PROTOKOLL TIL GODKJENNING 19.06.2008  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 19.06.2008 godkjennes 
 
 
 
Oslo, 04.09.2008 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 84/08    Avviksrapportering pr. 31.05.2008  
 
Arkivsak: 200700321 
Arkivkode: 120.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Eldrerådet 01.09.08 41/08  
Rådet for funksjonshemmede 01.09.08 38/08  
Ungdomsrådet 01.09.08 31/08  
Helse- og sosialkomite 01.09.08 41/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 02.09.08 45/08  
Barn, ungdom og kultur komite 02.09.08 39/08  
Bydelsutvalget 11.09.08 84/08  
Medbestemmelsesutvalg 01.09.08 49/08  
 
 
AVVIKSRAPPORTERING PR. 31.05.2008  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering pr. 31.05.2008 til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 31.05. 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 31.05..2008 til etterretning 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
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Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Byutvikling, miljø og samferdsel komiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Barn, ungdom og kultur komiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Vedlagt følger Avviksrapportering pr. 31.05.2008. 
 
 
 
Oslo, 26.08.2008 
 
 
 
Per Johannessen/s/     Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør      økonomisjef 
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Sak 85/08    Avviksrapportering pr. 31.07.2008  
 
Arkivsak: 200700321 
Arkivkode: 120.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Eldrerådet 01.09.08 42/08  
Rådet for funksjonshemmede 01.09.08 39/08  
Ungdomsrådet 01.09.08 32/08  
Helse- og sosialkomite 01.09.08 42/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 02.09.08 46/08  
Barn, ungdom og kultur komite 02.09.08 40/08  
Bydelsutvalget 11.09.08 85/08  
Medbestemmelsesutvalg 01.09.08 50/08  
 
 
AVVIKSRAPPORTERING PR. 31.07.2008  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering pr. 31.07.2008 til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 31.07. 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 31.07.2008 til etterretning 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
 
 

   5



 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Byutvikling, miljø og samferdsel komiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Barn, ungdom og kultur komiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Vedlagt følger Avviksrapportering pr. 31.07.2008. 
 
 
Oslo, 26.08.2008 
 
 
Per Johannessen/s/     Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør      økonomisjef 
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Sak 86/08    Oppnevning av politisk representant - observatør -  
Rådet for funksjonshemmede  

 
Arkivsak: 200701239 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomite 01.09.08 43/08  
Bydelsutvalget 11.09.08 86/08  
 
 
OPPNEVNING AV POLITISK REPRESENTANT - OBSERVATØR -  RÅDET FOR 
FUNKSJONSHEMMEDE  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til Helse- og sosialkomiteen: 

1. Følgende politisk representant – observatør – velges i Rådet for funksjonshemmede: 
       
              …………………………….. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 

1. Følgende politisk representant – observatør – velges i Rådet for funksjonshemmede: 
Leder av helse og sosialkomiteen, f.t. Mona Verdich (H) 

       
Til bydelsutvalget: 
1. Bydelsutvalget tar Helse- og sosialkomiteens oppnevning av politisk representant –            
observatør – i Rådet for funksjonshemmede til orientering. 
 
 
 
 
SAKSFRAMSTILLING: 
Sigbjørn Odden (H) tok opp saken på arbeidsutvalgets møte under ”eventuelt”. 
Rådet for funksjonshemmede har uttrykt ønske om at en politisk representant – observatør – 
oppnevnes / deltar på møtene.  
 
Arbeidsutvalget vedtok enstemmig at saken behandles i Helse- og sosialkomiteens møte 
01.09.2008 og legges fram for bydelsutvalget 11.09.2008 til orientering. 
 
 
Oslo, 26.08.2008 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
 
 
 

   7



 

Sak 87/08    Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming 
- høring   

 
Arkivsak: 200800451 
Arkivkode: 602 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 25.08.08 70/08  
Medbestemmelsesutvalg 01.09.08 46/08  
Eldrerådet 01.09.08 44/08  
Rådet for funksjonshemmede 01.09.08 41/08  
Ungdomsrådet 01.09.08 33/08  
Helse- og sosialkomite 01.09.08 46/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 02.09.08 49/08  
Barn, ungdom og kultur komite 02.09.08 43/08  
Bydelsutvalget 11.09.08 87/08  
Medbestemmelsesutvalget   
 

OSLO KOMMUNES STRATEGISKE PLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING - 
HØRING   
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til: 
Komiteer, råd og utvalg 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer, råd og utvalg 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 

1. Bydelsdirektørens  kommentarer til høringsdokumentet tiltres. 
2. Det videre arbeid med oppfølging av Oslo kommunes strategiske plan for universell 

utforming blir fulgt opp i bydelens egen strategiplan. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til: 
Komiteer, råd og utvalg 
Bydelsutvalget 
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Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med følgende merknader: 
Det må følge økonomiske midler som gjør det praktisk mulig å følge strategiplaner 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees. 
 
Byutvikling, miljø og samferdsel komiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med følgende protokolltilførsel: 
 
Side 11 i saksfremstillingen siste avsnitt nederst ” I bydel Budsjetts budsjett 2008-2011” osv.  
Uklart for komiteen hva som menes med dette. 
 
Side 12 i saksfremstillingen punkt 16. Komiteen ber om en tilbakemelding om hva som ligger i 
punkt 16 da dette er uklart. 
 
Barn, ungdom og kultur komiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
 
SAKSFRAMSTILLING: 
 

Vedlegg sendt tidligere (04.08.2008) 
Bydelenes svarfrist til Byrådsavdeling for byutvikling er 20.08.2008. 

Bydel Nordstrand har sendt brev til byrådsavdelingen og gjort oppmerksom på at Rådet for 
funksjonshemmede har sitt møte 1. september og bydelsutvalget har møte 11. september. 
Bydelen har bedt om anledning til å oversende Rådets og bydelsutvalgets behandling så snart 
det foreligger. 

Bydelen har også tidligere uttalt seg til Barne- og likestillingsdepartementet vedr. Ny 
handlingsplan for universell utforming – oversendelse av innspill, datert 19.05.2008. 

I Oslo kommunenes strategisk plan benyttes den definisjon av universell utforming som er gitt i 
diskriminerings- og tilgjengelighetslovens ( vedtatt 10.06.2008 ) § 9 andre ledd: 

” Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de 
fysiske forhold slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes til flest mulig”. 

Ved oppfølging av lovverket er det denne formuleringen som er gjeldende. 

I Miljøverndepartementets temarapport Universell utforming, utgitt i november 2007, er det gitt 
følgende definisjon:  

” Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de 
kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for 
tilpassning og en spesiell utforming.” 
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Dette er utdypet slik at strategien som gir grunnlag for å konkretisere kvaliteter i produkter og 
omgivelser skal kunne brukes av alle på en likestilt måte. Løsningene skal være gode totalt sett 
og fungere sammen med andre samfunnsmessige mål og inngå som en integrert del av helhetlig 
utforming. 

Begrepet ” produkter og omgivelser” omhandler alle sektorer og fagområder. Kravet til 
omgivelsene omfatter de fysiske og tekniske omgivelsene som utformes av mennesker. 
Produkter også maskiner og programvare innen Ikt - sektoren og innenfor tjenesteyting.  

Det er tidligere blitt arbeidet for å  gi tilgjengelighet for funksjonshemmede, mens dette kan 
oppnås gjennom spesielle løsninger, forutsetter universell utforming at hovedløsningen skal 
imøtekomme alles brukerbehov. 

Syv prinsipper for universell utforming: 

Det er utviklet syv prinsipper for universell utforming som viser hvilke funksjons- og 
ytelseskrav som produkter, byggverk og løsninger må tilfredsstille for å være gode i bruk for 
personer med ulike forutsetninger: 

1. Like muligheter for bruk: Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for 
personer med ulike ferdigheter 

2. Fleksibel i bruk: Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser 
og ferdigheter. 

3. Enkel og intuitiv bruk: Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til 
brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå. 

4. Forståelig informasjon: Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til 
brukeren på en effektiv måte, uavhengig av forhold knyttet til omgivelsene eller 
brukerens sensoriske ferdigheter. 

5. Toleranse for feil: Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi 
ugunstige konsekvenser, og minimalisere utilsiktede handlinger. 

6. Lav fysisk anstrengelse: Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med 
et minimum av besvær. 

7. Størrelse og plass for tilgang og bruk: Hensiktsmessig størrelse og plass skal 
muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens 
kroppsstørrelse, kroppsstilling og mobilitet.” 

De mest berørte grupper: 

”Universell utforming skal i så stor utstrekning som mulig favne hele befolkningen og 
inkludere personer med nedsatt funksjonsevne, som: bevegelseshemmede, synshemmede, 
hørselshemmede, orienteringshemmede, miljøhemmede, Lese- og skrivehemmede, 
utviklingshemmede og psykisk syke”. 

Bydel Nordstrands kommentarer til Strategisk plan for universell utforming: 

Generelt: 

Strategisk plan for universell utforming har som målsetting å bidra til større deltaking og 
likestilling. En del av de foreslåtte tiltak vil kreve økte driftsutgifter i planperioden. Dette må 
først og fremst prioriteres innenfor de årlige budsjetter og innenfor økonomiplanens rammer. 
En del av tiltakene er av generell karakter og ikke øremerket spesielle grupper og bør derfor 

 10



sikres ivaretakelse og forpliktelser, slik at ikke økonomiske begrensninger hindrer muligheten 
for realisering av nødvendige tiltak. Bydelene bør derfor tildeles nødvendige midler for å 
tilrettelegge tjenestene i tråd med sentrale retningslinjer og planverk.  Dette kommer senest til 
uttrykk i forbindelse med innspill fra bydelens Råd for funksjonshemmede til: ” Ny 
handlingsplan for universell utforming ” datert 19.05.2008. 

Tidligere er det i bydelen utarbeidet: Plan for funksjonshemmede for Bydel Ekeberg – 
Bekkelaget 1998 – 2001, tilgjengelighetsplan for Bydel Nordstrand ( kartlegging av fysisk 
tilgjengelighet og forslag til tiltak for bevegelseshemmede i bydel Nordstrand) år 2000 og 
Handlingsplan for funksjonshemmede  2001 – 2004  for bydel Lambertseter. Dette er 
dokumenter og kartleggingsmateriale som bydelen ønsker å benytte i sitt videre arbeid med 
universell utforming. 

Bydelen vurderer tilgjengelighet fortløpende og arbeider med å tilrettelegge egne lokaliteter for 
mennesker med funksjonshemming.  I de tilfelle bydelen må leie lokaliteter utenfor bydelens 
egne lokaler bestrebes det på å benytte lokaliteter som er universelt utformet.  

Det arbeides med å samlokalisere bydelens tjenester og i dette planarbeidet er det også fokus på 
universell utforming for å skape optimal tilgjengelighet for brukere og ansatte.  

Den videre oppfølging av Strategisk plan for universell utforming vil i hovedsak skje gjennom 
bydelens overordnede planverk, strategiplan, økonomiplan og årsbudsjett med mål, tiltak og 
deltiltak med konsekvenser, årsberetning og øvrige rapporteringer. Dette vil framkomme av 
bydelens kommentarer. 

I Bydel Nordstrand benyttes betegnelsen : personer med nedsatt funksjonsevne om de 
enkeltindivider og grupper som omtales i denne høringen. 

Store deler av de tjenestene bydelen utfører går ut på å ivareta behov og interesser for personer 
med nedsatt funksjonsevne. Bydelen bestreber seg på å ha samlede planer for alle områder det 
arbeides med, da det anses som et tjenelig redskap, både når det gjelder å prioritere ressursene 
og å synliggjøre det arbeidet som gjøres.  

I Bydel Nordstrands budsjett 2008, med mål 2008 – 2011 med tiltak 2008 med 
konsekvenser, er også  personer med nedsatt funksjonsevne søkt integrert i bydelens tjenester. 
Det samme vil skje i forbindelse med bydelens strategiplan, som nå er under arbeid, sit: 
Mål: 

1. Brukerne opplever tjenester med kvalitet, service og kapasitet. 
2. Ansatte opplever sine arbeidsplasser som god. Forebyggende tiltak er tilrettelagt for 

å sikre et godt nærværsarbeid som reduserer sykefravær. 
3. Bydelen har forebyggende helsearbeid som et perspektiv inn i alle tjenester. 
4. Bydelen følger opp og tilrettelegger for utføring av tjenester i samarbeid med 

brukerne. 
5. Mennesker med behov for tidlig tverrfaglig oppfølging får individuelt tilrettelagte 

tjenester på et tilpasset omsorgsnivå. 
6. Bydelen har effektiv ressursforvaltning med forsvarlig kvalitet, service og kapasitet. 
7. Mennesker med sammensatte problemer tilbys koordinert, tverrfaglig rehabilitering 

og nødvendige helsetjenester. 
8. Bydelen er miljøeffektiv og arbeider for å redusere risikofaktorer. 
9. Vanskeligstilte boligsøkere er tildelt kommunalt disponerte boliger. 
10. Mottakere av introduksjonsstønad for flyktninger og sosialhjelp får rask tilgang på 

arbeid, utdanning eller statlige tjenester og ytelser. 
11. Barn, unge og deres foreldre opplever bydelens tjenester som bidrag til god helse og 

et godt oppvekstmiljø. 
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12. Barn i alderen 1-5 år har tilbud om barnehageplass når foresatte ønsker det. 
Barnehagen er en meningsfylt leke- og læringsarena for det enkelte barn. 

13. Barn, unge og familier med spesielle behov får tilrettelagte barneverntiltak til riktig 
tid. 

14. Bydelens ungdom har initiativ og egenaktivitet. 
15. Barn og foreldre opplever skolefritidsordningen som et trygt og fleksibelt tilbud. 
16. Omstilling av tjenestetilbud innen eldreomsorgen. 
17. Familier med eldre, syke og funksjonshemmede får avlastning som dekker deres 

behov. 
18. Funksjonshemmede med stort behov for aktivisering får tilrettelagte tilbud. 

  

OVERORDNEDE MÅL OG TILTAK 

OVERORDNET MÅL 1. 

Alle kommunens bydeler og virksomheter skal ha en egen strategi for universell utforming. 

Bydeler og etater er pålagt å følge bystyrets vedtak. Kommunens foretak og aksjeselskap opp-
fordres til å følge strategiplanen og representantene til generalforsamlinger og styrer bes 
arbeide for universell utforming.  
Overordnet tiltak 1.1. 

Bydeler og virksomheter skal innen ett år utarbeide en strategi for universell utforming med 
mål og tiltak. Planene skal omfatte tjenesten/aktiviteten, forholdet til kundene -/publikum og 
egne lokaler/arbeidsplasser. 

Alle bydeler og større virksomheter skal ha egne planer for universell utforming. Små 
virksomheter og virksomheter hvor tilgjengelighet for alle er mindre relevant kan integrere 
universell utforming i virksomhetens overordnede strategi. 

 

Overordnet tiltak 1.2. 

Bydeler og virksomheter skal ha årlige handlingsplaner for gjennomføring av konkrete tiltak. 

Det er viktig at bydelen og virksomhetene setter seg realistiske mål for de enkelttiltak som skal 
gjennomføres og at de faktisk blir utført. 

Overordnet tiltak 1.3. 

Bydeler og virksomheter skal foreta kartlegging av status universell utforming som grunnlag 
for utarbeiding av handlingsplaner. 

Overordnet tiltak 1.4. 

Bydeler og virksomheter skal i årsberetningen rapportere status for arbeidet med universell 
utforming og om gjennomførte tiltak”. 

Bydel Nordstrands kommentarer til overordnet mål og tiltak 1:  

• Bydelen vil i egen lokal Strategiplan, som er under arbeid, inkludere en egen 
strategi for universell utforming. 
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• Bydelen setter seg realistiske mål for de enkelttiltak som skal gjennomføres i 
forbindelse med budsjett 2009 med mål, tiltak og konsekvenser.  

• Bydelen vil utarbeide egne årlige handlingsplaner for gjennomføring av konkrete 
tiltak. 

• Bydelen vil foreta nødvendig kartleggingsarbeid som grunnlag for utarbeiding av 
handlingsplaner. Som nevnt er det tidligere i bydelen utarbeidet: Plan for 
funksjonshemmede for Bydel Ekeberg – Bekkelaget 1998 – 2001, 
tilgjengelighetsplan for Bydel Nordstrand ( kartlegging av fysisk tilgjengelighet og 
forslag til tiltak for bevegelseshemmede i bydel Nordstrand) år 2000 og 
Handlingsplan for funksjonshemmede  2001 – 2004  for bydel Lambertseter. Dette 
er dokumenter og kartleggingsmateriale som bydelen ønsker å benytte i sitt videre 
arbeid med universell utforming. 

• Budsjettmål med tiltak og konsekvenser blir evaluert i forkant av neste års 
budsjettarbeid. 

• Bydelen ser det som naturlig og hensiktsmessig å rapportere status for arbeidet og 
gjennomførte tiltak gjennom årsberetningen. 

 

OVERORDNET MÅL 2 

Oslo kommune skal i all relevant aktivitet ha universell utforming omtalt og ivaretatt. 

Overordnet tiltak 2.1. 

I alle årlige føringer for aktivitet som gis til virksomhetene skal prinsippet om universell 
utforming være vurdert og eventuelle konkrete forslag omtalt. 

 

Overordnet tiltak 2.3 

I alle anskaffelser, kontrakter og avtaler med eksterne aktører skal det kreves at 
prinsippet om universell utforming og Oslo kommunes standarder for dette følges. Hvis 
kravene ikke oppfylles skal det være grunnlag for reaksjoner. 

Det vises i denne sammenheng til lov om offentlige anskaffelser. Når kommunen inngår 
privatrettslige avtaler, for eksempel utleie av gategrunn til fortausrestaurant, skal også 
universell utforming ivaretas. Vedrørende Oslo kommunes standarder se. Punkt  O3.3 

Overordnet tiltak 2.4. 

Ved leie av lokaler til kurs og møter m v. Skal det som hovedregel benyttes lokaler som 
er universelt utformet. Eventuelle fravik skal begrunnes. 

Det er viktig og en demokratisk forutsetning at kurs- og møtelokaler er tilgjengelig for 
alle, men der er også et ønske at etterspørsel om universell utforming skal bli et 
insitament for utleiere av alle type lokaler og arealer. 

Overordnet tiltak 2.5. 

Oslo kommune skal i sin myndighetsutøvelse aktivt følge opp statlig regelverk, 
herunder Rikspolitiske retningslinjer, for gjennomføring av universell utforming. 
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Det er mange lover og forskrifter, som forvaltes av kommunen, som har bestemmelser 
knyttet til tilgjengelighet og her nevnes av spesiell betydning plan- og bygningsloven. 
Kommunene skal utnytte de muligheter regelverket gir. 

Overordnet tiltak 2.6 

Oslo kommune skal gjennom sin organisasjon samlet koordinere og ivareta arbeidet 
med universell utforming, og oppfølging av den strategisk planene. 

Hovedansvaret for oppfølging av universell utforming ligger i virksomhetene. Men i 
kommunenes organisasjon vil det også være behov for en overordnet koordinering og 
oppfølging av arbeidet. 

 

Bydel Nordstrands kommentarer til overordnet mål og tiltak 2:  

2.1 Det henvises til de generelle kommentarer og øvrige punkter i høringsuttalelsen. 

2.2 Universell utforming søkes ivaretatt gjennom bydelens planverk, prosedyrer og 
overordnet kvalitetssystem. 

2.3 Det henvises også til bydelens tidligere utarbeidet planverk og det pågående 
arbeid med bydelens strategiplan. 

2.4 Bydelen vil gjennom sin myndighetsutøvelse og retningslinjer, bestemmelser 
gjennom overordnet koordinering følge opp sitt ansvar i arbeidet med universell 
utforming ved leie av lokaler til kurs og møter mv. 

2.5 Bydelen følger opp arbeide med universell utforming gjennom lokal Strategiplan 
og videre planarbeid i bydelen. 

 

OVERORDNET MÅL 3 

Bydelene og virksomheter skal samarbeide og dra nytte av hverandres kompetanse og 
erfaringer, og arbeide for standardiserte løsninger. 

Overordnet tiltak 3.1. 

Det skal opprettes et kommunalt forum for universell utforming. 

Forumet benyttes til å gi faglig oppdatering, diskusjon om felles problemstillinger og for 
oppfølging av den overordnede strategiske planen. 

Overordnet tiltak 3.2. 

Bydeler og virksomheter som har felles problemstillinger bør utveksle erfaringer, ideer og 
diskutere løsninger i nettverksgrupper. 

Bydeler og virksomheter oppfordres til å søke kontakt, samarbeid og utveksle erfaringer fra 
universell utforming. 

Bydel Nordstrands kommentar til overordnet mål og tiltak 3: 

3.1.Bydelen ser positivt på at det opprettes et kommunalt forum for universell 
utforming.  
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3.2.Bydelene bør trekkes aktivt med i dette arbeidet for å sikre erfaringsoverføring og 
styrket kompetansebygging. Koordineringen kan skje gjennom relevante 
byrådsavdelinger. Bydelen har gode erfaringer med arbeidet i nettverksgrupper 
organisert på denne måten. 

 

OVERORDNET MÅL 4 

Bydelene og virksomhetene skal i sitt arbeid med universell utforming være fokusert mot gode 
praktiske løsninger som gir resultater. 

Overordnet tiltak 4.1. 

Kommunale tiltak skal følge kommunalt vedtatte standarder med veiledere. 

Overordnet tiltak 4.2. 

Tiltak skal gjennomføres med fokus på kvalitet og gode estetiske løsninger. 

Kvalitet og estetikk er viktig for at løsningene skal oppfattes som likeverdige. 
Overordnet tiltak 4.3  
Det skal være et planmessig vedlikehold slik at opparbeidet standard for universell  
utforming ikke forfaller. Utendørs skal det måkes og strøs slik at også god standard 
opprettholdes i vinterhalvåret.  
 
Effekten av utførte løsninger med universell utforming vil ofte raskt bli redusert hvis det ikke 
blir gjennomført et godt vedlikehold. Høy kvalitet er også viktig i et vedlikeholds 
perspektiv.  
 
Bydel Nordstrands kommentarer til overordnet mål  og  tiltak 4: 

4.1 Bydelen har vedtatt et overordnet kvalitetssystem som implementeres i alle bydelens 
tjenester. Det er utviklet hensiktsmessige prosedyrer, elektronisk verktøy og metoder for 
internkontroll og avviksrapportering. Kvalitetssikring og utvikling av kvalitetssystemer 
i bydelen er en kontinuerlig prosess som skal knytte sammen strategi, mål og tiltak. 
Dette arbeidet involverer ledelse, ansatte, tillitsvalgte og politikere slik at 
kvalitetsarbeidet forankres i organisasjonen og etableres som en metodisk arbeidsform 
for planlegging og styring. Dette gir et godt grunnlag for praktiske løsninger som gir 
resultater. Alle enheter og staber arbeider med målformuleringer og tiltak som 
innarbeides i bydelens årlige budsjett. Det er utarbeidet serviceerklæringer for bydelens 
tjenester. Disse skal evalueres gjennom årlige brukerundersøkelser. 
Serviceerklæringene skal brukes i aktivt dialogog og avklaring av forventninger  med 
brukerne for å videreutvikle tjenesten og forbedre kvalitetet på tjenestene og 

4.2 Bydelen bestreber seg på å medvirke til at kvalitet og estetikk er gjennomgående 
elementer i arbeidet med universell utforming. 

4.3 En godt fungerende internkontroll utgjør kjernen i bydelens kvalitetssystem som utover 
lovgivers krav og forventninger også omhandler hvordan virksomheten innenfor sitt 
myndighetsområde kan tilfredsstille brukernes ønsker og behov gjennom vedtatte 
prosedyrer, rutiner, instrukser, standarder med veiledere og krav til kvalitet. 
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OVERORDNET MÅL 5  
Oslo kommunes politikk og arbeid for universell utforming skal være synlig og lett tilgjengelig.  
 
Overordnet tiltak 5.1  
Oslo kommune skal gjennom media, trykksaker og internett fremme universell utforming.  
 
Overordnet tiltak 5.2  
Oslo kommunes inter-og intranettsider skal ha en egen link/menypunkt til universell utforming. 
Punktet skal vise kommunens arbeide med universell utforming, ha henvisninger til 
kommunens standarder og veiledere, linker til virksomhetenes arbeid med temaet og til statlige 
regler.  
 
Konferer Samferdselsetatens hjemmeside hvor dette er gjennomført.  
 
Overordnet tiltak 5.3  
Viktig informasjon om kommunens tjenester skal ikke bare publiseres på internett, men også 
utgis i papirformat slik at informasjonen er tilgjengelig for målgruppen.  
 
Det er ikke alle som har internett tilgjengelig og når informasjon utgis er det viktig at 
målgruppen også kan få informasjonen på annen måte. 
 
Overordnet tiltak 5.3 
Bydelene og virksomhetene skal ha en kontaktperson for tilgjengelighet og universell 
utforming. 
 
Kontaktpersonen skal kunne gi informasjon om hvordan publikum finner fram til og orienterer 
seg i lokalene og kunne henvise videre til rett fagperson. Personen må også ha oversikt over 
arbeidet med universell utforming i virksomheten slik at andre virksomheter og fagpersoner 
kan få god veiledning og rett henvisning. 
  
Overordnet tiltak 5.4  
Bydelene og virksomhetene skal gi informasjon til publikum om tilgjengeligheten til lokalene 
på internett og i trykksaker.  
 
Bydel Nordstrands kommentarer til overordnet mål og tiltak 5: 

5.1 Bydelen har en godt utbygd internettportal som oppdateres fortløpende, der det i stor 
utstrekning er tilrettelagt for at befolkningen kan søke om ulike tjenester elektronisk, 
uavhengig av åpningstider. Bydelens internettsider gir en allsidig informasjon til 
brukerne. Det er tilgjengelig en egen PC på Servicetorget. Denne står til fri 
disposisjon for publikum. 

 
5.2 Bydelen ser betydningen av at god og tilgjengelig informasjon basert på felles 

retningslinjer og utforming bidrar til  felles forståelse. Det kan derfor være 
hensiktsmessig at det er linker til relevant felles informasjon mellom Oslo kommune 
sentralt, bydeler, etater og relevante virksomheter, gjennom et samlet nettsted som 
synliggjør samarbeid om universell utforming mellom de ulike aktører i Oslo 
kommune. 

 
5.3 Publisering på nett anses å være et kostnadseffektivt, miljøfremmende og 

ressursbesparende verktøy. Bydelen oppmuntrer derfor brukerne til å ta i bruk 
internettløsninger. Bydelen er likevel inneforstått med at de personer som av ulike 
årsaker ikke benytter seg av internett skal ha viktig informasjon om kommunens 
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tjenester tilgjengelig i papirformat.  
 

5.4 Gjennom faste informasjonssider i media og egne trykksaker  arbeider bydelen for å 
være mest mulig tilgjengelig og gi best mulig informasjon til målgruppen. 

 
5.5 Bydelen har oppnevnt enhetsleder for Service- og forvaltningsenheten som 

kontaktperson for tilgjengelighet og universell utforming. Enhetslederen er også 
ansvarlig for bydelens Servicetorg. 

 
5.6 Bydelen har et høyt fokus på god kundebehandling i sitt omdømmearbeid. Brukerne 

skal føle seg velkomne og de skal møte god service og forståelse.  
 
OVERORDNET MÅL 6 Oslo kommune skal arbeide for at private aktører som næringslivet, 
frivillige organisasjoner, stiftelser mv., følger prinsippet om universell utforming.  
 
Overordnet tiltak 6.1  
Det skal gis informasjon til grunneiere, næringsliv og organisasjoner mv. om lover og regelverk 
om universell utforming tilgjengelighet for alle.  
 
Virksomheter som arbeider med myndighetsutøvelse og veiledning av private aktører hvor 
universell utforming er relevant, skal i et bredt omfang gi informasjon om universell utforming.  
 
Overordnet tiltak 6.2  
Private aktører skal oppfordres til å benytte prinsippet om universell utforming.  
 
 
Overordnet tiltak 6.3  
Kommunen skal vurdere å gi et eget tilgjengelighetsmerke til serveringssteder, forretninger, 
publikumslokaler mv. som er universelt utformet.  
 
Det vurderes om det skal iverksettes en ordning hvor det etter nærmere kriterier gis et 
tilgjengelighetsmerke som viser at lokalet er tilgjengelig for alle og som en stimulans/-
påskjønnelse  for private aktører som velger å satse på universell utforming, jf vertskapsbevis 
for serveringssteder.  
 
Bydel Nordstrands kommentarer til overordnet mål og tiltak 6: 
6.1 Bydelen følger opp arbeidet lokalt gjennom sin myndighetsutøvelse og gjennom 
informasjon og veiledning. 
 
6.2. Bydelen følger opp arbeidet lokalt gjennom sin myndighetsutøvelse og gjennom 
informasjon og veiledning. 
 
6.3.Bydelen ser positivt på at det etter nærmere kriterier gis et tilgjengelighetsmerke. I dette 
ligger en form for kvalitetssikring overfor den enkelte  bruker og samtidig en informasjon og 
synliggjøring av Oslo kommunes arbeid med universell utforming. I tillegg kan det også være 
en stimulans og motivasjonsfaktor i arbeidet med resultatoppnåelse. Det bør foretas en 
ansvarsavklaring av hvilke instans som skal være ansvarlig myndighet for tildeling av 
tilgjengelighetsmerke.  
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SEKTOR SAMFERDSEL  
MÅL S 1 Transportårer for fotgjengere og myke trafikanter skal være universelt utformet.  
 
Tiltak S 1.1  
Ved gangfelt skal kantstein være nedsenket. Signalanlegg skal avgi lydsignal på anrop. Det skal 
benyttes taktil merking ved lyskryss og i andre viktige områder.  
 
Når det er lyssignal for fotgjengere skal disse også avgi lydsignal for blinde og svaksynte. 
Signalet kan aktiveres ved trykknapp på anlegget eller med fjernkontroll styrt av den blinde og 
svaksynte. Taktil merking er merking med knotter, spor osv. som kan føles med føtter eller 
blindestokk.  
 
Tiltak S 1.2  
Fortauenes bevegelsessone skal ha fri passasje i god bredde. Bevegelsessonen skal søkes 
plassert langs husveggene og på innsiden av fortauene. Bevegelsessonen skal ha et fast, slett og 
jevnt dekke tilpasset rullestoler; også ved passering av veier i fotgjengeroverganger. Hvor det 
er fortausrestauranter skal det være god plass til passering og bevegelses sonen skal være klart 
markert. Sentrale gangruter skal ha ledelinjer uten hindringer.  
 
En bevegelsessone er normalt minimum 2,5 m bred og 2,1 m høy. Bevegelsessonen bør 
markeres med ledelinjer, kontrastfarger og/eller materialbruk. Husveggene er av blinde og 
svaksynte foretrukket som den.beste ledelinje når det er relevant. "Slett" i denne sammenheng 
innebærer at underlaget ikke er knudret, ubehagelig og tungt å benytte for rullestolbrukere, 
mens med ''jevnt'' menes at det ikke skal være oppstikkende kanter.  
 
Tiltak S 1.3  
Bymøbler og reklameinnretninger skal plasseres og utformes under hensyntagen til universell 
utforming.  
 
Tiltak S 1.4  
Bruk av parkeringsplasser for forflytningshemmede skal evalueres med hensyn til antall og 
plassering. Det skal utarbeides regler for fremtidig praksis for etablering, størrelse og 
utforming.  
 
Tiltak S 1.5  
Private parkeringsselskaper som forvalter kommunal grunn skal følge kommunale regler for 
utforming av plasser for forflytningshemmede, og antallet skal være minimum 10 % av det 
totale. Plassene skal være gratis for forflytningshemmede.  
 
MÅL S 2 Kollektive transportmidler og holdeplasser skal være universelt utformet.  
 
Tiltak S 2.1  
Holdeplassene skal ha høy standard og være uten høydeforskjell til transportmidlet. Horisontal 
avstand skal være minst mulig. Det skal benyttes ledelinjer og taktil merking for å lette 
"lesingen" av holdeplassen.  
 
Tiltak S 2.2  
Buss, trikk og bane skal ha gulv med lav entre.  
 
Tiltak S 2.3  
Billettautomatene skal plasseres i passende høyde, være lett forstålige og enkle i bruk for alle.  
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Tiltak S 2.4  
Trikk, buss, bane og båt skal så langt det er mulig benytte felles standarder for universell 
utforming av interiøret, herunder dør-og knappemerking.  
 
Tiltak S 2.5  
Det skal utredes og vurderes om på hvilken måte fergene med tilhørende anløpssted kan gjøres 
mest mulig tilgjengelig og universelt utformet.  
 
Tiltak S 2.6  
Taxiholdeplassene skal være universelt utformet.  
 
MÅL S 3 Det skal utarbeides god informasjon om tilgjengelighet i det offentlige rom og til 
kollektive transportmidler.  
 
Tiltak S 3.1  
Det skal gis oppdatert informasjon om tilgjengelighet på holdeplasser og til trikk, buss og bane 
på internett og hos Trafikanten.  
Publikum skal kunne se hvilke holdeplasser som har høy standard, hvem som er under 
ombygging/utbedring og hvem som gjenstår, og om det er særlige ting å bemerke. Tilsvarende 
opplysninger skal også gis for trikk, buss og bane.  
 
Tiltak S 3.2  
På holdeplasser skal informasjon om ankommende buss, trikk og bane gis over høyttaleranlegg 
på anrop og display. Tilsvarende skal neste holdeplass angis om bord på transport 
midlene.  
 
Opprop av ankommende transportmiddel bør fortrinnsvis kun gis når blinde og svaksynte ber 
om det ved hjelp av fjernkontroll, og tilsvarende om bord.  
 
Tiltak S 3.3  
Oslo kommunes tilgjengelighetskart for sentrum skal ajourføres, videreutvikles, og utgis på 
papir og vises på internett.  
 
Bydel Nordstrands kommentarer til mål og tiltak sektor samferdsel S 1 – S 3. 2   

• Bydelen slutter seg til mål og gode tiltak under sektor samferdsel 
• Bydelen har under arbeid en lokal trafikkplan. I planen inngår også tiltak knyttet til 

universell utforming. 
• Bydelen ber om at denne planen og evnt. Andre, så snart vedtak foreligger, benyttes 

i arbeidet med tiltak under sektor samferdsel.  
• Det bes også om at tidligere utarbeidede planer som er relevante blir vurdert i det 

videre arbeidet universell utforming i sektor samferdsel.  
• Bydelen er høringsinstans i aktuelle plansaker. I denne sammenheng er universell 

utforming ofte et sentralt tema. I den grad bydelen ser at det er mangler ved 
planforslaget vil bydelen kommentere dette i høringsuttalelsen. 

 
 
SEKTOR PLAN, BYGG OG ANLEGG  
 
MÅL PBA 1 Kommunens bygg og anlegg skal i så stor grad som mulig være universelt 
utformet. Nybygg skal være universelt utformet.  
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Anlegg i denne sammenheng er idrettsanlegg, badeanlegg osv. Det vises her også til bystyrets 
vedtak den 26.09.2007 sak 334 om "Universell utforming av kommunale idrettsanlegg". Før 
saken ble fremmet ble det gjort en gjennomgang av anleggene og det er i saken redegjort for 
behovene for å oppdatere til tilfredsstillende standard for universell utforming. Det skal her 
legges til at Kultur-og kirkedepartementet stiller krav om universell utforming for å gi tilskudd 
til idrettsanlegg.  
 
Tiltak PBA 1.1  
Det skal utarbeides og anvendes felles standard for universell utforming av atkomst til og 
utearealer omkring kommunens bygg og anlegg.  
 
Det finnes mange veiledere for utforming av inngangspartier, atkomster og utearealer, men det 
er ønskelig at Oslo kommune bruker en ensartet utforming slik at brukere og publikum blir 
trygge på tilgjengeligheten. Det er ikke meningen at atkomstene skal være kopier av en 
idealmodell, men det skal benyttes felles virkemidler. Det angis en maksimal stigning på 
gangatkomstene, kantene skal vær godt synlig, inngangsdører skal ha en klar markering, 
allergifremmende planter skal ikke benyttes, ensartet design på skilting osv.  
 
Tiltak PBA 1.2  
Det skal utarbeides og anvendes felles standard for universell utforming av kommunens bygg 
og anlegg. Standarden skal kunne brukes ved utforming av blant annet kontorlokaler, 
arbeidsplassen, boliger, skoler, barnehager og sykehjem. Jevnfør kommentar til tiltak PBA 1.1.  
 
Tiltak PBA 1.3  
Bygg med spesiell funksjon og anlegg benytter kommunens felles standarder så langt det er 
mulig og for øvrig i overensstemmelse med statlige virksomheters og brukerorganisasjonenes 
veiledninger.  
 
Tiltak PBA 1.4  
Nye kommunale boligbygg med tre eller flere etasjer skal ha heis.  
 
Tiltak PBA 1.5  
Nybygg skal prosjekteres og oppføres etter prinsippene om universell utforming og Oslo 
kommunes standarder. Eksisterende bolig-, kontor-og publikumsbygg som ikke er tilgjengelig 
for alle skal, så langt det er rimelig, bli det snarest mulig. Ved rehabilitering og 
hovedombygging skal alle eksisterende bygg i så stor utstrekning som mulig gjøres universelt 
utformet.  
 
Universell utforming av boligbygg vil også gi leilighetene livsløpsstandard. Ved rehabilitering 
og hovedombygging av eksisterende bygg er det i den fysiske konstruksjon  
m.m. gitt en del forutsetninger som vanskelig kan endres uten meget store kostnader. Byggets 
struktur kan virke begrensende på å gjøre det universelt utformet. Det skal imidlertid ved de 
tiltak som gjennomføres søkes å gi tilgjengelighet for alle og universell utforming.  
 
MÅL PBA 2 Universell utforming skal ved kommunal arealplanlegging og områdeutvikling 
med kommunal deltakelse være en sentral føring.  
 
Tiltak PBA 2.1  
I alle arealplaner skal universell utforming vurderes, omtales og inngå i planforslaget.  
 
Tiltak PBA 2.2  
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Ved byfornyelse og inngåing av utbyggingsavtaler skal universell utforming være et sentralt 
tema. I samarbeidsprosjekter skal kommunen kreve universell utforming.  
 
Tiltak PBA 2.3  
Ved salg/feste/utleie av kommunalt areal skal universell utforming være en premiss.  
 
MÅL PBA 3 Kommunale kulturminner skal i så stor utstrekning som mulig søkes gitt 
universell utforming.  
 
Tiltak PBA 3.1  
Forvaltere av kommunale kulturminner skal utarbeide en status og handlingsplan for 
kulturminnet for å søke å gjøre kulturminnet tilgjengelig og universelt utformet. Tiltakene skal 
ha god kvalitet og design. Kulturminner med allmenn funksjon skal være tilgjengelig for alle.  
 
Tiltak PBA 3.3  
Byantikvaren skal rådgi for å finne gode løsninger til tilgjengelighet og universell utforming.  
 
MÅL PBA 4 Kommunen skal ved behandling av alle saker etter plan-og bygningsloven og 
dens regelverk på en aktiv måte følge opp universell utforming.  
 
Dette målet gjelder overfor både offentlige og private aktører. Plan-og bygningsetaten skal på 
en proaktiv måte ta opp universell utforming i alle prosjekt de er i befatning med.  
 
Tiltak PBA 4.1  
Plan-og bygningsetaten skal på sine internettsider gi informasjon om universell utforming og ha 
henvisninger til statlig regelverk og kommunens egne standarder for temaet.  
 
Tiltak PBA 4.2  
Plan-og bygningsetaten skal på et så tidlig tidspunkt som mulig i plan-og byggeprosessene ta 
opp med forslagsstiller, tiltakshaver og konsulent universell utforming av prosjektet.  
 
Tiltak PBA 4.3  
Kommunen skal være restriktiv med å gi dispensasjon fra loven og regelverket når det gjelder 
universell utforming. Før eventuell dispensasjon gis skal det innhentes uttalelse fra relevant 
brukerorganisasjon.  
 
Tiltak PBA 4.4  
Plan-og bygningsetaten skal gjennomføre særskilt tilsyn på prosjektering når det gjelder 
universell utforming. Etaten skal årlig rapporter på antall gjennomførte tilsyn.  
 
Bydel Nordstrands kommentarer mål og tiltak sektor plan, bygg og anlegg PBA 4 - 4.4: 

• Bydelen slutter seg til mål og gode tiltak under sektor plan, bygg og anlegg. 
• Det bes om at lokale planer som er utarbeidet i bydelen blir vurdert når lokale tiltak 

skal planlegges og gjennomføres. 
• Bydelen er høringsinstans i aktuelle plansaker. I denne sammenheng er universell 

utforming ofte et sentralt tema. I den grad bydelen ser at det er mangler ved 
planforslaget vil bydelen kommentere dette i høringsuttalelsen. 

• Det arbeides med å samlokalisere bydelens tjenester og i dette planarbeidet er det 
også fokus på universell utforming for å skape optimal tilgjengelighet for brukere og 
ansatte. 
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SEKTOR FRIOMRÅDER OG BYROM  
MÅL FB 1 Opparbeidede uteoppholdsarealer og parker skal i så stor utstrekning som mulig 
være universelt utformet.  
 
Det tenkes her på uteoppholdsarealer med åpent og i hovedsak grønt tilsnitt.  
 
Tiltak FB I.l  
Det skal utarbeides status for hovedgangveier og sentrale oppholdsareal, og lages 
handlingsplaner for å gjøre disse universelt utformet.  
 
Tiltak FB 1.2  
Det skal utarbeides retningslinjer for opparbeiding av universelt utformede lekeplasser.  
 
Tiltak FB 1.3  
Det skal som et prøve og erfaringsprosjekt anlegges en universelt utformet lekeplass.  
 
Prosjektet bør ha som mål å lage malen for en universelt utformet lekeplass slik at prinsippene 
kan benyttes på de fleste plassene.  
 
MÅL FB 2 Deler av friluftsområder og Oslomarka skal ha partier som i så stor grad som mulig 
er universelt utformet.  
 
Tiltak FB 2.1  
Deler av de viktigste friluftsområdene og enkelte partier av Oslomarka med turveier skal være 
universelt utformet.  
 
Det er ikke ønskelig at de store friområdene og marka i særlig grad skal være universelt 
utformet, men utvalgte sentrale partier og noen/redelige pletter skal være tilgjengelig for alle.  
 
Tiltak FB 2.2  
De viktigste badeplassene skal ha partier med universell utforming og blant annet ha ramper for 
bevegelseshemmede ut i vannet.  
 
Tiltak FB 2.3  
Det skal anlegges universelt utformede fiskeplasser ved fjorden og i marka.  
 
MÅL FB 3 Torg og møteplasser skal være universelt utformet  
Det tenkes her på de mer urbane stedene både i sentrum og ved bydelssentrene.  
 
Tiltak FB 3.1  
Torg og møteplasser skal ha bevegelsessoner med fri passasje i god bredde og være universelt 
utformet. Hele torgets dekke skal i hovedsak være slett, jevnt og tilpasset  
rullestoler.  
 
Vedrørende bevegelsessoner jf tiltak S 1.2. "Slett" og ''jevnt'' innebærer ikke at arealene ikke 
kan ha helling, men bevegelsessonene må ikke ha maksimumsstigning over det som er gitt i 
atkomstområder, jf tiltak PBA 1.1. 
 
 Tiltak FB 3.2  
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Innrettninger og byromsmøbler på torg og møteplasser skal i så stor utstrekning som mulig 
ivareta universell utforming.  
 
Bydel Nordstrands kommentarer til mål og tiltak sektor byområder og frirom FB 1 – 3. 2: 

• Bydelen slutter seg til mål og gode tiltak under sektor friområder og byrom. 
 
• Det bes om at bydelen blir trukket inn i arbeidet med utforming og ivaretakelse av 

lokale behov, slik at lokalkunnskapen og kompetansen i bydelen kommer til nytte.  
 

• Bydelen er høringsinstans i aktuelle plansaker. I denne sammenheng er universell 
utforming ofte et sentralt tema. I den grad bydelen ser at det er mangler ved 
planforslaget vil bydelen kommentere dette i høringsuttalelsen. 

 
 
TEMA INFORMASJON-OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI  
MÅL IKT 1 Kommunens IKT utstyr og programmer skal i så stor utstrekning som mulig være 
universelt utformet.  
 
Tiltak IKT 1.1  
Kommunen skal være oppdatert på tilgjengelig teknologi som fremmer universell utforming og 
vurdere nye verktøy for implementering.  
 
Tiltak IKT 1.2  
Oslo kommunes web-sider skal være universelt utformet. De skal være lett tilgjengelige og ha 
en enkel, lett fattbar design og for øvrig følge nasjonale standarder. All tekst på nettsidene skal 
tåle forstørring, og det skal være mulighet for opplesning av tekst.  
 
Tiltak IKT 1.3  
Kommunens billettautomater og informasjonstavler skal være universelt utformet og følge en 
felles standard for utforming og design.  
 
Tiltak IKT 1,4  
Billettkjøp over internett skal kunne gjøres av alle.  
 
Personer som må ha spesielt anviste plasser, for eksempel rullestolplasser, skal også kunne 
gjøre dette.  
 
Tiltak IKT 1.5  
Kommunens bibliotek skal ha ikt-utstyr og litteratur tilrettelagt for blinde og svaksynte.  
 
Tiltak IKT 1.6  
Kommunens interne ikt-utstyr skal være universelt utformet og for øvrig gis det individuell 
utforming i henhold til den enkeltes behov.  
 
 
Bydel Nordstrands kommentarer til mål og tiltak tema kommunikasjon og 
informasjonsteknologi IKT 1-1.6: 

• Bydelen er positiv til at ansatte skal gis en innføring i universell utforming gjennom 
holdningskapende arbeide og styrket kompetanse. Dette er også i tråd med hva 
bydelen tidligere har kommentert i sine innspill om å  ha god kunnskap om hva 
universell utforming innebærer og til lover og regler som omhandler temaet.  
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• Bydelen ser også positivt på at tiltaket gjennomføres med foredrag/seminar tilpasset 

den enkelte virksomhet når det gjelder innhold og omfang.  
 
• Bydelen vil følge opp og påse at berørte ansatte har nødvendige kompetanse. 

 
 
TEMA KUNNSKAP OG KOMPETANSE  
MÅL KK l Oslo kommune skal ha god kunnskap om hva universell utforming innebærer og til 
lover og regler som omhandler temaet.  
 
Det vil bli lagt vekt på å få en tverrfaglig sammensetning av kommunens kompetanse. Dette vil 
styrke arbeidet med å gjøre byen universelt utformet.  
 
Tiltak KK 1.1  
Alle ansatte skal gis en innføring i universell utforming -tilgjengelighet for alle.  
 
Tiltaket gjennomføres medforedrag/seminar tilpasset den enkelte virksomhet når det gjelder 
innhold og omfang.  
 
Tiltak KK 1.2  
Saksbehandlere og funksjonærer som håndterer saker av betydning for tilgjengelighet for 
befolkningen skal ha god kompetanse i universell utforming innenfor sitt fagområde.  
 
Virksomhetene selv må se til at berørte ansatte får den nødvendige opplæring.  
 
Tiltak KK 1.3  
Virksomheter med ansvar for områder av spesiell betydning for tilgjengelighet skal ha særlig 
høy kompetanse innenfor sitt ansvarsområde.  
 
Virksomhetene selv må se til at berørte ansatte har nødvendige kompetanse. Den teknologiske 
utviklingen, særlig på ikt, går raskt og kommunen må ha ansatte som kan se og anvende de 
muligheter dette gir.  
 
 
Tiltak KK 1.4  
Når nye lover, forskrifter og retningslinjer vedtas skal kommunen raskt sette seg inn i disse og 
vurdere hvordan de kan anvendes for å gi en bedre universelt utformet by.  
 
Staten arbeider aktivt med å forbedre regelverket for å fremme universell utforming -
tilgjengelighet for alle, og det er viktig at kommunen følger opp de muligheter dette gir.  
 
MÅL KK 2 Elevene i Osloskolen skal ha kjennskap til og forståelse for universell utforming 
tilgjengelighet for alle.  
 
Tiltak KK 2.1  
Elevene på både barnetrinnet og ungdomstrinnet skal gis innføring i universell utforming.  
 
Det er viktig at barn og unge får forståelse for at i et universelt utformet samfunn er det mange 
fler av oss som kan delta på en likestilt måte.  
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MÅL KK 3 Osloskolen skal være tilgjengelig for alle og ta vel i mot elever med nedsatt 
funksjonsevne.  
 
Tiltak KK 3.1  
Skolene skal være forberedt på å ta i mot elever med nedsatt funksjonsevne. Individuelle 
hjelpemidler skal være på plass i skolemiljøet når eleven begynner på skolen.  
 
Tiltak KK 3.2  
Læremateriell i skolen skal tilrettelegges slik at alle grupper av elever kan benytte seg av dem.   
 
Bydel Nordstrands kommentarer til mål og  tiltak  tema kunnskap og kompetanse  
KK 1 – 3.2.: 

• Bydelen er positiv til at det følges opp med gode mål og holdningskapende tiltak 
innen Osloskolen. 

• Bydelen vil følge opp de muligheter dette gir innenfor sitt myndighetsområde med 
de tjenester som ligger under bydelens ansvarsområde. 

 
 
 
 
 
Oslo 01.08.2008 
  
 

Per Johannessen/s/ 

bydelsdirektør 

Tove Heggen Larsen/s/ 

ass. bydelsdirektør 
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Sak 88/08    Hovedstadsprosessen - høring  
 
Arkivsak: 200800769 
Arkivkode: 222.9 
Saksbehandler: Marie Anbjørg Joten 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 25.08.08 71/08  
Eldrerådet 01.09.08 45/08  
Rådet for funksjonshemmede 01.09.08 42/08  
Helse- og sosialkomite 01.09.08 45/08  
Bydelsutvalget 11.09.08 88/08  
 
 
HOVEDSTADSPROSESSEN - HØRING  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til behandling i : 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget  
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens innstilling til høringsuttalelse  
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i : 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget   
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
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SAKSFRAMLEGG: 
 
Vedlegg: Omstillingsprogammet – innsatsområde 1 Hovedstadsprosessen Høringsnotat Helse 
Sør-Øst 20.06.2008. 
 
Bakgrunn: 
Styret i Helse Sør-Øst vedtok i styremøte 19. juni program for omstilling og utvikling i Helse 
Sør-Øst – Hovedstadprosessen. Denne saken er nå sendt ut på høring. Det er byrådsavdeling for 
velferd og sosiale tjenester som samordner høringssvaret fra Oslo kommune. Bydel 
Nordstrands frist på sin høringsuttalelse er 31. 08. For at høringen skal kunne behandles i alle 
råd og utvalg har bydelen besvart saken administrativt og ettersender politisk vedtak. 
 
I høringsnotatet påpekes det at hovedintensjonene bak sammenslåingen av Helse Sør RHF og 
Helse Øst RHF bygger på stortingsproposisjon nr. 44 (2006-2007) hvor det legges vekt på at 
det må bli bedre ressursutnyttelse og koordinering i hovedstadområdet og mellom Helse Sør 
RHF og Helse Øst RHF. Formålet med utviklings og omstillingsarbeidet i Helse Sør-Øst er å 
sikre en bærekraftig utvikling av spesialisthelsetjenesten i regionen. Programmet skal bidra til å 
møte pasientenes behov, nå og i fremtiden, og sikre kvalitet i tjenestene. 
 
I følge høringsnotatet vises det til at helsetjenesten står overfor betydelige utfordringer, med et 
økende gap mellom behov og ressurser. Behovet for omstilling og klare prioriteringer 
understrekes av et betydelig ressursbehov, både når det gjelder drift og investering, for å kunne 
ivareta pasientenes behov med et økende antall eldre og med et bredt tilbud av nye 
behandlingsmetoder. Det blir derfor viktig å prioritere ressursene i samsvar med pasientenes 
behov for psykisk helsevern, rus, kronikerbehandling og helsetjeneste for eldre og forebygging. 
Videre fremheves det i høringsnotatet at en omprioritering av ressursene i mellom 
helseforetakene vil kreve betydelige omstillinger og et godt forpliktende samarbeid med 
kommunehelsetjenesten. For pasienten er det ikke viktig om det er kommunen eller 
spesialisthelsetjenesten som gir helsetjenestetilbudet, bare vedkommende får den hjelpen 
han/hun har behov for til riktig tid av personell med riktig kompetanse.  
 
Bydel Nordstrands fastleger øvrig kommunal tjeneste er avhengig av at spesialisthelsetjenesten 
gir behandling når det er behov for utredning/behandling til rett tid og på riktig nivå. Dette 
innebærer at henvisninger fra fastlegene blir behandlet raskt og at pasientene får den tjenesten 
de har behov for. Underveis i behandlingen i spesialisthelsetjenesten er det helt essensielt med 
en god dialog mellom helseforetak og kommune både med hensyn til kompetanse, hjelpemidler 
og ressurser slik at bydelen blir forberedt på å ta imot pasientene før de kommer hjem.  
 
Bydel Nordstrand vil påpeke betydningen av at omstillingen og utviklingen av Helse Sør-Øst 
bidrar til å ivareta et godt samarbeid mellom lokalsykehusene og med de/det foretak som vil ha 
regionfunksjoner. Samarbeid mellom kommune/bydel og helseforetak vil muligens først og 
fremst skje mellom lokalsykehus og bydel, men pasienter vil også bli behandlet i regionsykehus 
for deretter komme direkte tilbake til kommunehelsetjenesten. Det er derfor av stor betydning 
at samarbeid både på systemnivå med samarbeidsavtaler og rutiner fungerer men også ved 
overføring av den enkelte pasient. Dette innebærer at både lokalsykehus og helseforetak med 
regionalfunksjoner har samarbeidsavtaler med kommune/bydel. Det er utviklet gode 
overordnede samarbeidsavtaler mellom Oslo kommune og de ulike foretakene. Det er 
imidlertid nødvendig med samarbeidsavtaler både på regionalt helseforetaksnivå mellom Helse 
Sør-Øst og Oslo kommune og mellom det enkelte helseforetak og bydel. Ved 
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utarbeiding/endring av samarbeidsavtalen er det en forutsetning at disse endringene gjøres av 
kommune/bydel og foretak i fellesskap. 
 
I omstillingen i Helse Sør –Øst legges det opp til en klarere rollefordeling/differensiering 
mellom sykehus og etablering av sykehusområder. Bydel Nordstrand mener dette kan gjøre 
helsetjenesten mer ryddig og oversiktig. Dette innebærer at bydelens innbyggere og ansatte skal 
forholde seg til et lokalsykehus og bli ferdigbehandlet der. Det vil kunne gi et nært og godt 
samarbeid mellom bydel og sykehus. Lokalsykehuset må ha nødvendig kompetanse til å ivareta 
sine funksjoner.  Samarbeidet om behandlingsforløp må utvikles sammen med bydelen både 
innenfor somatikk, psykiatri og rus. Dersom kontroller i større grad skal overtas av fastleger 
slik det foreslås i høringsnotatet må dialogen mellom sykehus og fastlege forbedres. Epikrisene 
bør følge pasientene ved utskrivelse, ikke komme etter 1-2 uker som det gjøres i dag. 
Mulighetene for å være i dialog rundt den enkelte pasient og behandling etter utskrivelse er helt 
nødvendig og må forenkles. Det betinger en økt vektlegging på elektronisk samhandling slik at 
fastlegene får rask og nødvendig informasjon for å ivareta oppfølgingen. 
 
Høringen legger opp til et forpliktende samarbeid med kommunen der målet er best mulige 
pasientforløp med god planlegging og koordinering av tjenestene slik at akuttinnleggelser og 
reinnleggelser forebygges. Bydel Nordstrand vil understreke betydningen av en videreutvikling 
av eksisterende samarbeidsavtaler som sikrer klar fordeling av ansvar, gjensidig kompetanse og 
informasjonsutveksling, deltagelse i hverandres planprosesser og plikt til informasjon om 
endringer innen egen organisasjon som har konsekvenser for behandlingskjeden. Ulike 
samhandlingsarenaer bør videreutvikles som felles akuttmottak, intermediærenheter, 
ambulerende team for ulike diagnosegrupper, kontakttelefon der kommunehelsetjenesten kan 
ringe å rådføre seg etter pasientene er utskrevet eller for å hindre innleggelse, røntgen på hjul 
både i sykehjem men også for hjemmeboende pasienter/brukere. I tillegg må det etableres gode 
IKT løsninger som bidrar til rask informasjonsutveksling både mellom sykehus og fastlege og 
hjemmetjeneste. Sykehusene må legge vekt på kompetanseoverføring til bydelen jfr. 
veiledningsplikten i spesialisthelsetjenesteloven. Dette innebærer at bydelen så raskt som mulig 
får informasjon dersom pasientene vil ha behov for spesiell kompetanse etter utskrivning og får 
nødvendig opplæring for å ivareta pasientene på best mulig måte etter utskrivelse.  
 
Høringsnotatet går inn for at sykehusområdene skal utforme planer for hvordan 
rehabiliteringstilbudet i sykehusområdet skal dekkes. Bydel Nordstrand mener dette gir for lite 
føringer for utvikling av spesialisert rehabilitering. Bydelen ser at det kan være hensiktsmessig 
og riktig at de mest spesialiserte rehabiliteringsfunksjonene organiseres i et helseforetak. 
Lokalsykehusene må imidlertid også prioritere utvikling og oppbygging av rehabilitering på 
lokalsykehusnivå. Mange rehabiliteringsinstitusjoner ligger langt fra Oslo. Dette innebærer at 
det er lite samarbeid med bydelen og informasjon og kompetanseoverføring mellom 
rehabiliteringsinstitusjon og bydel er svært mangelfull.  
 
Når det gjelder psykisk helsevern legges det opp til i høringsnotatet at de organisatoriske 
løsninger som velges skal bidra til at det sikres en enhetlig ledelse innen psykisk helsevern med 
DPS, akuttfunksjoner og døgntilbud innen psykisk helsevern ved alle tre lokalsykehus. Bydel 
Nordstrand mener det er en svakhet at barne og ungdomspsykiatrien (BUP) ikke ligger innefor 
psykisk helsevern, men i dag er organisert til kvinne/barnklinikken ved Ullevål. En samordning 
av BUP sammen med øvrig psykiatri vil lette overgangen fra barn til voksenbehandling og 
samarbeidet med bydelen om disse pasientene. 
 
Det foreslås i høringen at Region- og områdefunksjoner samles i et helseforetak og at Ullevåls 
lokalsykehusfunksjoner samorganiseres med Aker. Bydel Nordstrand har ingen 
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motforestillinger mot dette, men er opptatt av at bydelens samarbeid med regionalsykehuset 
også må bedres/utvikles. 
 
 
 
 
Oslo, 18.08.2008 
 
 
 
Per Johannessen/s/       Marie Anbjørg Joten/s/ 
bydelsdirektør       assisterende bydelsdirektør 
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Sak 89/08    Evaluering av TT-ordningen - forlengelse av høringsfrist  
 
Arkivsak: 200800700 
Arkivkode: 186.1 
Saksbehandler: Marie Anbjørg Joten 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 25.08.08 74/08  
Eldrerådet 01.09.08 43/08  
Rådet for funksjonshemmede 01.09.08 40/08  
Helse- og sosialkomite 01.09.08 44/08  
Bydelsutvalget 11.09.08 89/08  
 
 
 
EVALUERING AV TT-ORDNINGEN - FORLENGELSE AV HØRINGSFRIST  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender saken til forberedende behandling i:  
Helse og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Råd og komiteer anbefaler bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget: 

1. Bydelsutvalget tar evaluering av TT-ordningen til etterretning 
2. Bydelutvalget ser på ordningen med dør til dør transport som svært interessant og 

mener ordningen bør prøves ut i et geografisk område av kommunen. 
3. Bydelsutvalget mener Oslo kommune bør gå for alternativ A de dette alternativet gir et 

best mulig tilbud for dagens TT- brukere  
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken til forberedende behandling i:  
Helse og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets behandling/vedtak: 
Eldrerådet kom med følgende bemerkninger: 

- Definisjon av nærområde – hva betyr nærområde? 
- Hva gjør man når noen skal utenfor nærområde? Får man da ikke bruke TT-

ordningen? 
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- TT-ordningen er god som den er i dag. Hva med de som ikke får TT-kort i dag? 
- Alle kan få ubegrenset antall reiser gjennom alternativ A i saksutredningen 

Eldrerådets vedtak: 
Eldrerådet ønsker å opprettholde TT-ordningen som den er i dag 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
Rådet for funksjonshemme kom med følgende merknader: 
Transporttjenesten for funksjonshemmede i Oslo ble opprettet i 1975 med sikte på å gi et 
transporttilbud til personer som på grunn av funksjonshemming ikke kunne benytte offentlig 
kommunikasjon. Transporttjenesten (TT) skal ha samme funksjon vis a vis  de 
funksjonshemmede som vanlig, offentlig kommunikasjoner har overfor den øvrige befolkningen. 
 
Det var et viktig poeng ved opprettelsen at tilbudet skulle bli sett på som et 
samferdselsspørsmål under kommunikasjon/samferdselsetat og ikke som et primært helse –og 
velferdsspørsmål. Det var ikke en del av den generelle eldreomsorg . 
 
Dette prinsipp bør fortsatt gjelde ved nyorganisering av TT. TT- tjenesten må i prinsippet være 
lik for funksjonshemmede uansett i hvilken bydel  man bor og ikke være avhengi av den enkelte 
bydels økonomi og fortolkning av regelverket. I likhet med administrasjonen  av øvrige, 
offentlige transportløsninger må TT i Oslo derfor være sentralt administrert. 
 
De tre alternativene løsninger for framtidig TT-ordning som er skissert i saken forutsetter alle 
at TT-reiser skal forhåndsbestilles. 
Dette er en ordning som må aksepteres når det gjelder faste  kjøreoppdrag( skole, arbeid, 
behandling) og ved behov av spesialbil , men dog med god fleksibilitet. 
 
Ved fritidsreiser når TT-brukeren kan benytte ordinære drosje, (dvs. de aller fleste brukerne) 
vil obligatorisk forhåndsbestilling bety en helt urimelig innskrenking og en meget sterk 
begrensing av de muligheter den funksjonshemmede i dag har fått via TT til å delta i ordinære 
aktiviteter og samfunnsliv foruten at all spontanitet umuliggjøres. Ikke alle aktiviteter og behov 
for forflytting kan tidfestes i god tid på forhånd. Ordinær bruk av drosje for godkjente TT-
brukere må derfor opprettholdes uansett hvilket alternativ løsning man ellers velger.   
 
Med et slikt helt nødvendig forbehold ser Rådet for funksjonshemmede i Nordstrand alternativ 
A som et godt tilleggstilbud i form av utvidelse av TT-ordningen og en standardheving spesielt 
for TT-brukere som i dag har begrensninger pga behovet for spesialbil.   
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Steinar Andersen (A) fremmet følgende bemerkning til punkt 3 - bydelsdirektørens forslag til 
vedtak i bydelsutvalget: 
”Helse- og sosialkomiteen ber om et notat før møtet i BU som skisserer hvilke besparing de 
ulike alternativene har.” 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen anbefaler bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget med 
bemerkning 
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SAKSFREMLEGG 
Vedlegg: 
Høring – Administrativt utkast til sak om evaluering av TT-ordningen 
 
Bakgrunn: 
Bystyret behandlet i møte 20.06.2007, sak 221, en bedre TT-ordning. I saken fattet bystyret 
følgende vedtak: 
 

1. Bystyret bes igangsette en evaluering av dagens TT-ordning. En slik evaluering må se 
på organisering, brukertilfredshet og omfang. 

2. Byrådet utreder i hvilken grad det er mulig å koble løyvene og den generelle 
taxiforvaltningen til TT-transport med sikte på at alle taxier skal ha tilbud om TT-
transport. 

3. Byrådet utreder i hvilken grad en for TT-brukere med behov for spesialtransport kan 
benytte minst 2 transportører 

4. Anbudskonkurranse på TT-transport utsettes inntil en slik utredning er forelagt. 
 
Det var totalt 17 175 godkjente TT-brukere i Oslo per 31.12.2007, hvorav 14 575 personer var 
brukere av ordinær drosje og 2600 var spesialbilbrukere. Antall turer i 2007 var 916 000, 
hvorav 84,6 % var ordinære drosjeturer og 14,4 % var spesialbilturer. Samlet brukte Oslo 
komme  
kr. 192,5 mill på TT-ordningen i 2007. Bestilling og planlegging skjer gjennom Kjørekontoret 
– Konsetra AS. Oslo taxi står for det meste av TT-transporten og fritidsreiser med vanlig drosje 
bestilles gjennom disse. Utfra den kartlegging som er gjennomført av Rambøll management 
kan det konkluderes med at brukerne generelt er fornøyde med dagens ordning. Det pekes 
imidlertid på en del faktorer som bør forbedres. Synshemmede og spesialbilbrukere ønsker en 
ordning hvor kollektivtilbudet kan utnyttes mer effektivt. De over 67 år er misfornøyd med 
tildeling av kun 50 turer i året. Reiseområdet for TT-ordningen er det også en del brukere som 
er misfornøyd med.  
Rambølls utredning peker på ulike måter å løse TT-funksjonene på. De sammenligner og 
vurderer rettigheter til transport og administrasjon i Oslo med TT-ordningen i Hordaland og 
Akershus. Rambøll management anbefaler en forbedring av systemløsninger og en 
effektivisering av administrative rutiner. 
 
Konklusjonen av evalueringen kan oppsummeres i følgende punkter: 

• En ordning der TT-brukere med behov for spesialtransport kan velge fritt mellom minst 
to leverandører er en kostbar løsning. Dette avbefales derfor ikke. 

• En kobling av løyvene til TT slik at alle taxier skal ha tilbud om TT-transport svekker 
kommunens mulighet til kontroll og det kan føre til at ressurskrevenede brukere får 
problemer med transport. 

• Rambøll slår fast at Oslo har en meget god løsning sammenlignet med andre fylker, 
men anbefaler en forbedring av systemløsninger og effektivisering av rutiner. 

 
I denne evalueringen lå det ikke noen vurdering av en dør til dør transport. Byrådsavdelingen 
mener en slik transport også bør vurderes på bakgrunn av at brukerne over 67 år er kritisk til at 
de kun tildeles 50 fritidsreiser. Det er også ønskelig å kunne reise utenfor Oslos grense og at 
TT- transport bør koordineres med kollektiv transport. 
 
Flere storbyer som Gøteborg, København og flere byer/regioner i Nederland tilbyr en 
transportordning basert på busser/minibusser. Dette er en dør til dør transport som eldre og 
funksjonshemmede fritt kan benytte. Utfordringer for dør til dør transport er å kunne tilby et 
velfungerende transportsystem som tilfredstiller det grunnleggende reisebehovet hos brukere 
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som ikke kan benytte det ordinære kollektivsystemet. TT ordningen bør derfor i større grad 
sees i sammenheng med ordinær kollektivtrafikk slik at brukerne kan tilbys et helhetlig 
transporttilbud. 
 
Brukere som har behov for transport til og fra skole, arbeid, dagsenter, barnehage, utdanning, 
avlastning og skolefritidsordning anbefales holdt utenfor denne ordningen. Det er i dag ca 6000 
brukere av denne ordningen i Oslo og disse brukerne bør opprettholde samme ordning som i 
dag med søknad til bydelen. Det legges imidlertid opp til at også disse brukerne kan benytte seg 
av dør til dør ordningen ved fritidsreiser. 
 
Byrådsavdelingen fremlegger tre ulike alternativer for TT-ordningen: 
 
Alternativ A: Brukerne har et ubegrenset antall fritidsreiser gjennom nærbusslinjer i et 
avgrenset område med krav om forhåndsbestilling og uten søknad om TT-kort. Dette innebærer 
at 

• Det vil ikke være nødvendig å søke om TT-kort for fritidsreiser for de som er over 67 
år. Det er kun behov for en brukergodkjenning 

• Alle som mener en har behov for denne ordningen kan bruke den. 
• Alle reiser forhåndsbestilles 
• Ubegrenset antall reiser i et avgrenset område i Oslo og event. utover Oslos grenser der 

dette er naturlig 
• Bruk av minibusser med plass til opptil 2 rullestoler 

 
Alternativ B –ubegrenset antall fritidsreiser gjennom nærbusslinjer i et avgrenset område med 
krav om forhåndsbestilling og TT-kort. Dette innebærer at: 

• Det søkes som nå om TT-kort ved fritidsreiser 
• Alle reiser forhåndsbestilles 
• Ubegrenset antall reiser 5 dager i uken i et avgrenset område i Oslo og event. utover 

Oslos grenser der dette er naturlig 
• Det kan i tillegg tildeles 10 drosjereiser som kan brukes innen Oslos bygrense 
• Bruk av minibusser og drosje 

 
Alternativ C – begrenset antall fritidsreiser men mulighet til å bestille flere reiser mot en høyere 
takst. Søknad om TT-kort. Dette innebærer at: 

• Det vil som nå være nødvendig å søke om TT-kort ved fritidsreiser 
• Alle reiser forhåndsbestilles 
• Begrenset antall fritidsreiser innen Oslos bygrense, event. mulighet til å bestille flere 

reiser mot en høyere takst 
• Det kan i tillegg tildeles 10 drosjekreiser som kan brukes innen Oslos bygrense 
• Bruk av minibusser og drosje 

 
Det viktigste kriteriet ved valg av modell er at brukerne får mulighet for flere fritidsreiser enn i 
dag. En ønsket utvikling må ta hensyn til brukerne og de eksisterende økonomiske rammer. 
Gjennom forhåndsbestilling av samtlige reiser og bruk av minibusser vil kommunen ha 
mulighet til å tilby langt flere reiser innenfor samme kostnader enn ved dagens organisering og 
bruk av taxi. Det antas derfor at gevinstene for brukerne ved ubegrenset bruk av reiser vil 
oppveie mot at de må bestille reiser på forhånd. 
 
Byrådsavdelingen foreslår et prøveprosjekt koblet opp mot et angitt område/bydel fra 2010. I 
2009 vil ordningen planlegges med medvirkning fra ulike aktørgrupper. All bestilling gjøres på 
telefon og kjørekontoret samordner transporten. Det forsøkes å ta i bruk et billettsystem som er 
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tilpasset det ordinære transportsystemet. Drift av transport legges ut på anbud. Nærbussene 
kjører alle dager i uken mellom bestemte klokkeslett i prøveperioden.  
 
Bydelens vurdering: 
Bydel Nordstrand vurderer denne høringen om en ny dør til dør transport for eldre over 67 år 
og for funksjonshemmede som en svært interessant ordning. Mange eldre opplever i dag at de 
ikke har nok turer de kan benytte for å komme til butikk, frisør, lege, tannlege, med mer. De 
eldre benytter flest TT turer i nærområdet til der de bor til de fleste formål. Den nye ordningen 
med ubegrenset antall turer gir de eldre langt større frihet til å komme seg rundt enn de har med 
dagens ordning. Bydelen mener derfor er at alternativ A er det beste alternativet. Alternativ A 
innebærer at de eldre og funksjonshemmede får ubegrenset antall turer i løpet av året. Dagens 
ordning med spesialtransport for eldre og funksjonshemmede til arbeid, skole og 
aktivitetstilbud opprettholdes. De som har behov for dør til dør transport behøver ikke søke om 
TT-kort, men trenger kun en forhåndsgodkjenning slik at ordningen derfor vil kunne oppleves 
mindre byråkratisk enn dagens ordning gjør for brukerne. 
Bydelen benytter i 2008 14 mill. kroner til transport av eldre og funksjonshemmede. Det er 
derfor viktig og riktig å se på hvordan disse midlene benyttes. Bydelen forventer å spare ca 1, 5 
mill kroner i 2008 på egen transport ordning. Dette viser at det lønner seg å se på ordningen. 
Bydelens ordning har begrenset kapasitet og kan kun gi tilbud til en del av de som benytter 
spesialtransport.   
Når det gjelder spesialtransport til dagtilbud, jobb med mer opprettholdes dette med vedtak og 
egen kjøring som i dag. Bydelsdirektøren mener imidlertid at Oslo kommune bør se på 
kommunens avtale rundt spesialtransport og vurdere alternative løsninger for dette, slik bydelen 
har gjort for en del av våre brukere. 
 
 
18.08.2008 
 
 
 
Per Johannessen/s/      Marie Anbjørg Joten/s/ 
bydelsdirektør       assisterende bydelsdirektør 
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Sak 90/08    Forslag til navn på vei 2749 på Ekeberg  
 
Arkivsak: 200800927 
Arkivkode: 133.6 
Saksbehandler: Ivar Andreas Nyhus 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 25.08.08 76/08  
Barn, ungdom og kultur komite 02.09.08 42/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 02.09.08 48/08  
Bydelsutvalget 11.09.08 90/08  
 
 
FORSLAG TIL NAVN PÅ VEI 2749 PÅ EKEBERG  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til komiteene: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget  tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Vei 2749 på Ekeberg endrer navn til Anne Brannfjells vei 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om forslag til navn på vei 2749 på Ekeberg til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Barn, ungdom og kultur komiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med endring av skrivemåte: Anne 
Brannfjeld 
 
Byutvikling, miljø og samferdsel vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget  tiltres. 
 
Bakgrunn: 
Bekkelaget lokalhistorisk forening (BLF) ved Dag Jarnøy foreslår at vei 2749 oppkalles etter 
Anne-Marie Pedersdatter eller ”Anne Brannfjeld” som hun het på folkemunne. Veistubben 
ligger mellom Brannfjellveien 30 og Enoks vei.  
 
Bydelsutvalget har myndighet til å fatte endelig vedtak i saker om fastsetting av veinavn. 
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SAKSFRAMSTILLING: 
Anna Brannfjell var kjent som signekone og helbrederske i Aker og Christiania og nøt stor 
respekt. Bodde på husmannsplassen Brannfjell der de røde hyttene står i dag. Hustuftene på 
plassen der hun bodde er skiltet. Det er for de som ønsker mer opplysninger skrevet et foredrag 
om henne på BLF`s hjemmeside www.eikaberg.org 
 
I veinavnet bør klengenavnet ”Anne Brannfjell” brukes. Historien om Anne Brannfjells liv og 
virke er verdifull for ettertida og bidrar til forståelse av levekårene i vår bydel i tidligere tider. 
Et eget veinavn vil bidra til at den fargerike personen ikke går i glemmeboka. 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/      Ivar A Nyhus/s/ 
bydelsdirektør       informasjonskonsulent 
 
VEDLEGG: BEKKELAGET LOKALHISTORISK FORENING (BLF) 
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Sak 91/08    Sandstuveien 45 - Planforslag til offentlig ettersyn. 
Uttalelse fra Bydel Nordstrand  

 
Arkivsak: 200600774 
Arkivkode: 512.1 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 25.08.08 72/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 02.09.08 47/08  
Bydelsutvalget 11.09.08 91/08  
 
 
SANDSTUVEIEN 45 - PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN . UTTALELSE 
FRA BYDEL NORDSTRAND  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
1. Bydel Nordstrand registrerer at bydelens tidligere uttalelse er innarbeidet i planforslaget 

på en tilfredsstillende måte. 
2. Bydel Nordstrand har ikke merknader til planforslaget ut over hva som framkommer av 

vedtakets pkt. 3 
3. Gjeldende parkeringsnorm som er forutsatt lagt til grunn ivaretar ikke etter bydelens syn  

det reelle behovet, og vil medføre ytterligere parkeringsvanskeligheter/trafikale problemer i 
området. Bydelen anbefaler at dette forhold revurderes, og at det stilles  økt krav til 
opparbeidelse av parkeringsplasser . Det synes rimelig å legge til grunn et snitt på 1,3 biler 
pr husstand. 

4. Saken sendes BMS komiteen og Bydelsutvalget til orientering  
 
Til bydelsutvalget 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 
  
Til BMS-komiteen 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 

 
Arbeidsutvalgets vedtak: 

1. Bydel Nordstrand registrerer at bydelens tidligere uttalelse er innarbeidet i 
planforslaget på en tilfredsstillende måte. 

 
2. Bydel Nordstrand ønsker at bruk av dispensasjoner i bygge saker begrenses slik at 

dispensasjoner kun gis unntaksvis. Bydel Nordstrand mener at det ikke bør gis 
dispensasjon fra krav til byggehøyde og avstand til tomtegrense i denne konkrete 
byggesaken. 

 
3.   Gjeldende parkeringsnorm som er forutsatt lagt til grunn ivaretar ikke etter bydelens   

syn det reelle behovet, og vil medføre ytterligere parkeringsvanskeligheter/trafikale 
problemer i området. Bydelen anbefaler at dette forhold revurderes, og at det stilles  økt 
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krav til opparbeidelse av parkeringsplasser . Det synes rimelig å legge til grunn et snitt 
på 1,3 biler pr husstand. 
 Bydel Nordstrand viser samtidig til tidligere vedtak fra 19.06.2008 i bydelsutvalgets    
sak 72/08 i forbindelse med Holtet reguleringen. 

   
4. Saken sendes BMS komiteen og Bydelsutvalget til orientering  

 
Byutvikling, miljø og samferdselkomiteens vedtak:  
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 
 
 
SAKSUTREDNING 
Vedlegg: ( et dokument som inneholder) 
1. Plan- og bygningsetatens brev av 19.6.2008 m/vedlegg 
2. Bydel Nordstrands adm. uttalelse av 26.07.2006 
3. Advokatfirmet Vodal Zimmermann & Co AS, bemerkninger av 9.7.2008 (Sandstuveien 

borettslag) 
 
Bakgrunn: 
Plan- og bygningsetaten har ved brev av 19.juni då. (mottatt 25.juni då) oversendt til uttalelse 
”Sandstuveien 45 – Planforslag til offentlig ettersyn”. Frist for å uttale seg er satt til 
13.08.2008. Etter kontakt med Plan- og bygningsetaten er fristen for bydelens vedkommende 
forlenget til 26.august 2008.  
 
Det aktuelle området er i dag regulert til byggeområde for boliger og foreslås omregulert til 
byggeområde for boliger, dvs. samme formål. 
Hensikten med planforslaget er å erstatte eksisterende bygning med en boligblokk i 4 etasjer + 
underetasje med strøkstjenlig virksomhet ut mot Sandstuveien. 
 
 Planområdet er på totalt 1837 m2 
 Planlagt blokkbebyggelse med 16 leiligheter 
 Garasje under terreng – 15 plasser. 3 plasser på terreng (gjesteplasser) 
 Planforslaget faller ikke inn under reglene /forskrift om konsekvensvurdering 
 Gjeldende regulering er byggeområde for boliger S-788, 8.09.1959. 

Reguleringsbestemmelser finnes ikke. Eiendommen er ikke omtalt i S-788, som har som 
tittel ”Regulerings- og bebyggelsesplan for gnr. 160 bnr. 711 ved Sandstvn”, og omfatter 3 
boligblokker, garasjeanlegg og del av turvei E7.” 

 Plan- og bygningsetaten anbefaler forslaget 
 
Vurdering 
 
I utgangspunktet betegner bydelsdirektøren dette som et kurant planforslag. 
 
Det er tre forhold som en vil trekke fram:  
1. Bydelens uttalelse av 26.7.2006 
Disse forhold er i sin helhet innarbeidet i planforslaget på en tilfredsstillende måte. Ikke behov 
for ytterligere kommentarer knyttet til dette. 
 
2. Mulig forringelse av bokkvalitet for omkringliggende bebyggelse, jf. adv. Zimmermanns 

brev av 9.7.2008. 
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Dette brevet vedlegges slik at arbeidsutvalget kan trekke inn denne dimensjonen hvis ønskelig. 
Disse hensyn er fra bydelsdirektørens side ivaretatt i vedlagte brev, og bydelsdirektøren finner 
ikke grunnlag for ytterligere merknader. 
 
3. Trafikale forhold. 
Av Plan- og bygningsetatens foreløpige vurdering framgår om trafikkforhold bland annet:: 
”….Parkering i henhold til norm” 
 
Det er ikke lett å se at den trafikk som denne utbygging isolert sett representerer vil øke trafikk-
/parkeringsbildet veldig mye. På den annen side er det allerede vanskelige trafikk- og 
parkeringsforhold i området. 
 
Bydelsdirektøren minner om hva arbeidsutvalget/bydelsutvalget nylig blant annet har uttalt 
knyttet til sak 72/08  Holtveien / Pareliusveien - Felt 5 i Holtet lokalsenter - område- og 
prosessavklaring: 
” Parkering        
Arbeidsutvalget er kjent med at de to første prosjektene i Pareliusveien som kommer ihht reguleringsplanen for 
Holtet lokalsenter viser at henholdsvis, to eneboliger rives og erstattes med 32 boenheter og en enebolig rives og 
erstattes med 14 boenheter. Begge prosjekter legger opp til 1 stk parkeringsplass pr boenhet ihht til gjeldende 
parkeringsbestemmelser.  
 
Ved å kombinere tabellene i Oslo statistikken for 2007som viser antall person pr bil i Oslo og antall personer pr 
husstand i bydel Nordstrand vil hver husstand i snitt ha 1,3 biler. Med 1 stk parkeringsplass pr boenheter vil de to 
nevnte prosjektene alene medføre en underdekning på 15 parkeringsplasser. I tillegg kommer behovet for 
gjesteplasser. Det er også viktig å bemerke at dette er de to første av potensielt elleve tilsvarende prosjekter i 
Pareliusveien. 
 
I forutsetningene for reguleringsplan for Holtet lokalsenter er det lagt opp til ”bymessig fortetning”, rundt Holtet 
som et knutepunkt. Tanken er at beboere skal reise kollektivt til sitt arbeidssted i byen. Det er imidlertid ikke lagt 
inn noen begrensninger i forhold til antall biler fremtidige beboere skal kunne eie og det er grunn til å tro at også 
de som reiser kollektivt til byen like fullt eier en eller flere biler. Videre for å nyttegjøre seg av servicetilbudet i 
bydelen utover det man finner på Holtet må man i stor grad benytte privatbil. Etter arbeidsutvalgets syn er det 
derfor rimelig å legge til grunn et snitt på 1,3 biler pr husstand også for områdene som inngår i Holtet 
lokalsenter. 
 
Etter arbeidsutvalgets syn kan ikke gjeldende parkeringsnorm legges til grunn ved godkjennelse av de enkelte 
prosjekter da dette vil skape en parkerings- og trafikksikkerhetssituasjon som blir uholdbar for nærmiljøet på 
Holtet. Arbeidsutvalget mener derfor at planinitiativet aktualiserer en vurdering i forhold til økt krav til 
opparbeidelse av parkeringsplasser.  
 
Trafikale forhold: 
Økt utnyttelse av eiendommene vil medføre økt trafikkbelastning i planområdet. Spørsmål og krav knyttet til 
veiopparbeidelse og trafikksikkerhetsmessige tiltak bes vurdert og fulgt opp med tanke på dimensjonering av veier 
og fortau.  
 
Utvikling av området: 
Med utgangspunkt i den stykkvise utviklingen av området og en konkretisering av virkningene i form av 
utbyggingsplaner og iverksatte tiltak, mener arbeidsutvalget at de foreslåtte endringene aktualiserer temaer som 
det er uttrykt bekymring for lokalt i forhold til områdets eksisterende og fremtidige kvaliteter.  
 
I den grad det etableres en praksis for å utvikle området med utgangspunkt i mindre vesentlige 
reguleringsendringer mener arbeidsutvalget det vil være hensiktsmessig å nedlegge dele- og byggeforbud, inntil 
det foreligger en fornyet vurdering av konsekvensene ved en gjennomføring av reguleringsplanen. 
  
Bydelsutvalget Nordstrand ønsker ikke nedleggelse av dele- og byggeforbudet, men viser samtidig til den 
bekymring som er beskrevet i arbeidsutvalgets vedtak, spesielt om parkering, og ber Plan- og bygningsetaten 
iverksette tiltak som forhindrer den alvorlige situasjonen som er i ferd med å utvikle seg med hensyn til parkering 
på Holtet. 
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Bydelsdirektøren trekker ikke fullstendig sammenligning til denne saken, men mener også her 
at parkeringsforholdende ytterligere kan bli forverret ved realisering av planforslaget, i det en 
mener at kravet til parkeringsplasser er satt for lavt.    
  
 
Oslo, den 14.august 2008 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 92/08    Informasjon om utredning om sentralt opptak i - og 
bestilling av barnehager  

 
Arkivsak: 200800862 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Tove Heggen Larsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 25.08.08 73/08  
Medbestemmelsesutvalg 01.09.08 47/08  
Barn, ungdom og kultur komite 02.09.08 41/08  
Bydelsutvalget 11.09.08 92/08  
 
 
INFORMASJON OM UTREDNING OM SENTRALT OPPTAK I - OG BESTILLING 
AV BARNEHAGER  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Sakens sendes til behandling i  : 
BUK-komiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til BUK-komiteen: 
Bydelsdirektørens informasjon om utredning om sentralt opptak i – og bestilling av barnehager 
tas til orientering. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar bydelsdirektørens informasjon om utredning om sentralt opptak -  
og bestilling av barnehager til orientering ihht. Hovedavtalens 14.f. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens informasjon om utredning om sentralt opptak i – og 
bestilling av barnehager til orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Sakens sendes til behandling i  : 
BUK-komiteen 
Bydelsutvalget 

 Barn, ungdom og kultur komiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens informasjon om utredning om sentralt opptak i – og bestilling av barnehager 
tas til orientering. 
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SAKSFRAMSTILLING: 
Regjeringen foreslo 25.04. 08 at foreldre med barn som fyller 1 år før 31.08 og som er søkere 
ved hovedopptaket, får rett til barnehageplass i kommunen. Dette fører til at kommunene må 
sørge for å kunne tilby plass til alle med slik rettighet.  
 
Ved innføring av lovfestet rett til barnehageplass, er det kommunenes plikt å kunne gi tilbud 
om plass innenfor kommunen sentralt. Ved opptak av barn må en derfor ha mulighet til å se 
kommunen under ett for å sikre at ikke noen bydeler har overkapasitet og noen har 
underkapasitet  kreves det en helhetlig oversikt og koordinering for å ivareta loven om barns 
rett til plass.  
 
Etter hvert som flere bydeler får full behovsdekning og noen bydeler kanskje får flere plasser 
enn de selv kan disponere, ser byrådsavdelingen det nødvendig å vurdere om dagens 
opptaksorganisering er tilfredsstillende. 
 
Det vises til vedlagte informasjon fra Byrådsavdeling for kultur og utdanning.  
 
Det fremgår av saken at det tas sikte på å ha utarbeidet et forslag til justeringer som blir sendt 
ut på høring til bydelene medio august. I den forbindelse blir det også vurdert om det skal 
inviteres til et orienteringsmøte for BU – lederne. 
 
 
Oslo. 30.06. 2008 
 
 
 
Per Johannessen/s/       Tove Heggen Larsen/s/
   
bydelsdirektør        ass. bydelsdirektør  
 
 
 
 
Vedlegg: Informasjon fra Byrådsavdelingen for kultur og utdanning.   
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Sak 93/08    Årsmelding og regnskap for 2007-  Simensbråten og 
Ekeberg seniorsenter  

 
Arkivsak: 200400155 
Arkivkode: 332 
Saksbehandler: Christin Resen-Fellie 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 25.08.08 78/08  
Eldrerådet 01.09.08 46/08  
Helse- og sosialkomite 01.09.08 48/08  
Bydelsutvalget 11.09.08 93/08  
 
 
ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2007-  SIMENSBRÅTEN OG EKEBERG 
SENIORSENTER  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender årsberetning 2007 for Simensbråten- Ekeberg seniorsenter til 
behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Årsberetning 2007 for Simensbråten- Ekeberg seniorsenter tas til etterretning. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender årsberetning 2007 for Simensbråten- Ekeberg seniorsenter til 
behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
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SAKSFREMSTILLING 
Vedlegg: Årsmelding for 2007 Simensbråten –Ekeberg Seniorsenter 
 
 
 
Oslo, 12.06.2008 
 
Per Johannessen/s/     Mihriban Rai/s/     
bydelsdirektør     enhetsleder 
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Sak 94/08    Regnskap for 2007 Nordstrand Eldresenter  
 
Arkivsak: 200400269 
Arkivkode: 332 
Saksbehandler: Christin Resen-Fellie 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 25.08.08 77/08  
Eldrerådet 01.09.08 47/08  
Helse- og sosialkomite 01.09.08 47/08  
Bydelsutvalget 11.09.08 94/08  
 
REGNSKAP FOR 2007 NORDSTRAND ELDRESENTER  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om regnskap for 2007 ved Nordstrand eldresenter til behandling i:  
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til råd og komiteer: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget: 
Regnskap for 2007 – Nordstrand eldresenter – tas til orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om regnskap for 2007 ved Nordstrand eldresenter til behandling i:  
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
SAKSFRAMSTILLING: 
Vedlegg: Regnskap 2007 for Nordstrand Eldresenter 
 
Oslo, 26.06.2008 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 95/08    Protokoller til orientering  
 
Arkivsak: 200700160 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 11.09.08 95/08  
 
PROTOKOLLER TIL ORIENTERING  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget: 
Protokollene tas til orientering 
 
 
Saksutredning 
Vedlegg – følgende protokoller: 
 
Arbeidsutvalget     25.08.2008 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteen   02.09.2008 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen  02.09.2008 
 
Helse- og sosialkomiteen    01.09.2008 
 
Eldrerådet      01.09.2008 
 
Ungdomsrådet      01.09.2008 
 
Rådet for funksjonshemmede    01.09.2008 
 
 
Oslo, 04.09.2008 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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	Sak 83/08    Protokoll til godkjenning 19.08.2009 1
	Sak 84/08    Avviksrapportering pr. 31.05.2008 1
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	Sak 86/08    Oppnevning av politisk representant - observatør -  Rådet for funksjonshemmede 1
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	Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen
	Helse- og sosialkomiteenEldrerådet
	Rådet for funksjonshemmede
	Ungdomsrådet
	Bydelsutvalget
	Til komiteer og råd
	Til medbestemmelsesutvalget:
	Til bydelsutvalget:
	Eldrerådets vedtak:
	Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
	Ungdomsrådets vedtak:
	Helse- og sosialkomiteens vedtak:
	Byutvikling, miljø og samferdsel komiteens vedtak:
	Barn, ungdom og kultur komiteens vedtak:
	SAKSUTREDNING:
	Vedlagt følger Avviksrapportering pr. 31.05.2008.
	Oslo, 26.08.2008
	Per Johannessen/s/     Inge Olav Solli/s/
	bydelsdirektør      økonomisjef
	Til arbeidsutvalget:
	Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering pr. 31.07.2008 til behandling i:
	Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen
	Helse- og sosialkomiteenEldrerådet
	Rådet for funksjonshemmede
	Ungdomsrådet
	Bydelsutvalget
	Til komiteer og råd
	Til medbestemmelsesutvalget:
	Til bydelsutvalget:
	Eldrerådets vedtak:
	Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
	Ungdomsrådets vedtak:
	Helse- og sosialkomiteens vedtak:
	Byutvikling, miljø og samferdsel komiteens vedtak:
	Barn, ungdom og kultur komiteens vedtak:
	SAKSUTREDNING:
	Vedlagt følger Avviksrapportering pr. 31.07.2008.
	Oslo, 26.08.2008
	Per Johannessen/s/     Inge Olav Solli/s/
	bydelsdirektør      økonomisjef
	Til Helse- og sosialkomiteen:
	              ……………………………..
	Helse- og sosialkomiteens vedtak:
	Leder av helse og sosialkomiteen, f.t. Mona Verdich (H)
	Til bydelsutvalget:
	1. Bydelsutvalget tar Helse- og sosialkomiteens oppnevning av politisk representant –            observatør – i Rådet for funksjonshemmede til orientering.
	SAKSFRAMSTILLING:
	Sigbjørn Odden (H) tok opp saken på arbeidsutvalgets møte under ”eventuelt”.
	Rådet for funksjonshemmede har uttrykt ønske om at en politisk representant – observatør – oppnevnes / deltar på møtene. 
	Arbeidsutvalget vedtok enstemmig at saken behandles i Helse- og sosialkomiteens møte 01.09.2008 og legges fram for bydelsutvalget 11.09.2008 til orientering.
	Oslo, 26.08.2008
	Per Johannessen/s/
	bydelsdirektør
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
	Til arbeidsutvalget: 
	Saken sendes til:
	Komiteer, råd og utvalg
	Bydelsutvalget
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.
	Til medbestemmelsesutvalget:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.
	Til bydelsutvalget:
	1. Bydelsdirektørens  kommentarer til høringsdokumentet tiltres.
	2. Det videre arbeid med oppfølging av Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming blir fulgt opp i bydelens egen strategiplan.
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Saken sendes til:
	Komiteer, råd og utvalg
	Eldrerådets vedtak:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.
	Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med følgende merknader:
	Det må følge økonomiske midler som gjør det praktisk mulig å følge strategiplaner
	Ungdomsrådets vedtak:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees
	Helse- og sosialkomiteens vedtak:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees.
	Byutvikling, miljø og samferdsel komiteens vedtak:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med følgende protokolltilførsel:
	Side 11 i saksfremstillingen siste avsnitt nederst ” I bydel Budsjetts budsjett 2008-2011” osv.  Uklart for komiteen hva som menes med dette.
	Side 12 i saksfremstillingen punkt 16. Komiteen ber om en tilbakemelding om hva som ligger i punkt 16 da dette er uklart.
	Barn, ungdom og kultur komiteens vedtak:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.
	SAKSFRAMSTILLING:
	Bydelenes svarfrist til Byrådsavdeling for byutvikling er 20.08.2008.
	Bydel Nordstrand har sendt brev til byrådsavdelingen og gjort oppmerksom på at Rådet for funksjonshemmede har sitt møte 1. september og bydelsutvalget har møte 11. september. Bydelen har bedt om anledning til å oversende Rådets og bydelsutvalgets behandling så snart det foreligger.
	Bydelen har også tidligere uttalt seg til Barne- og likestillingsdepartementet vedr. Ny handlingsplan for universell utforming – oversendelse av innspill, datert 19.05.2008.
	I Oslo kommunenes strategisk plan benyttes den definisjon av universell utforming som er gitt i diskriminerings- og tilgjengelighetslovens ( vedtatt 10.06.2008 ) § 9 andre ledd:
	” Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forhold slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes til flest mulig”.
	Ved oppfølging av lovverket er det denne formuleringen som er gjeldende.
	I Miljøverndepartementets temarapport Universell utforming, utgitt i november 2007, er det gitt følgende definisjon: 
	” Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassning og en spesiell utforming.”
	Dette er utdypet slik at strategien som gir grunnlag for å konkretisere kvaliteter i produkter og omgivelser skal kunne brukes av alle på en likestilt måte. Løsningene skal være gode totalt sett og fungere sammen med andre samfunnsmessige mål og inngå som en integrert del av helhetlig utforming.
	Begrepet ” produkter og omgivelser” omhandler alle sektorer og fagområder. Kravet til omgivelsene omfatter de fysiske og tekniske omgivelsene som utformes av mennesker. Produkter også maskiner og programvare innen Ikt - sektoren og innenfor tjenesteyting. 
	Det er tidligere blitt arbeidet for å  gi tilgjengelighet for funksjonshemmede, mens dette kan oppnås gjennom spesielle løsninger, forutsetter universell utforming at hovedløsningen skal imøtekomme alles brukerbehov.
	Syv prinsipper for universell utforming:
	Det er utviklet syv prinsipper for universell utforming som viser hvilke funksjons- og ytelseskrav som produkter, byggverk og løsninger må tilfredsstille for å være gode i bruk for personer med ulike forutsetninger:
	1. Like muligheter for bruk: Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter
	2. Fleksibel i bruk: Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og ferdigheter.
	3. Enkel og intuitiv bruk: Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå.
	4. Forståelig informasjon: Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte, uavhengig av forhold knyttet til omgivelsene eller brukerens sensoriske ferdigheter.
	5. Toleranse for feil: Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige konsekvenser, og minimalisere utilsiktede handlinger.
	6. Lav fysisk anstrengelse: Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med et minimum av besvær.
	7. Størrelse og plass for tilgang og bruk: Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens kroppsstørrelse, kroppsstilling og mobilitet.”
	De mest berørte grupper:
	”Universell utforming skal i så stor utstrekning som mulig favne hele befolkningen og inkludere personer med nedsatt funksjonsevne, som: bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede, orienteringshemmede, miljøhemmede, Lese- og skrivehemmede, utviklingshemmede og psykisk syke”.
	Bydel Nordstrands kommentarer til Strategisk plan for universell utforming:
	Generelt:
	Strategisk plan for universell utforming har som målsetting å bidra til større deltaking og likestilling. En del av de foreslåtte tiltak vil kreve økte driftsutgifter i planperioden. Dette må først og fremst prioriteres innenfor de årlige budsjetter og innenfor økonomiplanens rammer. En del av tiltakene er av generell karakter og ikke øremerket spesielle grupper og bør derfor sikres ivaretakelse og forpliktelser, slik at ikke økonomiske begrensninger hindrer muligheten for realisering av nødvendige tiltak. Bydelene bør derfor tildeles nødvendige midler for å tilrettelegge tjenestene i tråd med sentrale retningslinjer og planverk.  Dette kommer senest til uttrykk i forbindelse med innspill fra bydelens Råd for funksjonshemmede til: ” Ny handlingsplan for universell utforming ” datert 19.05.2008.
	Tidligere er det i bydelen utarbeidet: Plan for funksjonshemmede for Bydel Ekeberg – Bekkelaget 1998 – 2001, tilgjengelighetsplan for Bydel Nordstrand ( kartlegging av fysisk tilgjengelighet og forslag til tiltak for bevegelseshemmede i bydel Nordstrand) år 2000 og Handlingsplan for funksjonshemmede  2001 – 2004  for bydel Lambertseter. Dette er dokumenter og kartleggingsmateriale som bydelen ønsker å benytte i sitt videre arbeid med universell utforming.
	Bydelen vurderer tilgjengelighet fortløpende og arbeider med å tilrettelegge egne lokaliteter for mennesker med funksjonshemming.  I de tilfelle bydelen må leie lokaliteter utenfor bydelens egne lokaler bestrebes det på å benytte lokaliteter som er universelt utformet. 
	Det arbeides med å samlokalisere bydelens tjenester og i dette planarbeidet er det også fokus på universell utforming for å skape optimal tilgjengelighet for brukere og ansatte. 
	Den videre oppfølging av Strategisk plan for universell utforming vil i hovedsak skje gjennom bydelens overordnede planverk, strategiplan, økonomiplan og årsbudsjett med mål, tiltak og deltiltak med konsekvenser, årsberetning og øvrige rapporteringer. Dette vil framkomme av bydelens kommentarer.
	I Bydel Nordstrand benyttes betegnelsen : personer med nedsatt funksjonsevne om de enkeltindivider og grupper som omtales i denne høringen.
	Store deler av de tjenestene bydelen utfører går ut på å ivareta behov og interesser for personer med nedsatt funksjonsevne. Bydelen bestreber seg på å ha samlede planer for alle områder det arbeides med, da det anses som et tjenelig redskap, både når det gjelder å prioritere ressursene og å synliggjøre det arbeidet som gjøres. 
	I Bydel Nordstrands budsjett 2008, med mål 2008 – 2011 med tiltak 2008 med konsekvenser, er også  personer med nedsatt funksjonsevne søkt integrert i bydelens tjenester. Det samme vil skje i forbindelse med bydelens strategiplan, som nå er under arbeid, sit:
	Mål:
	1. Brukerne opplever tjenester med kvalitet, service og kapasitet.
	2. Ansatte opplever sine arbeidsplasser som god. Forebyggende tiltak er tilrettelagt for å sikre et godt nærværsarbeid som reduserer sykefravær.
	3. Bydelen har forebyggende helsearbeid som et perspektiv inn i alle tjenester.
	4. Bydelen følger opp og tilrettelegger for utføring av tjenester i samarbeid med brukerne.
	5. Mennesker med behov for tidlig tverrfaglig oppfølging får individuelt tilrettelagte tjenester på et tilpasset omsorgsnivå.
	6. Bydelen har effektiv ressursforvaltning med forsvarlig kvalitet, service og kapasitet.
	7. Mennesker med sammensatte problemer tilbys koordinert, tverrfaglig rehabilitering og nødvendige helsetjenester.
	8. Bydelen er miljøeffektiv og arbeider for å redusere risikofaktorer.
	9. Vanskeligstilte boligsøkere er tildelt kommunalt disponerte boliger.
	10. Mottakere av introduksjonsstønad for flyktninger og sosialhjelp får rask tilgang på arbeid, utdanning eller statlige tjenester og ytelser.
	11. Barn, unge og deres foreldre opplever bydelens tjenester som bidrag til god helse og et godt oppvekstmiljø.
	12. Barn i alderen 1-5 år har tilbud om barnehageplass når foresatte ønsker det. Barnehagen er en meningsfylt leke- og læringsarena for det enkelte barn.
	13. Barn, unge og familier med spesielle behov får tilrettelagte barneverntiltak til riktig tid.
	14. Bydelens ungdom har initiativ og egenaktivitet.
	15. Barn og foreldre opplever skolefritidsordningen som et trygt og fleksibelt tilbud.
	16. Omstilling av tjenestetilbud innen eldreomsorgen.
	17. Familier med eldre, syke og funksjonshemmede får avlastning som dekker deres behov.
	18. Funksjonshemmede med stort behov for aktivisering får tilrettelagte tilbud.
	OVERORDNEDE MÅL OG TILTAK
	OVERORDNET MÅL 1.
	Alle kommunens bydeler og virksomheter skal ha en egen strategi for universell utforming.
	Bydeler og etater er pålagt å følge bystyrets vedtak. Kommunens foretak og aksjeselskap oppfordres til å følge strategiplanen og representantene til generalforsamlinger og styrer bes arbeide for universell utforming. 
	Overordnet tiltak 1.1.
	Bydeler og virksomheter skal innen ett år utarbeide en strategi for universell utforming med mål og tiltak. Planene skal omfatte tjenesten/aktiviteten, forholdet til kundene -/publikum og egne lokaler/arbeidsplasser.
	Alle bydeler og større virksomheter skal ha egne planer for universell utforming. Små virksomheter og virksomheter hvor tilgjengelighet for alle er mindre relevant kan integrere universell utforming i virksomhetens overordnede strategi.
	Overordnet tiltak 1.2.
	Bydeler og virksomheter skal ha årlige handlingsplaner for gjennomføring av konkrete tiltak.
	Det er viktig at bydelen og virksomhetene setter seg realistiske mål for de enkelttiltak som skal gjennomføres og at de faktisk blir utført.
	Overordnet tiltak 1.3.
	Bydeler og virksomheter skal foreta kartlegging av status universell utforming som grunnlag for utarbeiding av handlingsplaner.
	Overordnet tiltak 1.4.
	Bydeler og virksomheter skal i årsberetningen rapportere status for arbeidet med universell utforming og om gjennomførte tiltak”.
	Bydel Nordstrands kommentarer til overordnet mål og tiltak 1: 
	 Bydelen vil i egen lokal Strategiplan, som er under arbeid, inkludere en egen strategi for universell utforming.
	 Bydelen setter seg realistiske mål for de enkelttiltak som skal gjennomføres i forbindelse med budsjett 2009 med mål, tiltak og konsekvenser. 
	 Bydelen vil utarbeide egne årlige handlingsplaner for gjennomføring av konkrete tiltak.
	 Bydelen vil foreta nødvendig kartleggingsarbeid som grunnlag for utarbeiding av handlingsplaner. Som nevnt er det tidligere i bydelen utarbeidet: Plan for funksjonshemmede for Bydel Ekeberg – Bekkelaget 1998 – 2001, tilgjengelighetsplan for Bydel Nordstrand ( kartlegging av fysisk tilgjengelighet og forslag til tiltak for bevegelseshemmede i bydel Nordstrand) år 2000 og Handlingsplan for funksjonshemmede  2001 – 2004  for bydel Lambertseter. Dette er dokumenter og kartleggingsmateriale som bydelen ønsker å benytte i sitt videre arbeid med universell utforming.
	 Budsjettmål med tiltak og konsekvenser blir evaluert i forkant av neste års budsjettarbeid.
	 Bydelen ser det som naturlig og hensiktsmessig å rapportere status for arbeidet og gjennomførte tiltak gjennom årsberetningen.
	OVERORDNET MÅL 2
	Oslo kommune skal i all relevant aktivitet ha universell utforming omtalt og ivaretatt.
	Overordnet tiltak 2.1.
	I alle årlige føringer for aktivitet som gis til virksomhetene skal prinsippet om universell utforming være vurdert og eventuelle konkrete forslag omtalt.
	Overordnet tiltak 2.3
	I alle anskaffelser, kontrakter og avtaler med eksterne aktører skal det kreves at prinsippet om universell utforming og Oslo kommunes standarder for dette følges. Hvis kravene ikke oppfylles skal det være grunnlag for reaksjoner.
	Det vises i denne sammenheng til lov om offentlige anskaffelser. Når kommunen inngår privatrettslige avtaler, for eksempel utleie av gategrunn til fortausrestaurant, skal også universell utforming ivaretas. Vedrørende Oslo kommunes standarder se. Punkt  O3.3
	Overordnet tiltak 2.4.
	Ved leie av lokaler til kurs og møter m v. Skal det som hovedregel benyttes lokaler som er universelt utformet. Eventuelle fravik skal begrunnes.
	Det er viktig og en demokratisk forutsetning at kurs- og møtelokaler er tilgjengelig for alle, men der er også et ønske at etterspørsel om universell utforming skal bli et insitament for utleiere av alle type lokaler og arealer.
	Overordnet tiltak 2.5.
	Oslo kommune skal i sin myndighetsutøvelse aktivt følge opp statlig regelverk, herunder Rikspolitiske retningslinjer, for gjennomføring av universell utforming.
	Det er mange lover og forskrifter, som forvaltes av kommunen, som har bestemmelser knyttet til tilgjengelighet og her nevnes av spesiell betydning plan- og bygningsloven. Kommunene skal utnytte de muligheter regelverket gir.
	Overordnet tiltak 2.6
	Oslo kommune skal gjennom sin organisasjon samlet koordinere og ivareta arbeidet med universell utforming, og oppfølging av den strategisk planene.
	Hovedansvaret for oppfølging av universell utforming ligger i virksomhetene. Men i kommunenes organisasjon vil det også være behov for en overordnet koordinering og oppfølging av arbeidet.
	Bydel Nordstrands kommentarer til overordnet mål og tiltak 2: 
	2.1 Det henvises til de generelle kommentarer og øvrige punkter i høringsuttalelsen.
	2.2 Universell utforming søkes ivaretatt gjennom bydelens planverk, prosedyrer og overordnet kvalitetssystem.
	2.3 Det henvises også til bydelens tidligere utarbeidet planverk og det pågående arbeid med bydelens strategiplan.
	2.4 Bydelen vil gjennom sin myndighetsutøvelse og retningslinjer, bestemmelser gjennom overordnet koordinering følge opp sitt ansvar i arbeidet med universell utforming ved leie av lokaler til kurs og møter mv.
	2.5 Bydelen følger opp arbeide med universell utforming gjennom lokal Strategiplan og videre planarbeid i bydelen.
	OVERORDNET MÅL 3
	Bydelene og virksomheter skal samarbeide og dra nytte av hverandres kompetanse og erfaringer, og arbeide for standardiserte løsninger.
	Overordnet tiltak 3.1.
	Det skal opprettes et kommunalt forum for universell utforming.
	Forumet benyttes til å gi faglig oppdatering, diskusjon om felles problemstillinger og for oppfølging av den overordnede strategiske planen.
	Overordnet tiltak 3.2.
	Bydeler og virksomheter som har felles problemstillinger bør utveksle erfaringer, ideer og diskutere løsninger i nettverksgrupper.
	Bydeler og virksomheter oppfordres til å søke kontakt, samarbeid og utveksle erfaringer fra universell utforming.
	Bydel Nordstrands kommentar til overordnet mål og tiltak 3:
	3.1. Bydelen ser positivt på at det opprettes et kommunalt forum for universell utforming. 
	3.2. Bydelene bør trekkes aktivt med i dette arbeidet for å sikre erfaringsoverføring og styrket kompetansebygging. Koordineringen kan skje gjennom relevante byrådsavdelinger. Bydelen har gode erfaringer med arbeidet i nettverksgrupper organisert på denne måten.
	OVERORDNET MÅL 4
	Bydelene og virksomhetene skal i sitt arbeid med universell utforming være fokusert mot gode praktiske løsninger som gir resultater.
	Overordnet tiltak 4.1.
	Kommunale tiltak skal følge kommunalt vedtatte standarder med veiledere.
	Overordnet tiltak 4.2.
	Tiltak skal gjennomføres med fokus på kvalitet og gode estetiske løsninger.
	Kvalitet og estetikk er viktig for at løsningene skal oppfattes som likeverdige.
	Overordnet tiltak 4.3 
	Det skal være et planmessig vedlikehold slik at opparbeidet standard for universell 
	utforming ikke forfaller. Utendørs skal det måkes og strøs slik at også god standard opprettholdes i vinterhalvåret. 
	Effekten av utførte løsninger med universell utforming vil ofte raskt bli redusert hvis det ikke blir gjennomført et godt vedlikehold. Høy kvalitet er også viktig i et vedlikeholds
	perspektiv. 
	Bydel Nordstrands kommentarer til overordnet mål  og  tiltak 4:
	4.1 Bydelen har vedtatt et overordnet kvalitetssystem som implementeres i alle bydelens tjenester. Det er utviklet hensiktsmessige prosedyrer, elektronisk verktøy og metoder for internkontroll og avviksrapportering. Kvalitetssikring og utvikling av kvalitetssystemer i bydelen er en kontinuerlig prosess som skal knytte sammen strategi, mål og tiltak. Dette arbeidet involverer ledelse, ansatte, tillitsvalgte og politikere slik at kvalitetsarbeidet forankres i organisasjonen og etableres som en metodisk arbeidsform for planlegging og styring. Dette gir et godt grunnlag for praktiske løsninger som gir resultater. Alle enheter og staber arbeider med målformuleringer og tiltak som innarbeides i bydelens årlige budsjett. Det er utarbeidet serviceerklæringer for bydelens tjenester. Disse skal evalueres gjennom årlige brukerundersøkelser. Serviceerklæringene skal brukes i aktivt dialogog og avklaring av forventninger  med brukerne for å videreutvikle tjenesten og forbedre kvalitetet på tjenestene og
	4.2 Bydelen bestreber seg på å medvirke til at kvalitet og estetikk er gjennomgående elementer i arbeidet med universell utforming.
	4.3 En godt fungerende internkontroll utgjør kjernen i bydelens kvalitetssystem som utover lovgivers krav og forventninger også omhandler hvordan virksomheten innenfor sitt myndighetsområde kan tilfredsstille brukernes ønsker og behov gjennom vedtatte prosedyrer, rutiner, instrukser, standarder med veiledere og krav til kvalitet.
	OVERORDNET MÅL 5 
	Oslo kommunes politikk og arbeid for universell utforming skal være synlig og lett tilgjengelig. 
	Overordnet tiltak 5.1 
	Oslo kommune skal gjennom media, trykksaker og internett fremme universell utforming. 
	Overordnet tiltak 5.2 
	Oslo kommunes inter-og intranettsider skal ha en egen link/menypunkt til universell utforming. Punktet skal vise kommunens arbeide med universell utforming, ha henvisninger til kommunens standarder og veiledere, linker til virksomhetenes arbeid med temaet og til statlige regler. 
	Konferer Samferdselsetatens hjemmeside hvor dette er gjennomført. 
	Overordnet tiltak 5.3 
	Viktig informasjon om kommunens tjenester skal ikke bare publiseres på internett, men også utgis i papirformat slik at informasjonen er tilgjengelig for målgruppen. 
	Det er ikke alle som har internett tilgjengelig og når informasjon utgis er det viktig at målgruppen også kan få informasjonen på annen måte.
	Overordnet tiltak 5.3Bydelene og virksomhetene skal ha en kontaktperson for tilgjengelighet og universell utforming.
	Kontaktpersonen skal kunne gi informasjon om hvordan publikum finner fram til og orienterer seg i lokalene og kunne henvise videre til rett fagperson. Personen må også ha oversikt over arbeidet med universell utforming i virksomheten slik at andre virksomheter og fagpersoner kan få god veiledning og rett henvisning.
	Overordnet tiltak 5.4 
	Bydelene og virksomhetene skal gi informasjon til publikum om tilgjengeligheten til lokalene på internett og i trykksaker. 
	Bydel Nordstrands kommentarer til overordnet mål og tiltak 5:
	5.1 Bydelen har en godt utbygd internettportal som oppdateres fortløpende, der det i stor utstrekning er tilrettelagt for at befolkningen kan søke om ulike tjenester elektronisk, uavhengig av åpningstider. Bydelens internettsider gir en allsidig informasjon til brukerne. Det er tilgjengelig en egen PC på Servicetorget. Denne står til fri disposisjon for publikum.
	5.2 Bydelen ser betydningen av at god og tilgjengelig informasjon basert på felles retningslinjer og utforming bidrar til  felles forståelse. Det kan derfor være hensiktsmessig at det er linker til relevant felles informasjon mellom Oslo kommune sentralt, bydeler, etater og relevante virksomheter, gjennom et samlet nettsted som synliggjør samarbeid om universell utforming mellom de ulike aktører i Oslo kommune.
	5.3 Publisering på nett anses å være et kostnadseffektivt, miljøfremmende og ressursbesparende verktøy. Bydelen oppmuntrer derfor brukerne til å ta i bruk internettløsninger. Bydelen er likevel inneforstått med at de personer som av ulike årsaker ikke benytter seg av internett skal ha viktig informasjon om kommunens tjenester tilgjengelig i papirformat. 
	5.4 Gjennom faste informasjonssider i media og egne trykksaker  arbeider bydelen for å være mest mulig tilgjengelig og gi best mulig informasjon til målgruppen.
	5.5 Bydelen har oppnevnt enhetsleder for Service- og forvaltningsenheten som kontaktperson for tilgjengelighet og universell utforming. Enhetslederen er også ansvarlig for bydelens Servicetorg.
	5.6 Bydelen har et høyt fokus på god kundebehandling i sitt omdømmearbeid. Brukerne skal føle seg velkomne og de skal møte god service og forståelse. 
	OVERORDNET MÅL 6 Oslo kommune skal arbeide for at private aktører som næringslivet, frivillige organisasjoner, stiftelser mv., følger prinsippet om universell utforming. 
	Overordnet tiltak 6.1 
	Det skal gis informasjon til grunneiere, næringsliv og organisasjoner mv. om lover og regelverk om universell utforming tilgjengelighet for alle. 
	Virksomheter som arbeider med myndighetsutøvelse og veiledning av private aktører hvor universell utforming er relevant, skal i et bredt omfang gi informasjon om universell utforming. 
	Overordnet tiltak 6.2 
	Private aktører skal oppfordres til å benytte prinsippet om universell utforming. 
	Overordnet tiltak 6.3 
	Kommunen skal vurdere å gi et eget tilgjengelighetsmerke til serveringssteder, forretninger, publikumslokaler mv. som er universelt utformet. 
	Det vurderes om det skal iverksettes en ordning hvor det etter nærmere kriterier gis et tilgjengelighetsmerke som viser at lokalet er tilgjengelig for alle og som en stimulans/påskjønnelse  for private aktører som velger å satse på universell utforming, jf vertskapsbevis for serveringssteder. 
	Bydel Nordstrands kommentarer til overordnet mål og tiltak 6:
	6.1 Bydelen følger opp arbeidet lokalt gjennom sin myndighetsutøvelse og gjennom informasjon og veiledning.
	6.2. Bydelen følger opp arbeidet lokalt gjennom sin myndighetsutøvelse og gjennom informasjon og veiledning.
	6.3.Bydelen ser positivt på at det etter nærmere kriterier gis et tilgjengelighetsmerke. I dette ligger en form for kvalitetssikring overfor den enkelte  bruker og samtidig en informasjon og synliggjøring av Oslo kommunes arbeid med universell utforming. I tillegg kan det også være en stimulans og motivasjonsfaktor i arbeidet med resultatoppnåelse. Det bør foretas en ansvarsavklaring av hvilke instans som skal være ansvarlig myndighet for tildeling av tilgjengelighetsmerke. 
	SEKTOR SAMFERDSEL 
	MÅL S 1 Transportårer for fotgjengere og myke trafikanter skal være universelt utformet. 
	Tiltak S 1.1 
	Ved gangfelt skal kantstein være nedsenket. Signalanlegg skal avgi lydsignal på anrop. Det skal benyttes taktil merking ved lyskryss og i andre viktige områder. 
	Når det er lyssignal for fotgjengere skal disse også avgi lydsignal for blinde og svaksynte. Signalet kan aktiveres ved trykknapp på anlegget eller med fjernkontroll styrt av den blinde og svaksynte. Taktil merking er merking med knotter, spor osv. som kan føles med føtter eller blindestokk. 
	Tiltak S 1.2 
	Fortauenes bevegelsessone skal ha fri passasje i god bredde. Bevegelsessonen skal søkes plassert langs husveggene og på innsiden av fortauene. Bevegelsessonen skal ha et fast, slett og jevnt dekke tilpasset rullestoler; også ved passering av veier i fotgjengeroverganger. Hvor det er fortausrestauranter skal det være god plass til passering og bevegelses sonen skal være klart markert. Sentrale gangruter skal ha ledelinjer uten hindringer. 
	En bevegelsessone er normalt minimum 2,5 m bred og 2,1 m høy. Bevegelsessonen bør markeres med ledelinjer, kontrastfarger og/eller materialbruk. Husveggene er av blinde og svaksynte foretrukket som den.beste ledelinje når det er relevant. "Slett" i denne sammenheng innebærer at underlaget ikke er knudret, ubehagelig og tungt å benytte for rullestolbrukere, mens med ''jevnt'' menes at det ikke skal være oppstikkende kanter. 
	Tiltak S 1.3 
	Bymøbler og reklameinnretninger skal plasseres og utformes under hensyntagen til universell utforming. 
	Tiltak S 1.4 
	Bruk av parkeringsplasser for forflytningshemmede skal evalueres med hensyn til antall og plassering. Det skal utarbeides regler for fremtidig praksis for etablering, størrelse og utforming. 
	Tiltak S 1.5 
	Private parkeringsselskaper som forvalter kommunal grunn skal følge kommunale regler for utforming av plasser for forflytningshemmede, og antallet skal være minimum 10 % av det totale. Plassene skal være gratis for forflytningshemmede. 
	MÅL S 2 Kollektive transportmidler og holdeplasser skal være universelt utformet. 
	Tiltak S 2.1 
	Holdeplassene skal ha høy standard og være uten høydeforskjell til transportmidlet. Horisontal avstand skal være minst mulig. Det skal benyttes ledelinjer og taktil merking for å lette "lesingen" av holdeplassen. 
	Tiltak S 2.2 
	Buss, trikk og bane skal ha gulv med lav entre. 
	Tiltak S 2.3 
	Billettautomatene skal plasseres i passende høyde, være lett forstålige og enkle i bruk for alle. 
	Tiltak S 2.4 
	Trikk, buss, bane og båt skal så langt det er mulig benytte felles standarder for universell utforming av interiøret, herunder dør-og knappemerking. 
	Tiltak S 2.5 
	Det skal utredes og vurderes om på hvilken måte fergene med tilhørende anløpssted kan gjøres mest mulig tilgjengelig og universelt utformet. 
	Tiltak S 2.6 
	Taxiholdeplassene skal være universelt utformet. 
	MÅL S 3 Det skal utarbeides god informasjon om tilgjengelighet i det offentlige rom og til kollektive transportmidler. 
	Tiltak S 3.1 
	Det skal gis oppdatert informasjon om tilgjengelighet på holdeplasser og til trikk, buss og bane på internett og hos Trafikanten. 
	Publikum skal kunne se hvilke holdeplasser som har høy standard, hvem som er under ombygging/utbedring og hvem som gjenstår, og om det er særlige ting å bemerke. Tilsvarende opplysninger skal også gis for trikk, buss og bane. 
	Tiltak S 3.2 
	På holdeplasser skal informasjon om ankommende buss, trikk og bane gis over høyttaleranlegg på anrop og display. Tilsvarende skal neste holdeplass angis om bord på transport
	midlene. 
	Opprop av ankommende transportmiddel bør fortrinnsvis kun gis når blinde og svaksynte ber om det ved hjelp av fjernkontroll, og tilsvarende om bord. 
	Tiltak S 3.3 
	Oslo kommunes tilgjengelighetskart for sentrum skal ajourføres, videreutvikles, og utgis på papir og vises på internett. 
	Bydel Nordstrands kommentarer til mål og tiltak sektor samferdsel S 1 – S 3. 2  
	 Bydelen slutter seg til mål og gode tiltak under sektor samferdsel
	 Bydelen har under arbeid en lokal trafikkplan. I planen inngår også tiltak knyttet til universell utforming.
	 Bydelen ber om at denne planen og evnt. Andre, så snart vedtak foreligger, benyttes i arbeidet med tiltak under sektor samferdsel. 
	 Det bes også om at tidligere utarbeidede planer som er relevante blir vurdert i det videre arbeidet universell utforming i sektor samferdsel. 
	 Bydelen er høringsinstans i aktuelle plansaker. I denne sammenheng er universell utforming ofte et sentralt tema. I den grad bydelen ser at det er mangler ved planforslaget vil bydelen kommentere dette i høringsuttalelsen.
	SEKTOR PLAN, BYGG OG ANLEGG 
	MÅL PBA 1 Kommunens bygg og anlegg skal i så stor grad som mulig være universelt utformet. Nybygg skal være universelt utformet. 
	Anlegg i denne sammenheng er idrettsanlegg, badeanlegg osv. Det vises her også til bystyrets vedtak den 26.09.2007 sak 334 om "Universell utforming av kommunale idrettsanlegg". Før saken ble fremmet ble det gjort en gjennomgang av anleggene og det er i saken redegjort for behovene for å oppdatere til tilfredsstillende standard for universell utforming. Det skal her legges til at Kultur-og kirkedepartementet stiller krav om universell utforming for å gi tilskudd til idrettsanlegg. 
	Tiltak PBA 1.1 
	Det skal utarbeides og anvendes felles standard for universell utforming av atkomst til og utearealer omkring kommunens bygg og anlegg. 
	Det finnes mange veiledere for utforming av inngangspartier, atkomster og utearealer, men det er ønskelig at Oslo kommune bruker en ensartet utforming slik at brukere og publikum blir trygge på tilgjengeligheten. Det er ikke meningen at atkomstene skal være kopier av en idealmodell, men det skal benyttes felles virkemidler. Det angis en maksimal stigning på gangatkomstene, kantene skal vær godt synlig, inngangsdører skal ha en klar markering, allergifremmende planter skal ikke benyttes, ensartet design på skilting osv. 
	Tiltak PBA 1.2 
	Det skal utarbeides og anvendes felles standard for universell utforming av kommunens bygg og anlegg. Standarden skal kunne brukes ved utforming av blant annet kontorlokaler, arbeidsplassen, boliger, skoler, barnehager og sykehjem. Jevnfør kommentar til tiltak PBA 1.1. 
	Tiltak PBA 1.3 
	Bygg med spesiell funksjon og anlegg benytter kommunens felles standarder så langt det er mulig og for øvrig i overensstemmelse med statlige virksomheters og brukerorganisasjonenes veiledninger. 
	Tiltak PBA 1.4 
	Nye kommunale boligbygg med tre eller flere etasjer skal ha heis. 
	Tiltak PBA 1.5 
	Nybygg skal prosjekteres og oppføres etter prinsippene om universell utforming og Oslo kommunes standarder. Eksisterende bolig-, kontor-og publikumsbygg som ikke er tilgjengelig for alle skal, så langt det er rimelig, bli det snarest mulig. Ved rehabilitering og hovedombygging skal alle eksisterende bygg i så stor utstrekning som mulig gjøres universelt utformet. 
	Universell utforming av boligbygg vil også gi leilighetene livsløpsstandard. Ved rehabilitering og hovedombygging av eksisterende bygg er det i den fysiske konstruksjon 
	m.m. gitt en del forutsetninger som vanskelig kan endres uten meget store kostnader. Byggets struktur kan virke begrensende på å gjøre det universelt utformet. Det skal imidlertid ved de tiltak som gjennomføres søkes å gi tilgjengelighet for alle og universell utforming. 
	MÅL PBA 2 Universell utforming skal ved kommunal arealplanlegging og områdeutvikling med kommunal deltakelse være en sentral føring. 
	Tiltak PBA 2.1 
	I alle arealplaner skal universell utforming vurderes, omtales og inngå i planforslaget. 
	Tiltak PBA 2.2 
	Ved byfornyelse og inngåing av utbyggingsavtaler skal universell utforming være et sentralt tema. I samarbeidsprosjekter skal kommunen kreve universell utforming. 
	Tiltak PBA 2.3 
	Ved salg/feste/utleie av kommunalt areal skal universell utforming være en premiss. 
	MÅL PBA 3 Kommunale kulturminner skal i så stor utstrekning som mulig søkes gitt universell utforming. 
	Tiltak PBA 3.1 
	Forvaltere av kommunale kulturminner skal utarbeide en status og handlingsplan for kulturminnet for å søke å gjøre kulturminnet tilgjengelig og universelt utformet. Tiltakene skal ha god kvalitet og design. Kulturminner med allmenn funksjon skal være tilgjengelig for alle. 
	Tiltak PBA 3.3 
	Byantikvaren skal rådgi for å finne gode løsninger til tilgjengelighet og universell utforming. 
	MÅL PBA 4 Kommunen skal ved behandling av alle saker etter plan-og bygningsloven og dens regelverk på en aktiv måte følge opp universell utforming. 
	Dette målet gjelder overfor både offentlige og private aktører. Plan-og bygningsetaten skal på en proaktiv måte ta opp universell utforming i alle prosjekt de er i befatning med. 
	Tiltak PBA 4.1 
	Plan-og bygningsetaten skal på sine internettsider gi informasjon om universell utforming og ha henvisninger til statlig regelverk og kommunens egne standarder for temaet. 
	Tiltak PBA 4.2 
	Plan-og bygningsetaten skal på et så tidlig tidspunkt som mulig i plan-og byggeprosessene ta opp med forslagsstiller, tiltakshaver og konsulent universell utforming av prosjektet. 
	Tiltak PBA 4.3 
	Kommunen skal være restriktiv med å gi dispensasjon fra loven og regelverket når det gjelder universell utforming. Før eventuell dispensasjon gis skal det innhentes uttalelse fra relevant brukerorganisasjon. 
	Tiltak PBA 4.4 
	Plan-og bygningsetaten skal gjennomføre særskilt tilsyn på prosjektering når det gjelder universell utforming. Etaten skal årlig rapporter på antall gjennomførte tilsyn. 
	Bydel Nordstrands kommentarer mål og tiltak sektor plan, bygg og anlegg PBA 4 - 4.4:
	 Bydelen slutter seg til mål og gode tiltak under sektor plan, bygg og anlegg.
	 Det bes om at lokale planer som er utarbeidet i bydelen blir vurdert når lokale tiltak skal planlegges og gjennomføres.
	 Bydelen er høringsinstans i aktuelle plansaker. I denne sammenheng er universell utforming ofte et sentralt tema. I den grad bydelen ser at det er mangler ved planforslaget vil bydelen kommentere dette i høringsuttalelsen.
	 Det arbeides med å samlokalisere bydelens tjenester og i dette planarbeidet er det også fokus på universell utforming for å skape optimal tilgjengelighet for brukere og ansatte.
	SEKTOR FRIOMRÅDER OG BYROM 
	MÅL FB 1 Opparbeidede uteoppholdsarealer og parker skal i så stor utstrekning som mulig være universelt utformet. 
	Det tenkes her på uteoppholdsarealer med åpent og i hovedsak grønt tilsnitt. 
	Tiltak FB I.l 
	Det skal utarbeides status for hovedgangveier og sentrale oppholdsareal, og lages handlingsplaner for å gjøre disse universelt utformet. 
	Tiltak FB 1.2 
	Det skal utarbeides retningslinjer for opparbeiding av universelt utformede lekeplasser. 
	Tiltak FB 1.3 
	Det skal som et prøve og erfaringsprosjekt anlegges en universelt utformet lekeplass. 
	Prosjektet bør ha som mål å lage malen for en universelt utformet lekeplass slik at prinsippene kan benyttes på de fleste plassene. 
	MÅL FB 2 Deler av friluftsområder og Oslomarka skal ha partier som i så stor grad som mulig er universelt utformet. 
	Tiltak FB 2.1 
	Deler av de viktigste friluftsområdene og enkelte partier av Oslomarka med turveier skal være universelt utformet. 
	Det er ikke ønskelig at de store friområdene og marka i særlig grad skal være universelt utformet, men utvalgte sentrale partier og noen/redelige pletter skal være tilgjengelig for alle. 
	Tiltak FB 2.2 
	De viktigste badeplassene skal ha partier med universell utforming og blant annet ha ramper for bevegelseshemmede ut i vannet. 
	Tiltak FB 2.3 
	Det skal anlegges universelt utformede fiskeplasser ved fjorden og i marka. 
	MÅL FB 3 Torg og møteplasser skal være universelt utformet 
	Det tenkes her på de mer urbane stedene både i sentrum og ved bydelssentrene. 
	Tiltak FB 3.1 
	Torg og møteplasser skal ha bevegelsessoner med fri passasje i god bredde og være universelt utformet. Hele torgets dekke skal i hovedsak være slett, jevnt og tilpasset 
	rullestoler. 
	Vedrørende bevegelsessoner jf tiltak S 1.2. "Slett" og ''jevnt'' innebærer ikke at arealene ikke kan ha helling, men bevegelsessonene må ikke ha maksimumsstigning over det som er gitt i atkomstområder, jf tiltak PBA 1.1.
	 Tiltak FB 3.2 
	Innrettninger og byromsmøbler på torg og møteplasser skal i så stor utstrekning som mulig ivareta universell utforming. 
	Bydel Nordstrands kommentarer til mål og tiltak sektor byområder og frirom FB 1 – 3. 2:
	 Bydelen slutter seg til mål og gode tiltak under sektor friområder og byrom.
	 Det bes om at bydelen blir trukket inn i arbeidet med utforming og ivaretakelse av lokale behov, slik at lokalkunnskapen og kompetansen i bydelen kommer til nytte. 
	 Bydelen er høringsinstans i aktuelle plansaker. I denne sammenheng er universell utforming ofte et sentralt tema. I den grad bydelen ser at det er mangler ved planforslaget vil bydelen kommentere dette i høringsuttalelsen.
	TEMA INFORMASJON-OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI 
	MÅL IKT 1 Kommunens IKT utstyr og programmer skal i så stor utstrekning som mulig være universelt utformet. 
	Tiltak IKT 1.1 
	Kommunen skal være oppdatert på tilgjengelig teknologi som fremmer universell utforming og vurdere nye verktøy for implementering. 
	Tiltak IKT 1.2 
	Oslo kommunes web-sider skal være universelt utformet. De skal være lett tilgjengelige og ha en enkel, lett fattbar design og for øvrig følge nasjonale standarder. All tekst på nettsidene skal tåle forstørring, og det skal være mulighet for opplesning av tekst. 
	Tiltak IKT 1.3 
	Kommunens billettautomater og informasjonstavler skal være universelt utformet og følge en felles standard for utforming og design. 
	Tiltak IKT 1,4 
	Billettkjøp over internett skal kunne gjøres av alle. 
	Personer som må ha spesielt anviste plasser, for eksempel rullestolplasser, skal også kunne gjøre dette. 
	Tiltak IKT 1.5 
	Kommunens bibliotek skal ha ikt-utstyr og litteratur tilrettelagt for blinde og svaksynte. 
	Tiltak IKT 1.6 
	Kommunens interne ikt-utstyr skal være universelt utformet og for øvrig gis det individuell utforming i henhold til den enkeltes behov. 
	Bydel Nordstrands kommentarer til mål og tiltak tema kommunikasjon og informasjonsteknologi IKT 1-1.6:
	 Bydelen er positiv til at ansatte skal gis en innføring i universell utforming gjennom holdningskapende arbeide og styrket kompetanse. Dette er også i tråd med hva bydelen tidligere har kommentert i sine innspill om å  ha god kunnskap om hva universell utforming innebærer og til lover og regler som omhandler temaet. 
	 Bydelen ser også positivt på at tiltaket gjennomføres med foredrag/seminar tilpasset den enkelte virksomhet når det gjelder innhold og omfang. 
	 Bydelen vil følge opp og påse at berørte ansatte har nødvendige kompetanse.
	TEMA KUNNSKAP OG KOMPETANSE 
	MÅL KK l Oslo kommune skal ha god kunnskap om hva universell utforming innebærer og til lover og regler som omhandler temaet. 
	Det vil bli lagt vekt på å få en tverrfaglig sammensetning av kommunens kompetanse. Dette vil styrke arbeidet med å gjøre byen universelt utformet. 
	Tiltak KK 1.1 
	Alle ansatte skal gis en innføring i universell utforming -tilgjengelighet for alle. 
	Tiltaket gjennomføres medforedrag/seminar tilpasset den enkelte virksomhet når det gjelder innhold og omfang. 
	Tiltak KK 1.2 
	Saksbehandlere og funksjonærer som håndterer saker av betydning for tilgjengelighet for befolkningen skal ha god kompetanse i universell utforming innenfor sitt fagområde. 
	Virksomhetene selv må se til at berørte ansatte får den nødvendige opplæring. 
	Tiltak KK 1.3 
	Virksomheter med ansvar for områder av spesiell betydning for tilgjengelighet skal ha særlig høy kompetanse innenfor sitt ansvarsområde. 
	Virksomhetene selv må se til at berørte ansatte har nødvendige kompetanse. Den teknologiske utviklingen, særlig på ikt, går raskt og kommunen må ha ansatte som kan se og anvende de muligheter dette gir. 
	Tiltak KK 1.4 
	Når nye lover, forskrifter og retningslinjer vedtas skal kommunen raskt sette seg inn i disse og vurdere hvordan de kan anvendes for å gi en bedre universelt utformet by. 
	Staten arbeider aktivt med å forbedre regelverket for å fremme universell utforming tilgjengelighet for alle, og det er viktig at kommunen følger opp de muligheter dette gir. 
	MÅL KK 2 Elevene i Osloskolen skal ha kjennskap til og forståelse for universell utforming tilgjengelighet for alle. 
	Tiltak KK 2.1 
	Elevene på både barnetrinnet og ungdomstrinnet skal gis innføring i universell utforming. 
	Det er viktig at barn og unge får forståelse for at i et universelt utformet samfunn er det mange fler av oss som kan delta på en likestilt måte. 
	MÅL KK 3 Osloskolen skal være tilgjengelig for alle og ta vel i mot elever med nedsatt funksjonsevne. 
	Tiltak KK 3.1 
	Skolene skal være forberedt på å ta i mot elever med nedsatt funksjonsevne. Individuelle hjelpemidler skal være på plass i skolemiljøet når eleven begynner på skolen. 
	Tiltak KK 3.2 
	Læremateriell i skolen skal tilrettelegges slik at alle grupper av elever kan benytte seg av dem.  
	Bydel Nordstrands kommentarer til mål og  tiltak  tema kunnskap og kompetanse 
	KK 1 – 3.2.:
	 Bydelen er positiv til at det følges opp med gode mål og holdningskapende tiltak innen Osloskolen.
	 Bydelen vil følge opp de muligheter dette gir innenfor sitt myndighetsområde med de tjenester som ligger under bydelens ansvarsområde.
	Oslo 01.08.2008
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	Til komiteer og råd:
	Til bydelsutvalget:
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Saken sendes til behandling i :
	Helse- og sosialkomiteen
	Eldrerådet
	Rådet for funksjonshemmede
	Bydelsutvalget  
	Eldrerådets vedtak:
	Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader
	Helse- og sosialkomiteens vedtak:
	SAKSFRAMLEGG:
	Vedlegg: Omstillingsprogammet – innsatsområde 1 Hovedstadsprosessen Høringsnotat Helse Sør-Øst 20.06.2008.
	Bakgrunn:
	Styret i Helse Sør-Øst vedtok i styremøte 19. juni program for omstilling og utvikling i Helse Sør-Øst – Hovedstadprosessen. Denne saken er nå sendt ut på høring. Det er byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester som samordner høringssvaret fra Oslo kommune. Bydel Nordstrands frist på sin høringsuttalelse er 31. 08. For at høringen skal kunne behandles i alle råd og utvalg har bydelen besvart saken administrativt og ettersender politisk vedtak.
	I høringsnotatet påpekes det at hovedintensjonene bak sammenslåingen av Helse Sør RHF og Helse Øst RHF bygger på stortingsproposisjon nr. 44 (2006-2007) hvor det legges vekt på at det må bli bedre ressursutnyttelse og koordinering i hovedstadområdet og mellom Helse Sør RHF og Helse Øst RHF. Formålet med utviklings og omstillingsarbeidet i Helse Sør-Øst er å sikre en bærekraftig utvikling av spesialisthelsetjenesten i regionen. Programmet skal bidra til å møte pasientenes behov, nå og i fremtiden, og sikre kvalitet i tjenestene.
	I følge høringsnotatet vises det til at helsetjenesten står overfor betydelige utfordringer, med et økende gap mellom behov og ressurser. Behovet for omstilling og klare prioriteringer understrekes av et betydelig ressursbehov, både når det gjelder drift og investering, for å kunne ivareta pasientenes behov med et økende antall eldre og med et bredt tilbud av nye behandlingsmetoder. Det blir derfor viktig å prioritere ressursene i samsvar med pasientenes behov for psykisk helsevern, rus, kronikerbehandling og helsetjeneste for eldre og forebygging. Videre fremheves det i høringsnotatet at en omprioritering av ressursene i mellom helseforetakene vil kreve betydelige omstillinger og et godt forpliktende samarbeid med kommunehelsetjenesten. For pasienten er det ikke viktig om det er kommunen eller spesialisthelsetjenesten som gir helsetjenestetilbudet, bare vedkommende får den hjelpen han/hun har behov for til riktig tid av personell med riktig kompetanse. 
	Bydel Nordstrands fastleger øvrig kommunal tjeneste er avhengig av at spesialisthelsetjenesten gir behandling når det er behov for utredning/behandling til rett tid og på riktig nivå. Dette innebærer at henvisninger fra fastlegene blir behandlet raskt og at pasientene får den tjenesten de har behov for. Underveis i behandlingen i spesialisthelsetjenesten er det helt essensielt med en god dialog mellom helseforetak og kommune både med hensyn til kompetanse, hjelpemidler og ressurser slik at bydelen blir forberedt på å ta imot pasientene før de kommer hjem. 
	Bydel Nordstrand vil påpeke betydningen av at omstillingen og utviklingen av Helse Sør-Øst bidrar til å ivareta et godt samarbeid mellom lokalsykehusene og med de/det foretak som vil ha regionfunksjoner. Samarbeid mellom kommune/bydel og helseforetak vil muligens først og fremst skje mellom lokalsykehus og bydel, men pasienter vil også bli behandlet i regionsykehus for deretter komme direkte tilbake til kommunehelsetjenesten. Det er derfor av stor betydning at samarbeid både på systemnivå med samarbeidsavtaler og rutiner fungerer men også ved overføring av den enkelte pasient. Dette innebærer at både lokalsykehus og helseforetak med regionalfunksjoner har samarbeidsavtaler med kommune/bydel. Det er utviklet gode overordnede samarbeidsavtaler mellom Oslo kommune og de ulike foretakene. Det er imidlertid nødvendig med samarbeidsavtaler både på regionalt helseforetaksnivå mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune og mellom det enkelte helseforetak og bydel. Ved utarbeiding/endring av samarbeidsavtalen er det en forutsetning at disse endringene gjøres av kommune/bydel og foretak i fellesskap.
	I omstillingen i Helse Sør –Øst legges det opp til en klarere rollefordeling/differensiering mellom sykehus og etablering av sykehusområder. Bydel Nordstrand mener dette kan gjøre helsetjenesten mer ryddig og oversiktig. Dette innebærer at bydelens innbyggere og ansatte skal forholde seg til et lokalsykehus og bli ferdigbehandlet der. Det vil kunne gi et nært og godt samarbeid mellom bydel og sykehus. Lokalsykehuset må ha nødvendig kompetanse til å ivareta sine funksjoner.  Samarbeidet om behandlingsforløp må utvikles sammen med bydelen både innenfor somatikk, psykiatri og rus. Dersom kontroller i større grad skal overtas av fastleger slik det foreslås i høringsnotatet må dialogen mellom sykehus og fastlege forbedres. Epikrisene bør følge pasientene ved utskrivelse, ikke komme etter 1-2 uker som det gjøres i dag. Mulighetene for å være i dialog rundt den enkelte pasient og behandling etter utskrivelse er helt nødvendig og må forenkles. Det betinger en økt vektlegging på elektronisk samhandling slik at fastlegene får rask og nødvendig informasjon for å ivareta oppfølgingen.
	Høringen legger opp til et forpliktende samarbeid med kommunen der målet er best mulige pasientforløp med god planlegging og koordinering av tjenestene slik at akuttinnleggelser og reinnleggelser forebygges. Bydel Nordstrand vil understreke betydningen av en videreutvikling av eksisterende samarbeidsavtaler som sikrer klar fordeling av ansvar, gjensidig kompetanse og informasjonsutveksling, deltagelse i hverandres planprosesser og plikt til informasjon om endringer innen egen organisasjon som har konsekvenser for behandlingskjeden. Ulike samhandlingsarenaer bør videreutvikles som felles akuttmottak, intermediærenheter, ambulerende team for ulike diagnosegrupper, kontakttelefon der kommunehelsetjenesten kan ringe å rådføre seg etter pasientene er utskrevet eller for å hindre innleggelse, røntgen på hjul både i sykehjem men også for hjemmeboende pasienter/brukere. I tillegg må det etableres gode IKT løsninger som bidrar til rask informasjonsutveksling både mellom sykehus og fastlege og hjemmetjeneste. Sykehusene må legge vekt på kompetanseoverføring til bydelen jfr. veiledningsplikten i spesialisthelsetjenesteloven. Dette innebærer at bydelen så raskt som mulig får informasjon dersom pasientene vil ha behov for spesiell kompetanse etter utskrivning og får nødvendig opplæring for å ivareta pasientene på best mulig måte etter utskrivelse. 
	Høringsnotatet går inn for at sykehusområdene skal utforme planer for hvordan rehabiliteringstilbudet i sykehusområdet skal dekkes. Bydel Nordstrand mener dette gir for lite føringer for utvikling av spesialisert rehabilitering. Bydelen ser at det kan være hensiktsmessig og riktig at de mest spesialiserte rehabiliteringsfunksjonene organiseres i et helseforetak. Lokalsykehusene må imidlertid også prioritere utvikling og oppbygging av rehabilitering på lokalsykehusnivå. Mange rehabiliteringsinstitusjoner ligger langt fra Oslo. Dette innebærer at det er lite samarbeid med bydelen og informasjon og kompetanseoverføring mellom rehabiliteringsinstitusjon og bydel er svært mangelfull. 
	Når det gjelder psykisk helsevern legges det opp til i høringsnotatet at de organisatoriske løsninger som velges skal bidra til at det sikres en enhetlig ledelse innen psykisk helsevern med DPS, akuttfunksjoner og døgntilbud innen psykisk helsevern ved alle tre lokalsykehus. Bydel Nordstrand mener det er en svakhet at barne og ungdomspsykiatrien (BUP) ikke ligger innefor psykisk helsevern, men i dag er organisert til kvinne/barnklinikken ved Ullevål. En samordning av BUP sammen med øvrig psykiatri vil lette overgangen fra barn til voksenbehandling og samarbeidet med bydelen om disse pasientene.
	Det foreslås i høringen at Region- og områdefunksjoner samles i et helseforetak og at Ullevåls lokalsykehusfunksjoner samorganiseres med Aker. Bydel Nordstrand har ingen motforestillinger mot dette, men er opptatt av at bydelens samarbeid med regionalsykehuset også må bedres/utvikles.
	Oslo, 18.08.2008
	Per Johannessen/s/       Marie Anbjørg Joten/s/
	bydelsdirektør       assisterende bydelsdirektør
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
	Til bydelsutvalget:
	1. Bydelsutvalget tar evaluering av TT-ordningen til etterretning
	2. Bydelutvalget ser på ordningen med dør til dør transport som svært interessant og mener ordningen bør prøves ut i et geografisk område av kommunen.
	3. Bydelsutvalget mener Oslo kommune bør gå for alternativ A de dette alternativet gir et best mulig tilbud for dagens TT- brukere 
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Eldrerådets behandling/vedtak:
	Eldrerådet kom med følgende bemerkninger:
	- Definisjon av nærområde – hva betyr nærområde?
	- Hva gjør man når noen skal utenfor nærområde? Får man da ikke bruke TT-ordningen?
	- TT-ordningen er god som den er i dag. Hva med de som ikke får TT-kort i dag?
	- Alle kan få ubegrenset antall reiser gjennom alternativ A i saksutredningen
	Eldrerådets vedtak:
	Eldrerådet ønsker å opprettholde TT-ordningen som den er i dag
	Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak:
	Rådet for funksjonshemme kom med følgende merknader:
	Transporttjenesten for funksjonshemmede i Oslo ble opprettet i 1975 med sikte på å gi et transporttilbud til personer som på grunn av funksjonshemming ikke kunne benytte offentlig kommunikasjon. Transporttjenesten (TT) skal ha samme funksjon vis a vis  de funksjonshemmede som vanlig, offentlig kommunikasjoner har overfor den øvrige befolkningen.
	Det var et viktig poeng ved opprettelsen at tilbudet skulle bli sett på som et samferdselsspørsmål under kommunikasjon/samferdselsetat og ikke som et primært helse –og velferdsspørsmål. Det var ikke en del av den generelle eldreomsorg .
	Dette prinsipp bør fortsatt gjelde ved nyorganisering av TT. TT- tjenesten må i prinsippet være lik for funksjonshemmede uansett i hvilken bydel  man bor og ikke være avhengi av den enkelte bydels økonomi og fortolkning av regelverket. I likhet med administrasjonen  av øvrige, offentlige transportløsninger må TT i Oslo derfor være sentralt administrert.
	De tre alternativene løsninger for framtidig TT-ordning som er skissert i saken forutsetter alle at TT-reiser skal forhåndsbestilles.
	Dette er en ordning som må aksepteres når det gjelder faste  kjøreoppdrag( skole, arbeid, behandling) og ved behov av spesialbil , men dog med god fleksibilitet.
	Ved fritidsreiser når TT-brukeren kan benytte ordinære drosje, (dvs. de aller fleste brukerne) vil obligatorisk forhåndsbestilling bety en helt urimelig innskrenking og en meget sterk begrensing av de muligheter den funksjonshemmede i dag har fått via TT til å delta i ordinære aktiviteter og samfunnsliv foruten at all spontanitet umuliggjøres. Ikke alle aktiviteter og behov for forflytting kan tidfestes i god tid på forhånd. Ordinær bruk av drosje for godkjente TT-brukere må derfor opprettholdes uansett hvilket alternativ løsning man ellers velger.  
	Med et slikt helt nødvendig forbehold ser Rådet for funksjonshemmede i Nordstrand alternativ A som et godt tilleggstilbud i form av utvidelse av TT-ordningen og en standardheving spesielt for TT-brukere som i dag har begrensninger pga behovet for spesialbil.  
	Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
	Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak:
	Steinar Andersen (A) fremmet følgende bemerkning til punkt 3 - bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget:
	”Helse- og sosialkomiteen ber om et notat før møtet i BU som skisserer hvilke besparing de ulike alternativene har.”
	Helse- og sosialkomiteens vedtak:
	SAKSFREMLEGG
	Vedlegg:
	Høring – Administrativt utkast til sak om evaluering av TT-ordningen
	Bakgrunn:
	Bystyret behandlet i møte 20.06.2007, sak 221, en bedre TT-ordning. I saken fattet bystyret følgende vedtak:
	1. Bystyret bes igangsette en evaluering av dagens TT-ordning. En slik evaluering må se på organisering, brukertilfredshet og omfang.
	2. Byrådet utreder i hvilken grad det er mulig å koble løyvene og den generelle taxiforvaltningen til TT-transport med sikte på at alle taxier skal ha tilbud om TT-transport.
	3. Byrådet utreder i hvilken grad en for TT-brukere med behov for spesialtransport kan benytte minst 2 transportører
	4. Anbudskonkurranse på TT-transport utsettes inntil en slik utredning er forelagt.
	Det var totalt 17 175 godkjente TT-brukere i Oslo per 31.12.2007, hvorav 14 575 personer var brukere av ordinær drosje og 2600 var spesialbilbrukere. Antall turer i 2007 var 916 000, hvorav 84,6 % var ordinære drosjeturer og 14,4 % var spesialbilturer. Samlet brukte Oslo komme 
	kr. 192,5 mill på TT-ordningen i 2007. Bestilling og planlegging skjer gjennom Kjørekontoret – Konsetra AS. Oslo taxi står for det meste av TT-transporten og fritidsreiser med vanlig drosje bestilles gjennom disse. Utfra den kartlegging som er gjennomført av Rambøll management kan det konkluderes med at brukerne generelt er fornøyde med dagens ordning. Det pekes imidlertid på en del faktorer som bør forbedres. Synshemmede og spesialbilbrukere ønsker en ordning hvor kollektivtilbudet kan utnyttes mer effektivt. De over 67 år er misfornøyd med tildeling av kun 50 turer i året. Reiseområdet for TT-ordningen er det også en del brukere som er misfornøyd med. 
	Rambølls utredning peker på ulike måter å løse TT-funksjonene på. De sammenligner og vurderer rettigheter til transport og administrasjon i Oslo med TT-ordningen i Hordaland og Akershus. Rambøll management anbefaler en forbedring av systemløsninger og en effektivisering av administrative rutiner.
	Konklusjonen av evalueringen kan oppsummeres i følgende punkter:
	 En ordning der TT-brukere med behov for spesialtransport kan velge fritt mellom minst to leverandører er en kostbar løsning. Dette avbefales derfor ikke.
	 En kobling av løyvene til TT slik at alle taxier skal ha tilbud om TT-transport svekker kommunens mulighet til kontroll og det kan føre til at ressurskrevenede brukere får problemer med transport.
	 Rambøll slår fast at Oslo har en meget god løsning sammenlignet med andre fylker, men anbefaler en forbedring av systemløsninger og effektivisering av rutiner.
	I denne evalueringen lå det ikke noen vurdering av en dør til dør transport. Byrådsavdelingen mener en slik transport også bør vurderes på bakgrunn av at brukerne over 67 år er kritisk til at de kun tildeles 50 fritidsreiser. Det er også ønskelig å kunne reise utenfor Oslos grense og at TT- transport bør koordineres med kollektiv transport.
	Flere storbyer som Gøteborg, København og flere byer/regioner i Nederland tilbyr en transportordning basert på busser/minibusser. Dette er en dør til dør transport som eldre og funksjonshemmede fritt kan benytte. Utfordringer for dør til dør transport er å kunne tilby et velfungerende transportsystem som tilfredstiller det grunnleggende reisebehovet hos brukere som ikke kan benytte det ordinære kollektivsystemet. TT ordningen bør derfor i større grad sees i sammenheng med ordinær kollektivtrafikk slik at brukerne kan tilbys et helhetlig transporttilbud.
	Brukere som har behov for transport til og fra skole, arbeid, dagsenter, barnehage, utdanning, avlastning og skolefritidsordning anbefales holdt utenfor denne ordningen. Det er i dag ca 6000 brukere av denne ordningen i Oslo og disse brukerne bør opprettholde samme ordning som i dag med søknad til bydelen. Det legges imidlertid opp til at også disse brukerne kan benytte seg av dør til dør ordningen ved fritidsreiser.
	Byrådsavdelingen fremlegger tre ulike alternativer for TT-ordningen:
	Alternativ A: Brukerne har et ubegrenset antall fritidsreiser gjennom nærbusslinjer i et avgrenset område med krav om forhåndsbestilling og uten søknad om TT-kort. Dette innebærer at
	 Det vil ikke være nødvendig å søke om TT-kort for fritidsreiser for de som er over 67 år. Det er kun behov for en brukergodkjenning
	 Alle som mener en har behov for denne ordningen kan bruke den.
	 Alle reiser forhåndsbestilles
	 Ubegrenset antall reiser i et avgrenset område i Oslo og event. utover Oslos grenser der dette er naturlig
	 Bruk av minibusser med plass til opptil 2 rullestoler
	Alternativ B –ubegrenset antall fritidsreiser gjennom nærbusslinjer i et avgrenset område med krav om forhåndsbestilling og TT-kort. Dette innebærer at:
	 Det søkes som nå om TT-kort ved fritidsreiser
	 Alle reiser forhåndsbestilles
	 Ubegrenset antall reiser 5 dager i uken i et avgrenset område i Oslo og event. utover Oslos grenser der dette er naturlig
	 Det kan i tillegg tildeles 10 drosjereiser som kan brukes innen Oslos bygrense
	 Bruk av minibusser og drosje
	Alternativ C – begrenset antall fritidsreiser men mulighet til å bestille flere reiser mot en høyere takst. Søknad om TT-kort. Dette innebærer at:
	 Det vil som nå være nødvendig å søke om TT-kort ved fritidsreiser
	 Alle reiser forhåndsbestilles
	 Begrenset antall fritidsreiser innen Oslos bygrense, event. mulighet til å bestille flere reiser mot en høyere takst
	 Det kan i tillegg tildeles 10 drosjekreiser som kan brukes innen Oslos bygrense
	 Bruk av minibusser og drosje
	Det viktigste kriteriet ved valg av modell er at brukerne får mulighet for flere fritidsreiser enn i dag. En ønsket utvikling må ta hensyn til brukerne og de eksisterende økonomiske rammer. Gjennom forhåndsbestilling av samtlige reiser og bruk av minibusser vil kommunen ha mulighet til å tilby langt flere reiser innenfor samme kostnader enn ved dagens organisering og bruk av taxi. Det antas derfor at gevinstene for brukerne ved ubegrenset bruk av reiser vil oppveie mot at de må bestille reiser på forhånd.
	Byrådsavdelingen foreslår et prøveprosjekt koblet opp mot et angitt område/bydel fra 2010. I 2009 vil ordningen planlegges med medvirkning fra ulike aktørgrupper. All bestilling gjøres på telefon og kjørekontoret samordner transporten. Det forsøkes å ta i bruk et billettsystem som er tilpasset det ordinære transportsystemet. Drift av transport legges ut på anbud. Nærbussene kjører alle dager i uken mellom bestemte klokkeslett i prøveperioden. 
	Bydelens vurdering:
	Bydel Nordstrand vurderer denne høringen om en ny dør til dør transport for eldre over 67 år og for funksjonshemmede som en svært interessant ordning. Mange eldre opplever i dag at de ikke har nok turer de kan benytte for å komme til butikk, frisør, lege, tannlege, med mer. De eldre benytter flest TT turer i nærområdet til der de bor til de fleste formål. Den nye ordningen med ubegrenset antall turer gir de eldre langt større frihet til å komme seg rundt enn de har med dagens ordning. Bydelen mener derfor er at alternativ A er det beste alternativet. Alternativ A innebærer at de eldre og funksjonshemmede får ubegrenset antall turer i løpet av året. Dagens ordning med spesialtransport for eldre og funksjonshemmede til arbeid, skole og aktivitetstilbud opprettholdes. De som har behov for dør til dør transport behøver ikke søke om TT-kort, men trenger kun en forhåndsgodkjenning slik at ordningen derfor vil kunne oppleves mindre byråkratisk enn dagens ordning gjør for brukerne.
	Bydelen benytter i 2008 14 mill. kroner til transport av eldre og funksjonshemmede. Det er derfor viktig og riktig å se på hvordan disse midlene benyttes. Bydelen forventer å spare ca 1, 5 mill kroner i 2008 på egen transport ordning. Dette viser at det lønner seg å se på ordningen. Bydelens ordning har begrenset kapasitet og kan kun gi tilbud til en del av de som benytter spesialtransport.  Når det gjelder spesialtransport til dagtilbud, jobb med mer opprettholdes dette med vedtak og egen kjøring som i dag. Bydelsdirektøren mener imidlertid at Oslo kommune bør se på kommunens avtale rundt spesialtransport og vurdere alternative løsninger for dette, slik bydelen har gjort for en del av våre brukere.
	18.08.2008
	Per Johannessen/s/      Marie Anbjørg Joten/s/
	bydelsdirektør       assisterende bydelsdirektør
	Til arbeidsutvalget
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.
	Til komiteene:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget  tiltres.
	Til bydelsutvalget:
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Arbeidsutvalget sender sak om forslag til navn på vei 2749 på Ekeberg til behandling i:
	Barn, ungdom og kulturkomiteen
	Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen
	Bydelsutvalget
	Barn, ungdom og kultur komiteens vedtak:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med endring av skrivemåte: Anne Brannfjeld
	Byutvikling, miljø og samferdsel vedtak:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget  tiltres.
	Bakgrunn:
	Bekkelaget lokalhistorisk forening (BLF) ved Dag Jarnøy foreslår at vei 2749 oppkalles etter Anne-Marie Pedersdatter eller ”Anne Brannfjeld” som hun het på folkemunne. Veistubben ligger mellom Brannfjellveien 30 og Enoks vei. 
	Bydelsutvalget har myndighet til å fatte endelig vedtak i saker om fastsetting av veinavn.
	Anna Brannfjell var kjent som signekone og helbrederske i Aker og Christiania og nøt stor respekt. Bodde på husmannsplassen Brannfjell der de røde hyttene står i dag. Hustuftene på plassen der hun bodde er skiltet. Det er for de som ønsker mer opplysninger skrevet et foredrag om henne på BLF`s hjemmeside www.eikaberg.org
	I veinavnet bør klengenavnet ”Anne Brannfjell” brukes. Historien om Anne Brannfjells liv og virke er verdifull for ettertida og bidrar til forståelse av levekårene i vår bydel i tidligere tider. Et eget veinavn vil bidra til at den fargerike personen ikke går i glemmeboka.
	Per Johannessen/s/      Ivar A Nyhus/s/
	bydelsdirektør       informasjonskonsulent
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
	Til arbeidsutvalget
	1. Bydel Nordstrand registrerer at bydelens tidligere uttalelse er innarbeidet i planforslaget på en tilfredsstillende måte.
	2. Bydel Nordstrand har ikke merknader til planforslaget ut over hva som framkommer av vedtakets pkt. 3
	3. Gjeldende parkeringsnorm som er forutsatt lagt til grunn ivaretar ikke etter bydelens syn  det reelle behovet, og vil medføre ytterligere parkeringsvanskeligheter/trafikale problemer i området. Bydelen anbefaler at dette forhold revurderes, og at det stilles  økt krav til opparbeidelse av parkeringsplasser . Det synes rimelig å legge til grunn et snitt på 1,3 biler pr husstand.
	4. Saken sendes BMS komiteen og Bydelsutvalget til orientering 
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	1. Bydel Nordstrand registrerer at bydelens tidligere uttalelse er innarbeidet i planforslaget på en tilfredsstillende måte.
	2. Bydel Nordstrand ønsker at bruk av dispensasjoner i bygge saker begrenses slik at dispensasjoner kun gis unntaksvis. Bydel Nordstrand mener at det ikke bør gis dispensasjon fra krav til byggehøyde og avstand til tomtegrense i denne konkrete byggesaken.
	3.   Gjeldende parkeringsnorm som er forutsatt lagt til grunn ivaretar ikke etter bydelens   syn det reelle behovet, og vil medføre ytterligere parkeringsvanskeligheter/trafikale problemer i området. Bydelen anbefaler at dette forhold revurderes, og at det stilles  økt krav til opparbeidelse av parkeringsplasser . Det synes rimelig å legge til grunn et snitt på 1,3 biler pr husstand.
	 Bydel Nordstrand viser samtidig til tidligere vedtak fra 19.06.2008 i bydelsutvalgets    sak 72/08 i forbindelse med Holtet reguleringen.
	4. Saken sendes BMS komiteen og Bydelsutvalget til orientering 
	Byutvikling, miljø og samferdselkomiteens vedtak: 
	Vedlegg: ( et dokument som inneholder)
	1. Plan- og bygningsetatens brev av 19.6.2008 m/vedlegg
	2. Bydel Nordstrands adm. uttalelse av 26.07.2006
	3. Advokatfirmet Vodal Zimmermann & Co AS, bemerkninger av 9.7.2008 (Sandstuveien borettslag)
	Bakgrunn:
	Plan- og bygningsetaten har ved brev av 19.juni då. (mottatt 25.juni då) oversendt til uttalelse ”Sandstuveien 45 – Planforslag til offentlig ettersyn”. Frist for å uttale seg er satt til 13.08.2008. Etter kontakt med Plan- og bygningsetaten er fristen for bydelens vedkommende forlenget til 26.august 2008. 
	Det aktuelle området er i dag regulert til byggeområde for boliger og foreslås omregulert til byggeområde for boliger, dvs. samme formål.
	Hensikten med planforslaget er å erstatte eksisterende bygning med en boligblokk i 4 etasjer + underetasje med strøkstjenlig virksomhet ut mot Sandstuveien.
	 Planområdet er på totalt 1837 m2
	 Planlagt blokkbebyggelse med 16 leiligheter
	 Garasje under terreng – 15 plasser. 3 plasser på terreng (gjesteplasser)
	 Planforslaget faller ikke inn under reglene /forskrift om konsekvensvurdering
	 Gjeldende regulering er byggeområde for boliger S-788, 8.09.1959. Reguleringsbestemmelser finnes ikke. Eiendommen er ikke omtalt i S-788, som har som tittel ”Regulerings- og bebyggelsesplan for gnr. 160 bnr. 711 ved Sandstvn”, og omfatter 3 boligblokker, garasjeanlegg og del av turvei E7.”
	 Plan- og bygningsetaten anbefaler forslaget
	Vurdering
	I utgangspunktet betegner bydelsdirektøren dette som et kurant planforslag.
	Det er tre forhold som en vil trekke fram: 
	1. Bydelens uttalelse av 26.7.2006
	Disse forhold er i sin helhet innarbeidet i planforslaget på en tilfredsstillende måte. Ikke behov for ytterligere kommentarer knyttet til dette.
	2. Mulig forringelse av bokkvalitet for omkringliggende bebyggelse, jf. adv. Zimmermanns brev av 9.7.2008.
	Dette brevet vedlegges slik at arbeidsutvalget kan trekke inn denne dimensjonen hvis ønskelig. Disse hensyn er fra bydelsdirektørens side ivaretatt i vedlagte brev, og bydelsdirektøren finner ikke grunnlag for ytterligere merknader.
	3. Trafikale forhold.
	Av Plan- og bygningsetatens foreløpige vurdering framgår om trafikkforhold bland annet::
	”….Parkering i henhold til norm”
	Det er ikke lett å se at den trafikk som denne utbygging isolert sett representerer vil øke trafikk-/parkeringsbildet veldig mye. På den annen side er det allerede vanskelige trafikk- og parkeringsforhold i området.
	Bydelsdirektøren minner om hva arbeidsutvalget/bydelsutvalget nylig blant annet har uttalt knyttet til sak 72/08  Holtveien / Pareliusveien - Felt 5 i Holtet lokalsenter - område- og prosessavklaring:
	Arbeidsutvalget er kjent med at de to første prosjektene i Pareliusveien som kommer ihht reguleringsplanen for Holtet lokalsenter viser at henholdsvis, to eneboliger rives og erstattes med 32 boenheter og en enebolig rives og erstattes med 14 boenheter. Begge prosjekter legger opp til 1 stk parkeringsplass pr boenhet ihht til gjeldende parkeringsbestemmelser. 
	Ved å kombinere tabellene i Oslo statistikken for 2007som viser antall person pr bil i Oslo og antall personer pr husstand i bydel Nordstrand vil hver husstand i snitt ha 1,3 biler. Med 1 stk parkeringsplass pr boenheter vil de to nevnte prosjektene alene medføre en underdekning på 15 parkeringsplasser. I tillegg kommer behovet for gjesteplasser. Det er også viktig å bemerke at dette er de to første av potensielt elleve tilsvarende prosjekter i Pareliusveien.
	I forutsetningene for reguleringsplan for Holtet lokalsenter er det lagt opp til ”bymessig fortetning”, rundt Holtet som et knutepunkt. Tanken er at beboere skal reise kollektivt til sitt arbeidssted i byen. Det er imidlertid ikke lagt inn noen begrensninger i forhold til antall biler fremtidige beboere skal kunne eie og det er grunn til å tro at også de som reiser kollektivt til byen like fullt eier en eller flere biler. Videre for å nyttegjøre seg av servicetilbudet i bydelen utover det man finner på Holtet må man i stor grad benytte privatbil. Etter arbeidsutvalgets syn er det derfor rimelig å legge til grunn et snitt på 1,3 biler pr husstand også for områdene som inngår i Holtet lokalsenter.
	Etter arbeidsutvalgets syn kan ikke gjeldende parkeringsnorm legges til grunn ved godkjennelse av de enkelte prosjekter da dette vil skape en parkerings- og trafikksikkerhetssituasjon som blir uholdbar for nærmiljøet på Holtet. Arbeidsutvalget mener derfor at planinitiativet aktualiserer en vurdering i forhold til økt krav til opparbeidelse av parkeringsplasser. 
	Trafikale forhold:
	Økt utnyttelse av eiendommene vil medføre økt trafikkbelastning i planområdet. Spørsmål og krav knyttet til veiopparbeidelse og trafikksikkerhetsmessige tiltak bes vurdert og fulgt opp med tanke på dimensjonering av veier og fortau. 
	Utvikling av området:
	Med utgangspunkt i den stykkvise utviklingen av området og en konkretisering av virkningene i form av utbyggingsplaner og iverksatte tiltak, mener arbeidsutvalget at de foreslåtte endringene aktualiserer temaer som det er uttrykt bekymring for lokalt i forhold til områdets eksisterende og fremtidige kvaliteter. 
	I den grad det etableres en praksis for å utvikle området med utgangspunkt i mindre vesentlige reguleringsendringer mener arbeidsutvalget det vil være hensiktsmessig å nedlegge dele- og byggeforbud, inntil det foreligger en fornyet vurdering av konsekvensene ved en gjennomføring av reguleringsplanen.
	Bydelsutvalget Nordstrand ønsker ikke nedleggelse av dele- og byggeforbudet, men viser samtidig til den bekymring som er beskrevet i arbeidsutvalgets vedtak, spesielt om parkering, og ber Plan- og bygningsetaten iverksette tiltak som forhindrer den alvorlige situasjonen som er i ferd med å utvikle seg med hensyn til parkering på Holtet.
	Bydelsdirektøren trekker ikke fullstendig sammenligning til denne saken, men mener også her at parkeringsforholdende ytterligere kan bli forverret ved realisering av planforslaget, i det en mener at kravet til parkeringsplasser er satt for lavt.   
	Oslo, den 14.august 2008
	Per Johannessen/s/
	bydelsdirektør
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
	Til arbeidsutvalget:
	Sakens sendes til behandling i  :
	BUK-komiteen
	Bydelsutvalget
	Til BUK-komiteen:
	Bydelsdirektørens informasjon om utredning om sentralt opptak i – og bestilling av barnehager tas til orientering.
	Til medbestemmelsesutvalget:
	Medbestemmelsesutvalget tar bydelsdirektørens informasjon om utredning om sentralt opptak -  og bestilling av barnehager til orientering ihht. Hovedavtalens 14.f.
	Til bydelsutvalget:
	Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens informasjon om utredning om sentralt opptak i – og bestilling av barnehager til orientering.
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Sakens sendes til behandling i  :
	BUK-komiteen
	Bydelsdirektørens informasjon om utredning om sentralt opptak i – og bestilling av barnehager tas til orientering.
	SAKSFRAMSTILLING:
	Regjeringen foreslo 25.04. 08 at foreldre med barn som fyller 1 år før 31.08 og som er søkere ved hovedopptaket, får rett til barnehageplass i kommunen. Dette fører til at kommunene må sørge for å kunne tilby plass til alle med slik rettighet. 
	Ved innføring av lovfestet rett til barnehageplass, er det kommunenes plikt å kunne gi tilbud om plass innenfor kommunen sentralt. Ved opptak av barn må en derfor ha mulighet til å se kommunen under ett for å sikre at ikke noen bydeler har overkapasitet og noen har underkapasitet  kreves det en helhetlig oversikt og koordinering for å ivareta loven om barns rett til plass. 
	Etter hvert som flere bydeler får full behovsdekning og noen bydeler kanskje får flere plasser enn de selv kan disponere, ser byrådsavdelingen det nødvendig å vurdere om dagens opptaksorganisering er tilfredsstillende.
	Det vises til vedlagte informasjon fra Byrådsavdeling for kultur og utdanning. 
	Det fremgår av saken at det tas sikte på å ha utarbeidet et forslag til justeringer som blir sendt ut på høring til bydelene medio august. I den forbindelse blir det også vurdert om det skal inviteres til et orienteringsmøte for BU – lederne.
	Oslo. 30.06. 2008
	Per Johannessen/s/       Tove Heggen Larsen/s/  
	bydelsdirektør        ass. bydelsdirektør 
	Vedlegg: Informasjon fra Byrådsavdelingen for kultur og utdanning.    
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:
	Til arbeidsutvalget:
	Arbeidsutvalget sender årsberetning 2007 for Simensbråten- Ekeberg seniorsenter til behandling i:
	Eldrerådet
	Helse- og sosialkomiteen
	Bydelsutvalget
	Til komiteer og råd:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.
	Til bydelsutvalget:
	Årsberetning 2007 for Simensbråten- Ekeberg seniorsenter tas til etterretning.
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Arbeidsutvalget sender årsberetning 2007 for Simensbråten- Ekeberg seniorsenter til behandling i:
	Eldrerådet
	Helse- og sosialkomiteen
	Bydelsutvalget
	Eldrerådets vedtak:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.
	Helse- og sosialkomiteens vedtak:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.
	Vedlegg: Årsmelding for 2007 Simensbråten –Ekeberg Seniorsenter
	Oslo, 12.06.2008
	Per Johannessen/s/     Mihriban Rai/s/    
	bydelsdirektør     enhetsleder
	Eldrerådet
	Bydelsutvalget
	Til råd og komiteer:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering.
	Til bydelsutvalget:
	Regnskap for 2007 – Nordstrand eldresenter – tas til orientering.
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Eldrerådet
	Eldrerådets vedtak:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering.
	Helse- og sosialkomiteens vedtak:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering.
	SAKSFRAMSTILLING:
	Vedlegg: Regnskap 2007 for Nordstrand Eldresenter
	Oslo, 26.06.2008
	Per Johannessen/s/
	bydelsdirektør
	Til bydelsutvalget:
	Saksutredning
	Vedlegg – følgende protokoller:
	Arbeidsutvalget     25.08.2008
	Barn, ungdom og kulturkomiteen   02.09.2008
	Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen  02.09.2008
	Helse- og sosialkomiteen    01.09.2008
	Eldrerådet      01.09.2008
	Ungdomsrådet      01.09.2008
	Rådet for funksjonshemmede    01.09.2008
	Oslo, 04.09.2008
	Per Johannessen/s/
	bydelsdirektør
	Word-bokmerker
	SakProtokollNr
	Utvalgsnavn
	Gradering
	Møtested
	Uoff
	Møtedato
	Møtetid
	Telefon
	Tilleggssakskart
	Innholdsfortegnelse
	Bk1R1
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 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 6/08 
 
 
Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel 


 


 


Møtested: Bydelsadministrasjonen,  Ekebergveien 243 
Møtetid: Tirsdag 02. september 2008 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Liv Lønnum (FrP)  
   
Tilstede: Liv Lønnum (FrP) 


Erik Telnes (SV) 
Svein Erik Aldal (FrP) 
Ane M. Wigers (V) 
Nils Martin Espegren (KrF) 


 


   
Forfall: Anne-Marie Donati (A) 


Øystein Larsen (H) 
 


   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Ivar Nyhus  
 
Åpen halvtime:      Ingen frammøtte 
 
Informasjon: 
 


- Liv Lønnum (leder) informerte at det foreløpig ikke er ansatt ny sekretær til komiteen 
for byutvikling, samferdsel og miljø.  


- Liv Lønnum orienterte komiteen om et møte med plan og bygningsetaten 10. oktober 
vedrørendetrafikaleforhold ad plansaker i Bydelen. 


- Liv Lønnum (leder) orienterte også om en forestående befaring på den regulerte 
barnehagetomten i Radarveien  (g.nr 159/b.nr 367) sammen med Nyhagen borettslag. 
Deltagere fra bydelen er Sigbjørn Odden (Bu-leder), Knut Hedemann, komiteleder for 
barn, ungdom og kultur i tillegg til Liv Lønnum leder BMS. 


 
 
 







Eventuelt 
 
 
 
Saker behandlet under møtet: 
Sak 43 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart - komiteen for byutvikling, miljø og 


samferdsel 02.09.2008............................................................................................ 1 
Sak 44 /08  Godkjenning av protokoll 10.06.08- komiteen for byutvikling, miljø og 
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Sak 43 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart - komiteen for 
byutvikling, miljø og samferdsel 02.09.2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakkart til møtet 02.09.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
BMS-komiteens behandling: 
 


- Erik Telnes (SV) etterlyste  forslagsskjema til komiteer utvalg lagt ut på nett slik at 
medlemmene kunne lage ferdig alternative forslag til vedtak før møtene. Ivar Nyhus 
legger skjemaet ut på nett. 


- Komiteen ønsker et oversiktkart over bydelen hengt opp i møtesalen for senere bruk 
på møtene. 


 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med bemerkninger 
 
BMS-komiteens vedtak: 
Innkalling og sakskart til møtet 02.09.2008 godkjennes med bemerkninger 
 
 
 


 Sak 44 /08  Godkjenning av protokoll 10.06.08- komiteen for 
byutvikling, miljø og samferdsel 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra komiteens møte 10.06.2008 godkjennes. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
BMS-komiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
BMS-komiteens vedtak: 
Protokoll fra komiteens møte 10.06.2008 godkjennes 
 
 


 
 
 







 Sak 45 /08  Avviksrapportering pr. 31.05.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering pr. 31.05.2008 til behandling 
i: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 31.05. 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 31.05..2008 til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
BMS-komiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
BMS-komiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
 
 


 Sak 46 /08  Avviksrapportering pr. 31.07.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering pr. 31.07.2008 til behandling 
i: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
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Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 31.07. 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 31.07.2008 til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
BMS-komiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
BMS-komiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
 


 Sak 47 /08  Sandstuveien 45 - Planforslag til offentlig ettersyn. 
Uttalelse fra Bydel Nordstrand 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
1. Bydel Nordstrand registrerer at bydelens tidligere uttalelse er innarbeidet i planforslaget 


på en tilfredsstillende måte. 
2. Bydel Nordstrand har ikke merknader til planforslaget ut over hva som framkommer av 


vedtakets pkt. 3 
3. Gjeldende parkeringsnorm som er forutsatt lagt til grunn ivaretar ikke etter bydelens syn  


det reelle behovet, og vil medføre ytterligere parkeringsvanskeligheter/trafikale problemer 
i området. Bydelen anbefaler at dette forhold revurderes, og at det stilles  økt krav til 
opparbeidelse av parkeringsplasser . Det synes rimelig å legge til grunn et snitt på 1,3 
biler pr husstand. 


4. Saken sendes BMS komiteen og Bydelsutvalget til orientering  
 
Til bydelsutvalget 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 
  
Til BMS-komiteen 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 
  
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
ARBEIDSUTVALGETS VEDTAK 25.08.2008: 


1. Bydel Nordstrand registrerer at bydelens tidligere uttalelse er innarbeidet i 
planforslaget på en tilfredsstillende måte. 







 
2. Bydel Nordstrand ønsker at bruk av dispensasjoner i bygge saker begrenses slik at 


dispensasjoner kun gis unntaksvis. Bydel Nordstrand mener at det ikke bør gis 
dispensasjon fra krav til byggehøyde og avstand til tomtegrense i denne konkrete 
byggesaken. 


 
3.  Gjeldende parkeringsnorm som er forutsatt lagt til grunn ivaretar ikke etter bydelens 


syn  det reelle behovet, og vil medføre ytterligere parkeringsvanskeligheter/trafikale 
problemer i området. Bydelen anbefaler at dette forhold revurderes, og at det stilles  
økt krav til opparbeidelse av parkeringsplasser . Det synes rimelig å legge til grunn et 
snitt på 1,3 biler pr husstand. 


  Bydel Nordstrand viser samtidig til tidligere vedtak fra 19.06.2008 i bydelsutvalgets              
sak 72/08 i forbindelse med Holtet reguleringen. 


   
4. Saken sendes BMS komiteen og Bydelsutvalget til orientering  


 
BMS-komiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
BMS-komiteens vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 
 
 


 Sak 48 /08  Forslag til navn på vei 2749 på Ekeberg 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til komiteene: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget  tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Vei 2749 på Ekeberg endrer navn til Anne Brannfjells vei 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
BMS-komiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
BMS-komiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget  tiltres. 
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 Sak 49 /08  Oslo kommunes strategiske plan for universell 
utforming - høring   


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til: 
Komiteer, råd og utvalg 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer, råd og utvalg 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsdirektørens  kommentarer til høringsdokumentet tiltres. 
2. Det videre arbeid med oppfølging av Oslo kommunes strategiske plan for 


universell utforming blir fulgt opp i bydelens egen strategiplan. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
BMS-komiteens behandling: 
BMS-komiteen vedtok følgende protokolltilførsel: 
 
”Side 11 i saksfremstillingen siste avsnitt nederst ” I bydel Budsjetts budsjett 2008-2011” 
osv.  Uklart for komiteen hva som menes med dette. 
 
Side 12 i saksfremstillingen punkt 16. Komiteen ber om en tilbakemelding om hva som ligger i 
punkt 16 da dette er uklart.” 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
BMS-komiteens protokolltilførsel ble enstemmig vedtatt. 
 
BMS-komiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med følgende protokolltilførsel: 
 
Side 11 i saksfremstillingen siste avsnitt nederst ” I bydel Budsjetts budsjett 2008-2011” osv.  
Uklart for komiteen hva som menes med dette. 
 
Side 12 i saksfremstillingen punkt 16. Komiteen ber om en tilbakemelding om hva som ligger i 
punkt 16 da dette er uklart. 
 
 
Oslo, 04.09.2008 
 
Liv Lønnum (FrP) 
leder av BMS-komiteen 
 





		Møte:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Møtested:

		Bydelsadministrasjonen,  Ekebergveien 243

		Møtetid:

		Tirsdag 02. september 2008 kl. 19.00   

		Sekretariat:

		02 180

		Møteleder:

		Liv Lønnum (FrP)

		Tilstede:

		Liv Lønnum (FrP)

		Erik Telnes (SV)

		Svein Erik Aldal (FrP)

		Ane M. Wigers (V)

		Nils Martin Espegren (KrF)

		Forfall:

		Anne-Marie Donati (A)

		Øystein Larsen (H)

		Som vara møtte:

		Ingen

		I tillegg møtte:

		Møtesekretær:

		Åpen halvtime:      Ingen frammøtte

		- Liv Lønnum (leder) informerte at det foreløpig ikke er ansatt ny sekretær til komiteen for byutvikling, samferdsel og miljø. 

		- Liv Lønnum orienterte komiteen om et møte med plan og bygningsetaten 10. oktober vedrørendetrafikaleforhold ad plansaker i Bydelen.

		- Liv Lønnum (leder) orienterte også om en forestående befaring på den regulerte barnehagetomten i Radarveien  (g.nr 159/b.nr 367) sammen med Nyhagen borettslag. Deltagere fra bydelen er Sigbjørn Odden (Bu-leder), Knut Hedemann, komiteleder for barn, ungdom og kultur i tillegg til Liv Lønnum leder BMS.

		Eventuelt

		Saker behandlet under møtet:

		Sak 43 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart - komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel 02.09.2008 1

		Sak 44 /08  Godkjenning av protokoll 10.06.08- komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel 1

		Sak 45 /08  Avviksrapportering pr. 31.05.2008 2

		Sak 46 /08  Avviksrapportering pr. 31.07.2008 2

		Sak 47 /08  Sandstuveien 45 - Planforslag til offentlig ettersyn . Uttalelse fra Bydel Nordstrand 3

		Sak 48 /08  Forslag til navn på vei 2749 på Ekeberg 4

		Sak 49 /08  Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming - høring 5

		BMS-komiteens behandling:

		- Erik Telnes (SV) etterlyste  forslagsskjema til komiteer utvalg lagt ut på nett slik at medlemmene kunne lage ferdig alternative forslag til vedtak før møtene. Ivar Nyhus legger skjemaet ut på nett.

		- Komiteen ønsker et oversiktkart over bydelen hengt opp i møtesalen for senere bruk på møtene.

		Votering:

		BMS-komiteens vedtak:

		Innkalling og sakskart til møtet 02.09.2008 godkjennes med bemerkninger

		Protokoll fra komiteens møte 10.06.2008 godkjennes.

		BMS-komiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		BMS-komiteens vedtak:

		Protokoll fra komiteens møte 10.06.2008 godkjennes

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering pr. 31.05.2008 til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenEldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		BMS-komiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		BMS-komiteens vedtak:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering pr. 31.07.2008 til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenEldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		BMS-komiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		BMS-komiteens vedtak:

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget

		1. Bydel Nordstrand registrerer at bydelens tidligere uttalelse er innarbeidet i planforslaget på en tilfredsstillende måte.

		2. Bydel Nordstrand har ikke merknader til planforslaget ut over hva som framkommer av vedtakets pkt. 3

		3. Gjeldende parkeringsnorm som er forutsatt lagt til grunn ivaretar ikke etter bydelens syn  det reelle behovet, og vil medføre ytterligere parkeringsvanskeligheter/trafikale problemer i området. Bydelen anbefaler at dette forhold revurderes, og at det stilles  økt krav til opparbeidelse av parkeringsplasser . Det synes rimelig å legge til grunn et snitt på 1,3 biler pr husstand.

		4. Saken sendes BMS komiteen og Bydelsutvalget til orientering 

		Til bydelsutvalget

		ARBEIDSUTVALGETS VEDTAK 25.08.2008:

		1. Bydel Nordstrand registrerer at bydelens tidligere uttalelse er innarbeidet i planforslaget på en tilfredsstillende måte.

		2. Bydel Nordstrand ønsker at bruk av dispensasjoner i bygge saker begrenses slik at dispensasjoner kun gis unntaksvis. Bydel Nordstrand mener at det ikke bør gis dispensasjon fra krav til byggehøyde og avstand til tomtegrense i denne konkrete byggesaken.

		3.  Gjeldende parkeringsnorm som er forutsatt lagt til grunn ivaretar ikke etter bydelens syn  det reelle behovet, og vil medføre ytterligere parkeringsvanskeligheter/trafikale problemer i området. Bydelen anbefaler at dette forhold revurderes, og at det stilles  økt krav til opparbeidelse av parkeringsplasser . Det synes rimelig å legge til grunn et snitt på 1,3 biler pr husstand.

		  Bydel Nordstrand viser samtidig til tidligere vedtak fra 19.06.2008 i bydelsutvalgets              sak 72/08 i forbindelse med Holtet reguleringen.

		4. Saken sendes BMS komiteen og Bydelsutvalget til orientering 

		BMS-komiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		BMS-komiteens vedtak:

		Til arbeidsutvalget

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Til komiteene:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget  tiltres.

		Til bydelsutvalget:

		BMS-komiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		BMS-komiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget  tiltres.

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget: 

		Saken sendes til:

		Komiteer, råd og utvalg

		Bydelsutvalget

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsdirektørens  kommentarer til høringsdokumentet tiltres.

		2. Det videre arbeid med oppfølging av Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming blir fulgt opp i bydelens egen strategiplan.

		BMS-komiteens behandling:

		BMS-komiteen vedtok følgende protokolltilførsel:

		”Side 11 i saksfremstillingen siste avsnitt nederst ” I bydel Budsjetts budsjett 2008-2011” osv.  Uklart for komiteen hva som menes med dette.

		Side 12 i saksfremstillingen punkt 16. Komiteen ber om en tilbakemelding om hva som ligger i punkt 16 da dette er uklart.”

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

		BMS-komiteens protokolltilførsel ble enstemmig vedtatt.

		BMS-komiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med følgende protokolltilførsel:

		Side 11 i saksfremstillingen siste avsnitt nederst ” I bydel Budsjetts budsjett 2008-2011” osv.  Uklart for komiteen hva som menes med dette.

		Side 12 i saksfremstillingen punkt 16. Komiteen ber om en tilbakemelding om hva som ligger i punkt 16 da dette er uklart.

		Oslo, 04.09.2008

		Liv Lønnum (FrP)

		leder av BMS-komiteen

		Word-bokmerker

		SakProtokollNr

		Utvalgsnavn

		Gradering

		Møtested

		Uoff

		Møtedato

		Møtetid

		Telefon

		Møtte

		Møtte_ikke

		Møtte_vara

		Innholdsfortegnelse

		Saksliste

		Bk1R1

		Utskriftsdato








 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 6/08 
 
 
Møte: Helse- og sosialkomite 


 


 


Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 
Møtetid: Mandag 01. september 2008 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Mona Verdich (H)  
   
Tilstede: Mona Verdich (H) 


Frode Woldsund (KrF) 
Tom Lium (H) 
Ulf Stigen (FrP) 
Gidske Spiten (V) 
Steinar Andersen (A) 
Lise Tostrup Setek (A) 


 


   
Forfall: Ingen  
   
Som vara møtte: 


 


 
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Tove Guldhav  
 
Åpen halvtime 
 
Informasjon  
 
Eventuelt:       


• Helse- og sosialkomiteen ønsker å få forelagt ferdige tilsynsrapporter snarest mulig. 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 39 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart - helse- og sosialkomiteen 01.09.2008..... 1 
Sak 40 /08  Godkjenning av protokoll 09.06.2008 - helse- og sosialkomiteen.......................... 1 
Sak 41 /08  Avviksrapportering pr. 31.05.2008 ......................................................................... 2 
Sak 42 /08  Avviksrapportering pr. 31.07.2008 ......................................................................... 3 
Sak 43 /08  Oppnevning av politisk representant - observatør -  Rådet for funksjonshemmede4 
Sak 44 /08  Evaluering av TT-ordningen - forlengelse av høringsfrist...................................... 4 







Sak 45 /08  Hovedstadsprosessen - høring................................................................................. 5 
Sak 46 /08  Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming - høring ....................... 6 
Sak 47 /08  Regnskap for 2007 Nordstrand Eldresenter ............................................................ 6 
Sak 48 /08  Årsmelding og regnskap for 2007 - Simensbråten og Ekeberg seniorsenter .......... 7 
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Sak 39 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart - helse- og 
sosialkomiteen 01.09.2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møtet 01.09.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Innkalling og sakskart til møtet 01.09.2008 godkjennes 
 
 


 Sak 40 /08  Godkjenning av protokoll 09.06.2008 - helse- og 
sosialkomiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møtet 09.06.2008  godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Steinar Andersen (A) viste til sak 33/08 – Avviksrapportering pr. 30.04.2008 og fremmet 
forslag om omformulering i helse- og sosialkomiteens bemerkninger i protokollen: 
 
(Steinar Andersens (A) endringsforslag er understreket): 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak 09.06.2008: 
”Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med følgende merknader: 
Komiteen ser med bekymring på hvilke tilbud utskrivningsklare pasienter gis i 
sommermånedene. De understreker at pasientene skal ha et like godt tilbud hjemme. 
Utskrivningspraksisen fra sykehusene gir store utfordringer både for pasienter, pårørende og 
ansatte. Komiteen uttrykker videre bekymring for det store antall utskrivningsklare pasienter 
relatert til den vedtatte nedtrappingen av sykehjemsplasser i Bydel Nordstrand. I tillegg er 
komiteen klar over at den avsluttede streiken har skapt mye merarbeid og forsinkelser i 
systemet. 
Komiteen uttrykker bekymring for det økende merforbruket  innen PUH-tjenestene. 
Komiteen bemerker det store merforbruket på private leverandører av hjemmetjenester og 
forventer at totalforbruket av hjemmetjenester holder seg innenfor budsjettet.” 
 
 







I  vedtaket sak 35/08 ble det bemerket en skrivefeil som endres – bekymret endres til 
bekymring: 
”….Man ser med bekymring på de store risikomomentene i budsjettet….” 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med bemerkninger til sakene 33 og 
35/08. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Protokoll fra møtet 09.06.2008  godkjennes med bemerkninger 
 
 
 


 Sak 41 /08  Avviksrapportering pr. 31.05.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering pr. 31.05.2008 til behandling 
i: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 31.05. 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 31.05..2008 til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
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 Sak 42 /08  Avviksrapportering pr. 31.07.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering pr. 31.07.2008 til behandling 
i: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 31.07. 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 31.07.2008 til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ulf Stigen (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 2: 
 
Komiteen bemerker at prognostisert merforbruk øker fra måned til måned. Komiteen ber om å 
ta initiativ til en budsjettjustering så snart som mulig. 
 
Votering: 
Ulf Stigens (FrP) tilleggsforslag fikk 3 stemmer (1 FrP, 2 H) og falt. 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 4 stemmer (2 A, 1 V, 1 KrF)  
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
 
 


 
 
 
 







Sak 43 /08  Oppnevning av politisk representant - observatør -  
Rådet for funksjonshemmede 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til Helse- og sosialkomiteen: 


1. Følgende politisk representant – observatør – velges i Rådet for funksjonshemmede: 
       
              …………………………….. 
        
Til bydelsutvalget: 
1. Bydelsutvalget tar Helse- og sosialkomiteens oppnevning av politisk representant –            
observatør – i Rådet for funksjonshemmede til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Leder av helse- og sosialkomiteen, f.t. Mona Verdich, ble foreslått som politisk representant i 
Rådet for funksjonshemmede. 
 
Votering: 
Leder av helse- og sosialkomiteen, f.t. Mona Verdich (H) ble enstemmig valgt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 


1. Følgende politisk representant – observatør – velges i Rådet for funksjonshemmede: 
Leder av helse og sosialkomiteen, f.t. Mona Verdich (H) 


 
 


 Sak 44 /08  Evaluering av TT-ordningen - forlengelse av høringsfrist 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender saken til forberedende behandling i:  
Helse og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Råd og komiteer anbefaler bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget tar evaluering av TT-ordningen til etterretning 
2. Bydelutvalget ser på ordningen med dør til dør transport som svært interessant og 


mener ordningen bør prøves ut i et geografisk område av kommunen. 
3. Bydelsutvalget mener Oslo kommune bør gå for alternativ A de dette alternativet gir 


et best mulig tilbud for dagens TT- brukere  
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Steinar Andersen (A) fremmet følgende bemerkning til punkt 3 - bydelsdirektørens forslag til 
vedtak i bydelsutvalget: 
 
”Helse- og sosialkomiteen ber om et notat før møtet i BU som skisserer hvilke besparing de 
ulike alternativene har.” 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med bemerkning 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen anbefaler bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget med 
bemerkning 
 
 


 Sak 45 /08  Hovedstadsprosessen - høring 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til behandling i : 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget  
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 


 
 
 
 
 
 







Sak 46 /08  Oslo kommunes strategiske plan for universell 
utforming - høring   


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til: 
Komiteer, råd og utvalg 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer, råd og utvalg 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsdirektørens  kommentarer til høringsdokumentet tiltres. 
2. Det videre arbeid med oppfølging av Oslo kommunes strategiske plan for 


universell utforming blir fulgt opp i bydelens egen strategiplan. 
 


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
 


 Sak 47 /08  Regnskap for 2007 Nordstrand Eldresenter 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
 
Arbeidsutvalget sender sak om regnskap for 2007 ved Nordstrand eldresenter til behandling i:  
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til råd og komiteer: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget: 
Regnskap for 2007 – Nordstrand eldresenter – tas til orientering. 
 


 6







 


 7


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
 


 Sak 48 /08  Årsmelding for 2007 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender årsberetning 2007 for Simensbråten- Ekeberg seniorsenter til 
behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Årsberetning 2007 for Simensbråten- Ekeberg seniorsenter tas til etterretning. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Det ble bemerket at sakens tittel bør endres slik at overskriften viser at det er årsmelding og 
regnskap for Simensbråten og Ekeberg seniorsenter dette gjelder. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
  
 
Oslo, 04.09.2008 
 
 
 
Mona Verdich (H) 
leder av helse og sosialkomiteen 





		Møte:

		Helse- og sosialkomite

		Møtested:

		Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243

		Møtetid:

		Mandag 01. september 2008 kl. 19.00   

		Sekretariat:

		02 180

		Møteleder:

		Mona Verdich (H)

		Tilstede:

		Mona Verdich (H)

		Frode Woldsund (KrF)

		Tom Lium (H)

		Ulf Stigen (FrP)

		Gidske Spiten (V)

		Steinar Andersen (A)

		Lise Tostrup Setek (A)

		Forfall:

		Ingen

		Som vara møtte:

		I tillegg møtte:

		Møtesekretær:

		Åpen halvtime

		Saker behandlet under møte

		Sak 39 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart - helse- og sosialkomiteen 01.09.2008 1

		Sak 40 /08  Godkjenning av protokoll 09.06.2008 - helse- og sosialkomiteen 1

		Sak 41 /08  Avviksrapportering pr. 31.05.2008 2

		Sak 42 /08  Avviksrapportering pr. 31.07.2008 3

		Sak 43 /08  Oppnevning av politisk representant - observatør -  Rådet for funksjonshemmede 4

		Sak 44 /08  Evaluering av TT-ordningen - forlengelse av høringsfrist 4

		Sak 45 /08  Hovedstadsprosessen - høring 5

		Sak 46 /08  Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming - høring 6

		Sak 47 /08  Regnskap for 2007 Nordstrand Eldresenter 6

		Sak 48 /08  Årsmelding og regnskap for 2007 - Simensbråten og Ekeberg seniorsenter 7

		Innkalling og sakskart til møtet 01.09.2008 godkjennes

		Helse- og sosialkomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Innkalling og sakskart til møtet 01.09.2008 godkjennes

		Protokoll fra møtet 09.06.2008  godkjennes

		Helse- og sosialkomiteens behandling:

		Steinar Andersen (A) viste til sak 33/08 – Avviksrapportering pr. 30.04.2008 og fremmet forslag om omformulering i helse- og sosialkomiteens bemerkninger i protokollen:

		(Steinar Andersens (A) endringsforslag er understreket):

		Helse- og sosialkomiteens vedtak 09.06.2008:

		Komiteen ser med bekymring på hvilke tilbud utskrivningsklare pasienter gis i sommermånedene. De understreker at pasientene skal ha et like godt tilbud hjemme. Utskrivningspraksisen fra sykehusene gir store utfordringer både for pasienter, pårørende og ansatte. Komiteen uttrykker videre bekymring for det store antall utskrivningsklare pasienter relatert til den vedtatte nedtrappingen av sykehjemsplasser i Bydel Nordstrand. I tillegg er komiteen klar over at den avsluttede streiken har skapt mye merarbeid og forsinkelser i systemet.

		Komiteen uttrykker bekymring for det økende merforbruket  innen PUH-tjenestene.

		Komiteen bemerker det store merforbruket på private leverandører av hjemmetjenester og forventer at totalforbruket av hjemmetjenester holder seg innenfor budsjettet.”

		I  vedtaket sak 35/08 ble det bemerket en skrivefeil som endres – bekymret endres til bekymring:

		”….Man ser med bekymring på de store risikomomentene i budsjettet….”

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med bemerkninger til sakene 33 og 35/08.

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Protokoll fra møtet 09.06.2008  godkjennes med bemerkninger

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering pr. 31.05.2008 til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenEldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		Helse- og sosialkomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering pr. 31.07.2008 til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenEldrerådet

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

		Helse- og sosialkomiteens behandling:

		Ulf Stigen (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 2:

		Komiteen bemerker at prognostisert merforbruk øker fra måned til måned. Komiteen ber om å ta initiativ til en budsjettjustering så snart som mulig.

		Votering:

		Ulf Stigens (FrP) tilleggsforslag fikk 3 stemmer (1 FrP, 2 H) og falt.

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 4 stemmer (2 A, 1 V, 1 KrF) 

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Til Helse- og sosialkomiteen:

		              ……………………………..

		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsutvalget tar Helse- og sosialkomiteens oppnevning av politisk representant –            observatør – i Rådet for funksjonshemmede til orientering.

		BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

		Helse- og sosialkomiteens behandling:

		Leder av helse- og sosialkomiteen, f.t. Mona Verdich, ble foreslått som politisk representant i Rådet for funksjonshemmede.

		Votering:

		Leder av helse- og sosialkomiteen, f.t. Mona Verdich (H) ble enstemmig valgt.

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Leder av helse og sosialkomiteen, f.t. Mona Verdich (H)

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 

		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsutvalget tar evaluering av TT-ordningen til etterretning

		2. Bydelutvalget ser på ordningen med dør til dør transport som svært interessant og mener ordningen bør prøves ut i et geografisk område av kommunen.

		3. Bydelsutvalget mener Oslo kommune bør gå for alternativ A de dette alternativet gir et best mulig tilbud for dagens TT- brukere 

		BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

		Helse- og sosialkomiteens behandling:

		Steinar Andersen (A) fremmet følgende bemerkning til punkt 3 - bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget:

		”Helse- og sosialkomiteen ber om et notat før møtet i BU som skisserer hvilke besparing de ulike alternativene har.”

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med bemerkning

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Til arbeidsutvalget:

		Saken sendes til behandling i :

		Helse- og sosialkomiteen

		Rådet for funksjonshemmede

		Bydelsutvalget 

		Til komiteer og råd:

		BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

		Helse- og sosialkomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget: 

		Saken sendes til:

		Komiteer, råd og utvalg

		Bydelsutvalget

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsdirektørens  kommentarer til høringsdokumentet tiltres.

		2. Det videre arbeid med oppfølging av Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming blir fulgt opp i bydelens egen strategiplan.

		BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

		Helse- og sosialkomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Eldrerådet

		Bydelsutvalget

		Til råd og komiteer:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering.

		Til bydelsutvalget:

		Regnskap for 2007 – Nordstrand eldresenter – tas til orientering.

		BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

		Helse- og sosialkomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering.

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender årsberetning 2007 for Simensbråten- Ekeberg seniorsenter til behandling i:

		Eldrerådet

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Til bydelsutvalget:

		Årsberetning 2007 for Simensbråten- Ekeberg seniorsenter tas til etterretning.

		BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

		Helse- og sosialkomiteens behandling:

		Det ble bemerket at sakens tittel bør endres slik at overskriften viser at det er årsmelding og regnskap for Simensbråten og Ekeberg seniorsenter dette gjelder.

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Oslo, 04.09.2008

		Mona Verdich (H)

		leder av helse og sosialkomiteen

		Word-bokmerker

		SakProtokollNr

		Utvalgsnavn

		Gradering

		Møtested

		Uoff

		Møtedato

		Møtetid

		Telefon

		Møtte

		Møtte_ikke

		Møtte_vara

		Innholdsfortegnelse

		Saksliste

		Bk1R1

		Utskriftsdato








 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 6/08 
 
 
Møte: Arbeidsutvalget 


 


 


Møtested: BU-salen,Bydelsadm., Ekebergveien 243 
Møtetid: Mandag 25. august 2008 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180 / 23 49 50 72  
 
 
Møteleder: Sigbjørn Odden (H)  
   
Tilstede: Sigbjørn Odden (H) 


Ulf Stigen (FrP) 
Haakon Brænden (KrF) 
Steinar Andersen (A) 
 
Erik A. Telnes (SV) observatør 


 


   
Forfall: Karsten Gjefle (V)  
   
Som vara møtte: 


 


 
   
I tillegg møtte: Marie Anbjørg Joten, ass. bydelsdirektør  
   
Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  
 
Åpen halvtime 
Beboere i Sandstuveien borettslag, Torill Espe og Bente Desserèn Nygård, møtte i åpen 
halvtime. De viste til AU-sak nr 72/08, Sandstuveien 45 – planforslag til offentlig ettersyn – 
uttalelse fra Bydel Nordstrand, som behandles på dagens møte. De informerte om 
byggeplanene i Sandstuveien som er planlagt med 4 blokker med 33 leiligheter og 1 blokk 
med 16 leiligheter. Blokkene er høye og er planlagt ligge nært inntil nåværende bebyggelse og 
berører også en nåværende turvei. De uttykte bekymring over de store endringene i bomiljøet, 
parkering og trafikale problemer. De viste til vedlegg i saken, advokat Zimmermanns brev 
hvor følgende innvendinger i byggesaken er belyst: 


- Ny bebyggelse blir for høy 
- Ny bebyggelse plasseres for nær eiendomsgrense i vest og bebyggelse i Håvalds 


vei 10 A og B 
- Tiltaket får uheldige trafikkmessige konsekvenser i området 
 


 







Informasjon  
 
Eventuelt: 
•  Haakon Brænden (KrF) ba om at sak om avviksrapportering for juli blir satt på sakskartet   


til bydelsutvalgets møte 11.09.2008. Videre etterlyste han avviksrapportering for mai som 
skulle vært sendt til politikerne 25. juni.  


 
•  Sigbjørn Odden (H) orienterte fra et møte han hadde vært på i Byutviklingskomiteen i  


forbindelse med Nordstrandskråningen. Bydelsutvalget vil få mulighet til å få saken til 
høring senere. 
        


   •  Sigbjørn Odden (H) er kontaktet av leder for Rådet for funksjonshemmede som ønsker en 
politisk representant oppnevnt i rådet. Arbeidsutvalget ble enige om at administrasjonen 
fremmer sak om oppnevning av observatør i rådet for funksjonshemmede. Saken behandles  
i Helse- og sosialkomiteens første møte og til orientering i bydelsutvalget 11.09.2008. 


 
 
 
Saker behandlet under møtet: 
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Sak 67/08  Innkalling og sakskart til arbeidsutvalgets møte 
25.08.2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Innkalling og sakskart godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om å behandle sak 72/08 som første sak etter sak 67/08, 
deretter sakene 68-71/08 og 73-78/08. 
Haakon Brænden (KrF) varslet et punkt under ”eventuelt”: Avviksrapportering 
Sigbjørn Odden (H) varslet to punkter under ”eventuelt”: 


- Nordstrandskråningen 
-       Eventuell politisk representant i Rådet for funksjonshemmede 


 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, med endringsforslag fra Sigbjørn Odden (H), ble 
enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Innkalling og sakskart godkjennes med endringer 
 
 
 


 Sak 68/08  Godkjenning av protokoll fra arbeidsutvalgets møte 
02.06.2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 02.06.2008 godkjennes. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 02.06.2008 godkjennes 
 
 
 







 


 Sak 69/08  Samlokalisering av bydelsvise tjenester og lokalisering 
av NAV Nordstrand. Inngåelse av leieavtale 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Saksdokumenter var ikke ferdigbehandlet til møtet. 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget fremmet følgende fellesforslag til vedtak : 
Saken sendes til ordinær behandling i komiteer, råd og utvalg. Det forutsettes at sakspapirer 
er sendt komiteens medlemmer senest i løpet av torsdag 28.08.2008. 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets fellesforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til ordinær behandling i komiteer, råd og utvalg. Det forutsettes at sakspapirer 
er sendt komiteens medlemmer senest i løpet av torsdag 28.08.2008. 
 
 
 


 Sak 70/08  Oslo kommunes strategiske plan for universell 
utforming - høring   


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til: 
Komiteer, råd og utvalg 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer, råd og utvalg 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsdirektørens  kommentarer til høringsdokumentet tiltres. 
2. Det videre arbeid med oppfølging av Oslo kommunes strategiske plan for 


universell utforming blir fulgt opp i bydelens egen strategiplan. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet.  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til: 
Komiteer, råd og utvalg 
Bydelsutvalget 
 


  


Sak 71/08  Hovedstadsprosessen - høring 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til behandling i : 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget  
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i : 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget  
 
 
 


 Sak 72/08  Sandstuveien 45 - Planforslag til offentlig ettersyn . 
Uttalelse fra Bydel Nordstrand 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
1. Bydel Nordstrand registrerer at bydelens tidligere uttalelse er innarbeidet i planforslaget 


på en tilfredsstillende måte. 
2. Bydel Nordstrand har ikke merknader til planforslaget ut over hva som framkommer av 


vedtakets pkt. 3 







3. Gjeldende parkeringsnorm som er forutsatt lagt til grunn ivaretar ikke etter bydelens syn  
det reelle behovet, og vil medføre ytterligere parkeringsvanskeligheter/trafikale problemer 
i området. Bydelen anbefaler at dette forhold revurderes, og at det stilles  økt krav til 
opparbeidelse av parkeringsplasser . Det synes rimelig å legge til grunn et snitt på 1,3 
biler pr husstand. 


4. Saken sendes BMS komiteen og Bydelsutvalget til orientering  
 
Til bydelsutvalget 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 
  
Til BMS-komiteen 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 
  
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget samlet seg om følgende endringsforslag til punkt 2 i bydelsdirektørens 
forslag til vedtak: 
 


2. Bydel Nordstrand ønsker at bruk av dispensasjoner i bygge saker begrenses slik at 
dispensasjoner kun gis unntaksvis. Bydel Nordstrand mener at det ikke bør gis 
dispensasjon fra krav til byggehøyde og avstand til tomtegrense i denne konkrete 
byggesaken. 


 
Arbeidsutvalget var enige om følgende tilføyelse til bydeldirektørens forslag, punkt 3: 
 


”…..Bydel Nordstrand viser samtidig til tidligere vedtak fra 19.06.2008 i 
bydelsutvalgets sak 72/08 i forbindelse med Holtet reguleringen”. 


  
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak punkt 1 og 4 ble enstemmig vedtatt. 
Arbeidsutvalgets endringsforslag punkt 2 ble enstemmig vedtatt 
Arbeidsutvalgets tilføyelse til bydelsdirektørens punkt 3 ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 


1. Bydel Nordstrand registrerer at bydelens tidligere uttalelse er innarbeidet i 
planforslaget på en tilfredsstillende måte. 


 
2. Bydel Nordstrand ønsker at bruk av dispensasjoner i bygge saker begrenses slik at 


dispensasjoner kun gis unntaksvis. Bydel Nordstrand mener at det ikke bør gis 
dispensasjon fra krav til byggehøyde og avstand til tomtegrense i denne konkrete 
byggesaken. 


 
3.  Gjeldende parkeringsnorm som er forutsatt lagt til grunn ivaretar ikke etter bydelens 


syn  det reelle behovet, og vil medføre ytterligere parkeringsvanskeligheter/trafikale 
problemer i området. Bydelen anbefaler at dette forhold revurderes, og at det stilles  
økt krav til opparbeidelse av parkeringsplasser . Det synes rimelig å legge til grunn et 
snitt på 1,3 biler pr husstand. 
 Bydel Nordstrand viser samtidig til tidligere vedtak fra 19.06.2008 i bydelsutvalgets    
sak 72/08 i forbindelse med Holtet reguleringen. 


   
4. Saken sendes BMS komiteen og Bydelsutvalget til orientering  
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Sak 73/08  Informasjon om utredning om sentralt opptak i - og 
bestilling av barnehager 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Sakens sendes til behandling i  : 
BUK-komiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til BUK-komiteen: 
Bydelsdirektørens informasjon om utredning om sentralt opptak i – og bestilling av 
barnehager tas til orientering. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar bydelsdirektørens informasjon om utredning om sentralt opptak 
-  og bestilling av barnehager til orientering ihht. Hovedavtalens 14.f. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens informasjon om utredning om sentralt opptak i – og 
bestilling av barnehager til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Sakens sendes til behandling i  : 
BUK-komiteen 
Bydelsutvalget 


  


Sak 74/08  Evaluering av TT-ordningen - forlengelse av høringsfrist 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender saken til forberedende behandling i:  
Helse og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 







Til komiteer og råd: 
Råd og komiteer anbefaler bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget tar evaluering av TT-ordningen til etterretning 
2. Bydelutvalget ser på ordningen med dør til dør transport som svært interessant og 


mener ordningen bør prøves ut i et geografisk område av kommunen. 
3. Bydelsutvalget mener Oslo kommune bør gå for alternativ A de dette alternativet gir 


et best mulig tilbud for dagens TT- brukere (det må jobbes mer med formuleringen 
her) 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken til forberedende behandling i:  
Helse og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
 
 


Sak 75/08  Velkomstbrev og Oppstartsamling 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
 


1. Arbeidsutvalget ser positivt på at Bydel Nordstrand er tatt opp som deltaker i 
Kvalitetskommuneprogrammet. 


2. Arbeidsutvalget oppnevner to representanter til å delta i partssammensatt gruppe. 
 


• …………………………………… 
 
• …………………………………… 


 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget fremmet forslag om følgende representanter som deltakere i 
Kvalitetskommuneprogrammet: 
Sigbjørn Odden (H) og Steinar Andersen (A)  
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1, ble enstemmig vedtatt 
Arbeidsutvalgets forslag til representanter, punkt 2,  ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 


1. Arbeidsutvalget ser positivt på at Bydel Nordstrand er tatt opp som deltaker i 
Kvalitetskommuneprogrammet. 


2. Arbeidsutvalget oppnevner to representanter til å delta i partssammensatt gruppe. 
 


a. Sigbjørn Odden (H) 
b. Steinar Andersen (A) 


 
 
 


 Sak 76/08  Forslag til navn på vei 2749 på Ekeberg 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget sender sak om Forslag til navn på vei 2749 på Ekeberg til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteene: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget  tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Vei 2749 på Ekeberg endrer navn til Anne Brannfjells vei 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om forslag til navn på vei 2749 på Ekeberg til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 
 
 
 
 







 Sak 77/08  Regnskap for 2007 Nordstrand Eldresenter 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om regnskap for 2007 ved Nordstrand eldresenter til behandling i:  
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til råd og komiteer: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget: 
Regnskap for 2007 – Nordstrand eldresenter – tas til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om regnskap for 2007 ved Nordstrand eldresenter til behandling i:  
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 78/08  Årsmelding for 2007 – Simensbråten – Ekeberg 
seniorsenter 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender årsberetning 2007 for Simensbråten- Ekeberg seniorsenter til 
behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Årsberetning 2007 for Simensbråten- Ekeberg seniorsenter tas til etterretning. 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender årsberetning 2007 for Simensbråten- Ekeberg seniorsenter til 
behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Sak om tildeling av Nordstrandsprisen 2008 ble behandlet som siste sak, B-sak 01/08, 
med egen B-saks protokoll.  
 
 
 
Møtet hevet kl. 20.45 
 
  
 
Oslo, 27.08.2008 
 
 
 
Sigbjørn Odden (H) 
bydelsutvalgets leder 





		Møte:

		Arbeidsutvalget

		Møtested:

		BU-salen,Bydelsadm., Ekebergveien 243

		Møtetid:

		Mandag 25. august 2008 kl. 19.00   

		Sekretariat:

		02 180 / 23 49 50 72

		Møteleder:

		Sigbjørn Odden (H)

		Tilstede:

		Sigbjørn Odden (H)

		Ulf Stigen (FrP)

		Haakon Brænden (KrF)

		Steinar Andersen (A)

		Erik A. Telnes (SV) observatør

		Forfall:

		Karsten Gjefle (V)

		Som vara møtte:

		I tillegg møtte:

		Marie Anbjørg Joten, ass. bydelsdirektør

		Møtesekretær:

		Åpen halvtime

		Beboere i Sandstuveien borettslag, Torill Espe og Bente Desserèn Nygård, møtte i åpen halvtime. De viste til AU-sak nr 72/08, Sandstuveien 45 – planforslag til offentlig ettersyn – uttalelse fra Bydel Nordstrand, som behandles på dagens møte. De informerte om byggeplanene i Sandstuveien som er planlagt med 4 blokker med 33 leiligheter og 1 blokk med 16 leiligheter. Blokkene er høye og er planlagt ligge nært inntil nåværende bebyggelse og berører også en nåværende turvei. De uttykte bekymring over de store endringene i bomiljøet, parkering og trafikale problemer. De viste til vedlegg i saken, advokat Zimmermanns brev hvor følgende innvendinger i byggesaken er belyst:

		- Ny bebyggelse blir for høy

		- Ny bebyggelse plasseres for nær eiendomsgrense i vest og bebyggelse i Håvalds vei 10 A og B

		- Tiltaket får uheldige trafikkmessige konsekvenser i området

		Eventuelt:

		(  Haakon Brænden (KrF) ba om at sak om avviksrapportering for juli blir satt på sakskartet   til bydelsutvalgets møte 11.09.2008. Videre etterlyste han avviksrapportering for mai som skulle vært sendt til politikerne 25. juni. 

		(  Sigbjørn Odden (H) orienterte fra et møte han hadde vært på i Byutviklingskomiteen i  forbindelse med Nordstrandskråningen. Bydelsutvalget vil få mulighet til å få saken til høring senere.

		   (  Sigbjørn Odden (H) er kontaktet av leder for Rådet for funksjonshemmede som ønsker en politisk representant oppnevnt i rådet. Arbeidsutvalget ble enige om at administrasjonen fremmer sak om oppnevning av observatør i rådet for funksjonshemmede. Saken behandles  i Helse- og sosialkomiteens første møte og til orientering i bydelsutvalget 11.09.2008.

		Sak 67 /08  Innkalling og sakskart til arbeidsutvalgets møte 25.08.2008 1

		Sak 68 /08  Godkjenning av protokoll fra arbeidsutvalgets møte 02.06.2008 1

		Sak 69 /08  Samlokalisering av bydelsvise tjenester og lokalisering av NAV Nordstrand. Inngåelse av leieavtale 2

		Sak 70 /08  Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming - høring 2

		Sak 71 /08  Hovedstadsprosessen - høring 3

		Sak 72 /08  Sandstuveien 45 - Planforslag til offentlig ettersyn . Uttalelse fra Bydel Nordstrand 3

		Sak 73 /08  Informasjon om utredning om sentralt opptak i - og bestilling av barnehager 5

		Sak 74 /08  Evaluering av TT-ordningen - forlengelse av høringsfrist 5

		Sak 75 /08  Velkomstbrev og Oppstartsamling 6

		Sak 76 /08  Forslag til navn på vei 2749 på Ekeberg 7

		Sak 77 /08  Regnskap for 2007 Nordstrand Eldresenter 8

		Sak 78 /08  Årsmelding for 2007 8

		Til arbeidsutvalget:

		Innkalling og sakskart godkjennes

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om å behandle sak 72/08 som første sak etter sak 67/08, deretter sakene 68-71/08 og 73-78/08.

		Haakon Brænden (KrF) varslet et punkt under ”eventuelt”: Avviksrapportering

		Sigbjørn Odden (H) varslet to punkter under ”eventuelt”:

		- Nordstrandskråningen

		-       Eventuell politisk representant i Rådet for funksjonshemmede

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak, med endringsforslag fra Sigbjørn Odden (H), ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Innkalling og sakskart godkjennes med endringer

		Til arbeidsutvalget:

		Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 02.06.2008 godkjennes.

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 02.06.2008 godkjennes

		Saksdokumenter var ikke ferdigbehandlet til møtet.

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Arbeidsutvalget fremmet følgende fellesforslag til vedtak :

		Saken sendes til ordinær behandling i komiteer, råd og utvalg. Det forutsettes at sakspapirer er sendt komiteens medlemmer senest i løpet av torsdag 28.08.2008.

		Votering:

		Arbeidsutvalgets fellesforslag ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Saken sendes til ordinær behandling i komiteer, råd og utvalg. Det forutsettes at sakspapirer er sendt komiteens medlemmer senest i løpet av torsdag 28.08.2008.

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget: 

		Saken sendes til:

		Komiteer, råd og utvalg

		Bydelsutvalget

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsdirektørens  kommentarer til høringsdokumentet tiltres.

		2. Det videre arbeid med oppfølging av Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming blir fulgt opp i bydelens egen strategiplan.

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet. 

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Saken sendes til:

		Komiteer, råd og utvalg

		Bydelsutvalget

		Til arbeidsutvalget:

		Saken sendes til behandling i :

		Helse- og sosialkomiteen

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Bydelsutvalget 

		Til komiteer og råd:

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Saken sendes til behandling i :

		Helse- og sosialkomiteen

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Bydelsutvalget 

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget

		1. Bydel Nordstrand registrerer at bydelens tidligere uttalelse er innarbeidet i planforslaget på en tilfredsstillende måte.

		2. Bydel Nordstrand har ikke merknader til planforslaget ut over hva som framkommer av vedtakets pkt. 3

		3. Gjeldende parkeringsnorm som er forutsatt lagt til grunn ivaretar ikke etter bydelens syn  det reelle behovet, og vil medføre ytterligere parkeringsvanskeligheter/trafikale problemer i området. Bydelen anbefaler at dette forhold revurderes, og at det stilles  økt krav til opparbeidelse av parkeringsplasser . Det synes rimelig å legge til grunn et snitt på 1,3 biler pr husstand.

		4. Saken sendes BMS komiteen og Bydelsutvalget til orientering 

		Til bydelsutvalget

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Arbeidsutvalget samlet seg om følgende endringsforslag til punkt 2 i bydelsdirektørens forslag til vedtak:

		2. Bydel Nordstrand ønsker at bruk av dispensasjoner i bygge saker begrenses slik at dispensasjoner kun gis unntaksvis. Bydel Nordstrand mener at det ikke bør gis dispensasjon fra krav til byggehøyde og avstand til tomtegrense i denne konkrete byggesaken.

		Arbeidsutvalget var enige om følgende tilføyelse til bydeldirektørens forslag, punkt 3:

		”…..Bydel Nordstrand viser samtidig til tidligere vedtak fra 19.06.2008 i bydelsutvalgets sak 72/08 i forbindelse med Holtet reguleringen”.

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak punkt 1 og 4 ble enstemmig vedtatt.

		Arbeidsutvalgets endringsforslag punkt 2 ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets tilføyelse til bydelsdirektørens punkt 3 ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		1. Bydel Nordstrand registrerer at bydelens tidligere uttalelse er innarbeidet i planforslaget på en tilfredsstillende måte.

		2. Bydel Nordstrand ønsker at bruk av dispensasjoner i bygge saker begrenses slik at dispensasjoner kun gis unntaksvis. Bydel Nordstrand mener at det ikke bør gis dispensasjon fra krav til byggehøyde og avstand til tomtegrense i denne konkrete byggesaken.

		3.  Gjeldende parkeringsnorm som er forutsatt lagt til grunn ivaretar ikke etter bydelens syn  det reelle behovet, og vil medføre ytterligere parkeringsvanskeligheter/trafikale problemer i området. Bydelen anbefaler at dette forhold revurderes, og at det stilles  økt krav til opparbeidelse av parkeringsplasser . Det synes rimelig å legge til grunn et snitt på 1,3 biler pr husstand.

		 Bydel Nordstrand viser samtidig til tidligere vedtak fra 19.06.2008 i bydelsutvalgets    sak 72/08 i forbindelse med Holtet reguleringen.

		4. Saken sendes BMS komiteen og Bydelsutvalget til orientering 

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

		Til arbeidsutvalget:

		Sakens sendes til behandling i  :

		BUK-komiteen

		Bydelsutvalget

		Til BUK-komiteen:

		Bydelsdirektørens informasjon om utredning om sentralt opptak i – og bestilling av barnehager tas til orientering.

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Medbestemmelsesutvalget tar bydelsdirektørens informasjon om utredning om sentralt opptak -  og bestilling av barnehager til orientering ihht. Hovedavtalens 14.f.

		Til bydelsutvalget:

		Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens informasjon om utredning om sentralt opptak i – og bestilling av barnehager til orientering.

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Sakens sendes til behandling i  :

		BUK-komiteen

		Bydelsutvalget

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 

		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsutvalget tar evaluering av TT-ordningen til etterretning

		2. Bydelutvalget ser på ordningen med dør til dør transport som svært interessant og mener ordningen bør prøves ut i et geografisk område av kommunen.

		3. Bydelsutvalget mener Oslo kommune bør gå for alternativ A de dette alternativet gir et best mulig tilbud for dagens TT- brukere (det må jobbes mer med formuleringen her)

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Til arbeidsutvalget:

		1. Arbeidsutvalget ser positivt på at Bydel Nordstrand er tatt opp som deltaker i Kvalitetskommuneprogrammet.

		2. Arbeidsutvalget oppnevner to representanter til å delta i partssammensatt gruppe.

		 ……………………………………

		 ……………………………………

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Arbeidsutvalget fremmet forslag om følgende representanter som deltakere i Kvalitetskommuneprogrammet:

		Sigbjørn Odden (H) og Steinar Andersen (A) 

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1, ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets forslag til representanter, punkt 2,  ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		1. Arbeidsutvalget ser positivt på at Bydel Nordstrand er tatt opp som deltaker i Kvalitetskommuneprogrammet.

		2. Arbeidsutvalget oppnevner to representanter til å delta i partssammensatt gruppe.

		a. Sigbjørn Odden (H)

		b. Steinar Andersen (A)

		Til arbeidsutvalget

		Arbeidsutvalget sender sak om Forslag til navn på vei 2749 på Ekeberg til behandling i:

		Barn, ungdom og kulturkomiteen

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Bydelsutvalget

		Til komiteene:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget  tiltres.

		Til bydelsutvalget:

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender sak om forslag til navn på vei 2749 på Ekeberg til behandling i:

		Barn, ungdom og kulturkomiteen

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Bydelsutvalget

		Eldrerådet

		Til råd og komiteer:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering.

		Til bydelsutvalget:

		Regnskap for 2007 – Nordstrand eldresenter – tas til orientering.

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Eldrerådet

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender årsberetning 2007 for Simensbråten- Ekeberg seniorsenter til behandling i:

		Eldrerådet

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Til bydelsutvalget:

		Årsberetning 2007 for Simensbråten- Ekeberg seniorsenter tas til etterretning.

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender årsberetning 2007 for Simensbråten- Ekeberg seniorsenter til behandling i:

		Eldrerådet

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Sak om tildeling av Nordstrandsprisen 2008 ble behandlet som siste sak, B-sak 01/08, med egen B-saks protokoll. 

		Møtet hevet kl. 20.45

		Oslo, 27.08.2008

		Sigbjørn Odden (H)

		bydelsutvalgets leder

		Word-bokmerker

		SakProtokollNr

		Utvalgsnavn

		Gradering

		Møtested

		Uoff

		Møtedato

		Møtetid

		Telefon

		Møtte

		Møtte_ikke

		Møtte_vara

		Innholdsfortegnelse

		Saksliste

		Bk1R1

		Utskriftsdato








 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 6/08 
 
 
Møte: Barn, ungdom og kultur komite 


 


 


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


Andreas Bareid (H) 
Mona Andersen (FrP) 
 


 


   
Forfall: Martin Kirkengen (V) 


Anne Louise Hübert (KrF) 
Tedd Urnes (SV) 
Kjersti Bagle-Tennebø 


 


   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Birte Egeland  
 
Åpen halvtime:      Ingen frammøtte 
 
Informasjon: 
Birte Egeland orienterte om følgene: 


- Opptak til barnehageplass. Det står pr. dato 195 barn på søkerliste uten 
barnehageplass. Hovedtyngden av barna er under 3 år. I tillegg er 179 barn på 
søkerliste som er under 1 år. 


- Eksisterende og planlagte byggeprosjekter på barnehageområdet 
 
Eventuelt: 


• Knut Hedemann (A) orienterte om følgende: 
- Fremdriften knyttet til Symra 
- Frivillighetsmidlene – frist for å søke midlene var 01.09.2008 


 
 
 
 







Saker behandlet under møte: 
Sak 37 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart - BUK-komiteen 02.06.2008.................... 1 
Sak 38 /08  Godkjenning av protokoll fra møte i komiteen 10.06.2008 .................................... 1 
Sak 39 /08  Avviksrapportering pr. 31.05.2008 ......................................................................... 2 
Sak 40 /08  Avviksrapportering pr. 31.07.2008 ......................................................................... 2 
Sak 41 /08  Informasjon om utredning om sentralt opptak i - og bestilling av barnehager ....... 3 
Sak 42 /08  Forslag til navn på vei 2749 på Ekeberg................................................................. 4 
Sak 43 /08  Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming - høring ....................... 4 
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Sak 37 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart - BUK-komiteen 
02.09.2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møtet 02.09.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
BUK-komiteens  behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
BUK-komiteens vedtak: 
Innkalling og sakskart til møtet 02.09.2008 godkjennes 
 
 
 


 Sak 38 /08  Godkjenning av protokoll fra møte i komiteen 
10.06.2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra BUK-møtet 10.06.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
BUK-komiteens  behandling: 
Sak nr 34/08 i protokollen er feil. Saken omhandler kulturminner, men beskriver sak 33/08. 
nedleggelse av barneparker. 
 
Votering: 
Med denne merkanden  om feil i sak 34/08, ble bydelsdirektørens forslag til vedtak 
enstemmig vedtatt 
 
BUK-komiteens vedtak: 
Protokoll fra BUK-møtet 10.06.2008 godkjennes med merknad 
 
 
 
 
 
 
 
 







 Sak 39 /08  Avviksrapportering pr. 31.05.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering pr. 31.05.2008 til behandling 
i: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 31.05. 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 31.05..2008 til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
BUK-komiteens  behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
BUK-komiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
 
 


 Sak 40 /08  Avviksrapportering pr. 31.07.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering pr. 31.07.2008 til behandling 
i: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
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Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 31.07. 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 31.07.2008 til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
BUK-komiteens  behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
BUK-komiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
 
 


 Sak 41 /08  Informasjon om utredning om sentralt opptak i - og 
bestilling av barnehager 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Sakens sendes til behandling i  : 
BUK-komiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til BUK-komiteen: 
Bydelsdirektørens informasjon om utredning om sentralt opptak i – og bestilling av 
barnehager tas til orientering. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar bydelsdirektørens informasjon om utredning om sentralt opptak 
-  og bestilling av barnehager til orientering ihht. Hovedavtalens 14.f. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens informasjon om utredning om sentralt opptak i – og 
bestilling av barnehager til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
BUK-komiteens  behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 







Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
BUK-komiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens informasjon om utredning om sentralt opptak i – og bestilling av 
barnehager tas til orientering. 
 
 


 Sak 42 /08  Forslag til navn på vei 2749 på Ekeberg 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til komiteene: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget  tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Vei 2749 på Ekeberg endrer navn til Anne Brannfjells vei 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
BUK-komiteens  behandling: 
BUK-komiteen fremmet følgende endringsforslag: 
Navnet Anne Brannfjeld skrives med d 
 
Votering: 
Endringsforslaget om at veiens navn kalles Anne Brannfjeld,  ble enstemmig vedtatt (H, FrP, 
A) 
 
BUK-komiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med endring av skrivemåte: Anne 
Brannfjeld 
 
 
 


 Sak 43 /08  Oslo kommunes strategiske plan for universell 
utforming - høring   


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til: 
Komiteer, råd og utvalg 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer, råd og utvalg 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
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Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsdirektørens  kommentarer til høringsdokumentet tiltres. 
2. Det videre arbeid med oppfølging av Oslo kommunes strategiske plan for 


universell utforming blir fulgt opp i bydelens egen strategiplan. 
 
 BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
BUK-komiteens  behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
BUK-komiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
 
 
Møtet hevet kl. 20.20 
 
 
 
 
Oslo, 04.09.2008 
 
 
 
 
 
 
Knut Hedemann (A) 
leder av BUK-komiteen 





		Møte:

		Barn, ungdom og kultur komite

		Møtested:

		Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243

		Møtetid:

		Tirsdag 02. september 2008 kl. 19.00   

		Sekretariat:

		02 180

		Møteleder:

		Knut Hedemann (A)

		Tilstede:

		Knut Hedemann (A)

		Andreas Bareid (H)

		Mona Andersen (FrP)

		Forfall:

		Martin Kirkengen (V)

		Anne Louise Hübert (KrF)

		Tedd Urnes (SV)

		Kjersti Bagle-Tennebø

		Som vara møtte:

		Ingen

		I tillegg møtte:

		Møtesekretær:

		Åpen halvtime:      Ingen frammøtte

		Informasjon:

		Birte Egeland orienterte om følgene:

		- Opptak til barnehageplass. Det står pr. dato 195 barn på søkerliste uten barnehageplass. Hovedtyngden av barna er under 3 år. I tillegg er 179 barn på søkerliste som er under 1 år.

		- Eksisterende og planlagte byggeprosjekter på barnehageområdet

		 Knut Hedemann (A) orienterte om følgende:

		- Fremdriften knyttet til Symra

		- Frivillighetsmidlene – frist for å søke midlene var 01.09.2008

		Saker behandlet under møte:

		Sak 37 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart - BUK-komiteen 02.06.2008 1

		Sak 38 /08  Godkjenning av protokoll fra møte i komiteen 10.06.2008 1

		Sak 39 /08  Avviksrapportering pr. 31.05.2008 2

		Sak 40 /08  Avviksrapportering pr. 31.07.2008 2

		Sak 41 /08  Informasjon om utredning om sentralt opptak i - og bestilling av barnehager 3

		Sak 42 /08  Forslag til navn på vei 2749 på Ekeberg 4

		Sak 43 /08  Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming - høring 4

		Innkalling og sakskart til møtet 02.09.2008 godkjennes

		BUK-komiteens  behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		BUK-komiteens vedtak:

		Innkalling og sakskart til møtet 02.09.2008 godkjennes

		Protokoll fra BUK-møtet 10.06.2008 godkjennes

		BUK-komiteens  behandling:

		Sak nr 34/08 i protokollen er feil. Saken omhandler kulturminner, men beskriver sak 33/08. nedleggelse av barneparker.

		Votering:

		Med denne merkanden  om feil i sak 34/08, ble bydelsdirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt

		BUK-komiteens vedtak:

		Protokoll fra BUK-møtet 10.06.2008 godkjennes med merknad

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering pr. 31.05.2008 til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenEldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		BUK-komiteens  behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		BUK-komiteens vedtak:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering pr. 31.07.2008 til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenEldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		BUK-komiteens  behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		BUK-komiteens vedtak:

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

		Til arbeidsutvalget:

		Sakens sendes til behandling i  :

		BUK-komiteen

		Bydelsutvalget

		Til BUK-komiteen:

		Bydelsdirektørens informasjon om utredning om sentralt opptak i – og bestilling av barnehager tas til orientering.

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Medbestemmelsesutvalget tar bydelsdirektørens informasjon om utredning om sentralt opptak -  og bestilling av barnehager til orientering ihht. Hovedavtalens 14.f.

		Til bydelsutvalget:

		Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens informasjon om utredning om sentralt opptak i – og bestilling av barnehager til orientering.

		BUK-komiteens  behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		BUK-komiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens informasjon om utredning om sentralt opptak i – og bestilling av barnehager tas til orientering.

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Til komiteene:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget  tiltres.

		Til bydelsutvalget:

		BUK-komiteens  behandling:

		BUK-komiteen fremmet følgende endringsforslag:

		Navnet Anne Brannfjeld skrives med d

		Votering:

		Endringsforslaget om at veiens navn kalles Anne Brannfjeld,  ble enstemmig vedtatt (H, FrP, A)

		BUK-komiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med endring av skrivemåte: Anne Brannfjeld

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget: 

		Saken sendes til:

		Komiteer, råd og utvalg

		Bydelsutvalget

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsdirektørens  kommentarer til høringsdokumentet tiltres.

		2. Det videre arbeid med oppfølging av Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming blir fulgt opp i bydelens egen strategiplan.

		BUK-komiteens  behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		BUK-komiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Møtet hevet kl. 20.20

		Oslo, 04.09.2008

		Knut Hedemann (A)

		leder av BUK-komiteen

		Word-bokmerker

		SakProtokollNr

		Utvalgsnavn

		Gradering

		Møtested

		Uoff

		Møtedato

		Møtetid

		Telefon

		Møtte

		Møtte_ikke

		Møtte_vara

		Innholdsfortegnelse

		Saksliste

		Bk1R1

		Utskriftsdato








 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
Bydelsadministrasjonen  


   
 


 
 


Protokoll 6/08 
 
 
Møte: Rådet for funksjonshemmede 


 


 


Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 
Møtetid: Mandag 01. september 2008 kl. 17.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Jon Olaf Pihl Halvorsen   
   
Tilstede: Jon Olaf Pihl Halvorsen 


Irene Sehested Grønaas 
Hilde Marie Hansen 


 


   
Forfall: Steinar Bjerve, Grete Ann Wadsworth  
   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte: Ann-Kristin Jøntvedt, adm.  
   
Møtesekretær: Rupinder Bains  
 
Åpen halvtime 
 
Informasjon  
 
Eventuelt:  


• Varsel om oppstart av reguleringsplan arbeid med konsekvensutredning for adkomst 
fra Lodalen til Sydhavna/Sjursøya var sendt ut sammen med sakskart/innkalling og ble 
tatt til orientering. 


• Rådet diskuterte mulige tiltak for å bedre fremmøte i rådets møter. Spørsmål 
reist om hvordan varamedlemmene ble informert om møtene og om de fikk 
referatene 


 
Saker behandlet under møte 
Sak 36 /08  Godkjenning av sakskart og innkalling 01.09.2008 - Råd for funksjonshemmede 1 
Sak 37 /08  Godkjenning av protokoll 09.06.2008 - Råd for funksjonshemmede..................... 1 
Sak 38 /08  Avviksrapportering pr. 31.05.2008 ......................................................................... 1 
Sak 39 /08  Avviksrapportering pr. 31.07.2008 ......................................................................... 2 







Sak 40 /08  Evaluering av TT-ordningen - forlengelse av høringsfrist...................................... 3 
Sak 41 /08  Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming - høring ....................... 4 
Sak 42 /08  Hovedstadsprosessen - høring................................................................................. 5 
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Sak 36 /08  Godkjenning av sakskart og innkalling 01.09.2008 - Råd 
for funksjonshemmede 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møtet 01.09.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Innkalling og sakskart til møtet 01.09.2008 godkjennes 


  


Sak 37 /08  Godkjenning av protokoll 09.06.2008 - Råd for 
funksjonshemmede 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møtet 09.06.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Protokoll fra møtet 09.06.2008 godkjennes 
 
 


 Sak 38 /08  Avviksrapportering pr. 31.05.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering pr. 31.05.2008 til behandling 
i: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 







Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 31.05. 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 31.05..2008 til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 


  


Sak 39 /08  Avviksrapportering pr. 31.07.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering pr. 31.07.2008 til behandling 
i: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 31.07. 2008 til orientering 
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Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 31.07.2008 til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
 


 Sak 40 /08  Evaluering av TT- ordningen - forlengelse av 
høringsfrist 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender saken til forberedende behandling i:  
Helse og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Råd og komiteer anbefaler bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget tar evaluering av TT-ordningen til etterretning 
2. Bydelutvalget ser på ordningen med dør til dør transport som svært interessant og 


mener ordningen bør prøves ut i et geografisk område av kommunen. 
3. Bydelsutvalget mener Oslo kommune bør gå for alternativ A de dette alternativet gir 


et best mulig tilbud for dagens TT- brukere (det må jobbes mer med formuleringen 
her) 


  
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Rådet for funksjonshemme kom med følgende merknader: 
Transporttjenesten for funksjonshemmede i Oslo ble opprettet i 1975 med sikte på å gi et 
transporttilbud til personer som på grunn av funksjonshemming ikke kunne benytte offentlig 
kommunikasjon. Transporttjenesten (TT) skal ha samme funksjon vis a vis  de 
funksjonshemmede som vanlig, offentlig kommunikasjoner har overfor den øvrige 
befolkningen. 
 







Det var et viktig poeng ved opprettelsen at tilbudet skulle bli sett på som et 
samferdselsspørsmål under kommunikasjon/samferdselsetat og ikke som et primært helse –og 
velferdsspørsmål. Det var ikke en del av den generelle eldreomsorg . 
 
Dette prinsipp bør fortsatt gjelde ved nyorganisering av TT. TT- tjenesten må i prinsippet 
være lik for funksjonshemmede uansett i hvilken bydel  man bor og ikke være avhengi av den 
enkelte bydels økonomi og fortolkning av regelverket. I likhet med administrasjonen  av 
øvrige, offentlige transportløsninger må TT i Oslo derfor være sentralt administrert. 
 
De tre alternativene løsninger for framtidig TT-ordning som er skissert i saken forutsetter alle 
at TT-reiser skal forhåndsbestilles. 
Dette er en ordning som må aksepteres når det gjelder faste  kjøreoppdrag( skole, arbeid, 
behandling) og ved behov av spesialbil , men dog med god fleksibilitet. 
 
Ved fritidsreiser når TT-brukeren kan benytte ordinære drosje, (dvs. de aller fleste brukerne) 
vil obligatorisk forhåndsbestilling bety en helt urimelig innskrenking og en meget sterk 
begrensing av de muligheter den funksjonshemmede i dag har fått via TT til å delta i ordinære 
aktiviteter og samfunnsliv foruten at all spontanitet umuliggjøres. Ikke alle aktiviteter og 
behov for forflytting kan tidfestes i god tid på forhånd. Ordinær bruk av drosje for godkjente 
TT-brukere må derfor opprettholdes uansett hvilket alternativ løsning man ellers velger.   
 
Med et slikt helt nødvendig forbehold ser Rådet for funksjonshemmede i Nordstrand alternativ 
A som et godt tilleggstilbud i form av utvidelse av TT-ordningen og en standardheving 
spesielt for TT-brukere som i dag har begrensninger pga behovet for spesialbil.   
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader. 
 


  


Sak 41 /08  Oslo kommunes strategiske plan for universell 
utforming - høring   


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til: 
Komiteer, råd og utvalg 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer, råd og utvalg 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
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Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsdirektørens  kommentarer til høringsdokumentet tilteres. 
2. Det videre arbeid med oppfølging av Oslo kommunes strategiske plan for 


universell utforming blir fulgt opp i bydelens egen strategiplan. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Rådet for funksjonshemmede kommer med følgende merknader: 
Det må følge økonomiske midler som gjør det praktisk mulig å følge strategiplaner 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med følgende merknader: 
Det må følge økonomiske midler som gjør det praktisk mulig å følge strategiplaner 
 
 


 Sak 42 /08  Hovedstadsprosessen - høring 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til behandling i : 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget  
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
 BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Merknad: Svært lite brukervennlig dokument  pga. liten skriftstørrelse 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader 
 
04.09.2008 
 
Jon Olaf Pihl Halvorsen 
leder for rådet for funksjonshemmede 





		Møte:

		Rådet for funksjonshemmede

		Møtested:

		Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243

		Møtetid:

		Mandag 01. september 2008 kl. 17.00   

		Sekretariat:

		02 180

		Møteleder:

		Jon Olaf Pihl Halvorsen 

		Tilstede:

		Jon Olaf Pihl Halvorsen

		Irene Sehested Grønaas

		Hilde Marie Hansen

		Forfall:

		Steinar Bjerve, Grete Ann Wadsworth

		Som vara møtte:

		Ingen

		I tillegg møtte:

		Ann-Kristin Jøntvedt, adm.

		Møtesekretær:

		Åpen halvtime

		Informasjon 

		Saker behandlet under møte

		Sak 36 /08  Godkjenning av sakskart og innkalling 01.09.2008 - Råd for funksjonshemmede 1

		Sak 37 /08  Godkjenning av protokoll 09.06.2008 - Råd for funksjonshemmede 1

		Sak 38 /08  Avviksrapportering pr. 31.05.2008 1

		Sak 39 /08  Avviksrapportering pr. 31.07.2008 2

		Sak 40 /08  Evaluering av TT-ordningen - forlengelse av høringsfrist 3

		Sak 41 /08  Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming - høring 4

		Sak 42 /08  Hovedstadsprosessen - høring 5

		Innkalling og sakskart til møtet 01.09.2008 godkjennes

		Rådet for funksjonshemmedes behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

		Innkalling og sakskart til møtet 01.09.2008 godkjennes

		Protokoll fra møtet 09.06.2008 godkjennes

		Rådet for funksjonshemmedes behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

		Protokoll fra møtet 09.06.2008 godkjennes

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering pr. 31.05.2008 til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenEldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		Rådet for funksjonshemmedes behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering pr. 31.07.2008 til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenEldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		Rådet for funksjonshemmedes behandling:

		Votering:

		Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 

		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsutvalget tar evaluering av TT-ordningen til etterretning

		2. Bydelutvalget ser på ordningen med dør til dør transport som svært interessant og mener ordningen bør prøves ut i et geografisk område av kommunen.

		3. Bydelsutvalget mener Oslo kommune bør gå for alternativ A de dette alternativet gir et best mulig tilbud for dagens TT- brukere (det må jobbes mer med formuleringen her)

		Rådet for funksjonshemmedes behandling:

		Rådet for funksjonshemme kom med følgende merknader:

		Transporttjenesten for funksjonshemmede i Oslo ble opprettet i 1975 med sikte på å gi et transporttilbud til personer som på grunn av funksjonshemming ikke kunne benytte offentlig kommunikasjon. Transporttjenesten (TT) skal ha samme funksjon vis a vis  de funksjonshemmede som vanlig, offentlig kommunikasjoner har overfor den øvrige befolkningen.

		Det var et viktig poeng ved opprettelsen at tilbudet skulle bli sett på som et samferdselsspørsmål under kommunikasjon/samferdselsetat og ikke som et primært helse –og velferdsspørsmål. Det var ikke en del av den generelle eldreomsorg .

		Dette prinsipp bør fortsatt gjelde ved nyorganisering av TT. TT- tjenesten må i prinsippet være lik for funksjonshemmede uansett i hvilken bydel  man bor og ikke være avhengi av den enkelte bydels økonomi og fortolkning av regelverket. I likhet med administrasjonen  av øvrige, offentlige transportløsninger må TT i Oslo derfor være sentralt administrert.

		De tre alternativene løsninger for framtidig TT-ordning som er skissert i saken forutsetter alle at TT-reiser skal forhåndsbestilles.

		Dette er en ordning som må aksepteres når det gjelder faste  kjøreoppdrag( skole, arbeid, behandling) og ved behov av spesialbil , men dog med god fleksibilitet.

		Ved fritidsreiser når TT-brukeren kan benytte ordinære drosje, (dvs. de aller fleste brukerne) vil obligatorisk forhåndsbestilling bety en helt urimelig innskrenking og en meget sterk begrensing av de muligheter den funksjonshemmede i dag har fått via TT til å delta i ordinære aktiviteter og samfunnsliv foruten at all spontanitet umuliggjøres. Ikke alle aktiviteter og behov for forflytting kan tidfestes i god tid på forhånd. Ordinær bruk av drosje for godkjente TT-brukere må derfor opprettholdes uansett hvilket alternativ løsning man ellers velger.  

		Med et slikt helt nødvendig forbehold ser Rådet for funksjonshemmede i Nordstrand alternativ A som et godt tilleggstilbud i form av utvidelse av TT-ordningen og en standardheving spesielt for TT-brukere som i dag har begrensninger pga behovet for spesialbil.  

		Votering:

		Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader

		Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget: 

		Saken sendes til:

		Komiteer, råd og utvalg

		Bydelsutvalget

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees

		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsdirektørens  kommentarer til høringsdokumentet tilteres.

		2. Det videre arbeid med oppfølging av Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming blir fulgt opp i bydelens egen strategiplan.

		Rådet for funksjonshemmedes behandling:

		Rådet for funksjonshemmede kommer med følgende merknader:

		Det må følge økonomiske midler som gjør det praktisk mulig å følge strategiplaner

		Votering:

		Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med følgende merknader:

		Det må følge økonomiske midler som gjør det praktisk mulig å følge strategiplaner

		Til arbeidsutvalget:

		Saken sendes til behandling i :

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Bydelsutvalget 

		Til komiteer og råd:

		Rådet for funksjonshemmedes behandling:

		Merknad: Svært lite brukervennlig dokument  pga. liten skriftstørrelse

		Votering:

		Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader

		04.09.2008

		Jon Olaf Pihl Halvorsen

		leder for rådet for funksjonshemmede

		Word-bokmerker

		SakProtokollNr

		Utvalgsnavn

		Gradering

		Møtested

		Uoff

		Møtedato

		Møtetid

		Telefon

		Møtte

		Møtte_ikke

		Møtte_vara

		Innholdsfortegnelse

		Saksliste

		Bk1R1

		Utskriftsdato






















































































































































































































































































 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 6/08 
 
 
Møte: Eldrerådet 


 


 


Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 
Møtetid: Mandag 01. september 2008 kl. 10.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Aasmund Steenstrup (leder)  
   
Tilstede: Aasmund Steenstrup (leder) 


Ellinor Østen 
Mary Rita Johnsen 
Per Fagerlid 
Harry Olsen 
Egil Ofstad 
Elsa Berit Larsen 
Else Martol Hansen 
 


 


   
Forfall: Petter A. Mathisen 


Rolf Asbjørnsen 
Bodil Finsrud Nielsen 


 


   
Som vara møtte: Mary Rita Johnsen 


Elsa Berit Larsen 
 


 


   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Karin Gabrielsen  
 
Åpen halvtime:       Ingen frammøtte 
 
 
 
 
 
 







Informasjon:       
Aasmund Steenstrup (leder) informerte om følgende: 


- Ny pensjonistens dag. Per Fagerlid møter 
- Sentrale eldrerådet har møter:  
-                       23.09.08: Else Martol Hansen og Aasmund Steenstrup møter                  
                                  28.10.08: Per Fagerlid, Ellinor Østen og Aasmund Steenstrup møter 
- Gjennomgåelse av møteplan  for 2. halvår 2008 
- Kriteriesystemet – sak i Aftenposten at Bydel Nordstrand har dårlig økonomi 
- Brev fra Midtåsenhjemmet – invitasjon torsdag 04.09.08 kl. 14.00-16.00.  
           Ansvar Einar Kjosmoen – og Harry Olsen møter. 


 
 
Eventuelt 
- Mange av rapportene inneholder forkortelser som eldrerådet ikke har noe forklaring på. Kan 


man få en oversikt over hva NAV, BUP m.m er? 
- Ønsker større skrift på rapporter.  
- Ønsker at det blir utarbeidet navnskilt til alle 18 medlemmene 
 
 
 
Saker behandlet under møte 
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Sak 39 /08  Godkjenning av sakskart og innkalling til møte 
01.09.2008 - eldrerådet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Sakskart og innkalling til møte 01.09.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Sakskart og innkalling til møte 01.09.2008 godkjennes 
 
 
 


 Sak 40 /08   Godkjenning av protokoll 09.06.2008 - eldrerådet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra Eldrerådets møte 09.06.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Protokoll fra Eldrerådets møte 09.06.2008 godkjennes 
 
 
 


 Sak 41 /08  Avviksrapportering pr. 31.05.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering pr. 31.05.2008 til behandling 
i: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 







Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 31.05. 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 31.05..2008 til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 
 


 Sak 42 /08  Avviksrapportering pr. 31.07.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering pr. 31.07.2008 til behandling 
i: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 31.07. 2008 til orientering 
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Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 31.07.2008 til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
 


 Sak 43 /08  Evaluering av TT- ordningen - forlengelse av 
høringsfrist 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender saken til forberedende behandling i:  
Helse og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Råd og komiteer anbefaler bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget tar evaluering av TT-ordningen til etterretning 
2. Bydelutvalget ser på ordningen med dør til dør transport som svært interessant og 


mener ordningen bør prøves ut i et geografisk område av kommunen. 
3. Bydelsutvalget mener Oslo kommune bør gå for alternativ A de dette alternativet gir 


et best mulig tilbud for dagens TT- brukere (det må jobbes mer med formuleringen 
her) 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Eldrerådet kom med følgende bemerkninger: 


- Definisjon av nærområde – hva betyr nærområde? 
- Hva gjør man når noen skal utenfor nærområde? Får man da ikke bruke TT-


ordningen? 
- TT-ordningen er god som den er i dag. Hva med de som ikke får TT-kort i dag? 
- Alle kan få ubegrenset antall reiser gjennom alternativ A i saksutredningen 


 
Eldrerådet fremmet deretter følgende alternative forslag til vedtak: 
Eldrerådet ønsker å opprettholde TT-ordningen som den er i dag 







 
Votering: 
Eldrerådets alternative forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Eldrerådet ønsker å opprettholde TT-ordningen som den er i dag 
 
 
 


 Sak 44 /08  Oslo kommunes strategiske plan for universell 
utforming - høring   


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til: 
Komiteer, råd og utvalg 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer, råd og utvalg 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsdirektørens  kommentarer til høringsdokumentet tiltres. 
2. Det videre arbeid med oppfølging av Oslo kommunes strategiske plan for 


universell utforming blir fulgt opp i bydelens egen strategiplan. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Aasmund Steenstrup (leder) informerte om at han sendt brev til Oslo kommune, 
Byrådsavdelingen for byutvikling, i forhold til Oslo kommunes strategiske plan for universell 
utforming. Kopi av brevet ble vedlagt innkalling/sakskart til eldrerådets medlemmer og 
varamedlemmer. 
 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
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 Sak 45 /08  Hovedstadsprosessen - høring 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til behandling i : 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget  
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 


  


Sak 46 /08  Årsmelding for 2007 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender årsberetning 2007 for Simensbråten- Ekeberg seniorsenter til 
behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Årsberetning 2007 for Simensbråten- Ekeberg seniorsenter tas til etterretning. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Eldrerådet etterspurte årsmelding fra det kommunale eldresenteret Krystallen 







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


 Sak 47 /08  Regnskap for 2007 Nordstrand Eldresenter 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om regnskap for 2007 ved Nordstrand eldresenter til behandling i:  
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til råd og komiteer: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget: 
Regnskap for 2007 – Nordstrand eldresenter – tas til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
 
  
 
Oslo, 04.09.2008 
 
 
 
Aasmund Stenstrup 
leder 


 6





		Møte:

		Eldrerådet

		Møtested:

		Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243

		Møtetid:

		Mandag 01. september 2008 kl. 10.00   

		Sekretariat:

		02 180

		Møteleder:

		Aasmund Steenstrup (leder)

		Tilstede:

		Aasmund Steenstrup (leder)

		Ellinor Østen

		Mary Rita Johnsen

		Per Fagerlid

		Harry Olsen

		Egil Ofstad

		Elsa Berit Larsen

		Else Martol Hansen

		Forfall:

		Petter A. Mathisen

		Rolf Asbjørnsen

		Bodil Finsrud Nielsen

		Som vara møtte:

		Mary Rita Johnsen

		Elsa Berit Larsen

		I tillegg møtte:

		Møtesekretær:

		Åpen halvtime:       Ingen frammøtte

		Eventuelt

		- Mange av rapportene inneholder forkortelser som eldrerådet ikke har noe forklaring på. Kan man få en oversikt over hva NAV, BUP m.m er?

		- Ønsker større skrift på rapporter. 

		- Ønsker at det blir utarbeidet navnskilt til alle 18 medlemmene

		Saker behandlet under møte

		Sak 39 /08  Godkjenning av sakskart og innkalling til møte 01.09.2008 - eldrerådet 1

		Sak 40 /08   Godkjenning av protokoll 09.06.2008 - eldrerådet 1

		Sak 41 /08  Avviksrapportering pr. 31.05.2008 1

		Sak 42 /08  Avviksrapportering pr. 31.07.2008 2

		Sak 43 /08  Evaluering av TT-ordningen - forlengelse av høringsfrist 3

		Sak 44 /08  Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming - høring 4

		Sak 45 /08  Hovedstadsprosessen - høring 5

		Sak 46 /08  Årsmelding for 2007 5

		Sak 47 /08  Regnskap for 2007 Nordstrand Eldresenter 6

		Sakskart og innkalling til møte 01.09.2008 godkjennes

		Eldrerådets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Eldrerådets vedtak:

		Sakskart og innkalling til møte 01.09.2008 godkjennes

		Protokoll fra Eldrerådets møte 09.06.2008 godkjennes

		Eldrerådets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Eldrerådets vedtak:

		Protokoll fra Eldrerådets møte 09.06.2008 godkjennes

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering pr. 31.05.2008 til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenEldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		Eldrerådets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Eldrerådets vedtak:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering pr. 31.07.2008 til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenEldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		Eldrerådets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Eldrerådets vedtak:

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 

		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsutvalget tar evaluering av TT-ordningen til etterretning

		2. Bydelutvalget ser på ordningen med dør til dør transport som svært interessant og mener ordningen bør prøves ut i et geografisk område av kommunen.

		3. Bydelsutvalget mener Oslo kommune bør gå for alternativ A de dette alternativet gir et best mulig tilbud for dagens TT- brukere (det må jobbes mer med formuleringen her)

		Eldrerådets behandling:

		Eldrerådet kom med følgende bemerkninger:

		- Definisjon av nærområde – hva betyr nærområde?

		- Hva gjør man når noen skal utenfor nærområde? Får man da ikke bruke TT-ordningen?

		- TT-ordningen er god som den er i dag. Hva med de som ikke får TT-kort i dag?

		- Alle kan få ubegrenset antall reiser gjennom alternativ A i saksutredningen

		Eldrerådet fremmet deretter følgende alternative forslag til vedtak:

		Eldrerådet ønsker å opprettholde TT-ordningen som den er i dag

		Votering:

		Eldrerådets alternative forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Eldrerådets vedtak:

		Eldrerådet ønsker å opprettholde TT-ordningen som den er i dag

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget: 

		Saken sendes til:

		Komiteer, råd og utvalg

		Bydelsutvalget

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsdirektørens  kommentarer til høringsdokumentet tiltres.

		2. Det videre arbeid med oppfølging av Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming blir fulgt opp i bydelens egen strategiplan.

		Eldrerådets behandling:

		Aasmund Steenstrup (leder) informerte om at han sendt brev til Oslo kommune, Byrådsavdelingen for byutvikling, i forhold til Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming. Kopi av brevet ble vedlagt innkalling/sakskart til eldrerådets medlemmer og varamedlemmer.

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Eldrerådets vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Til arbeidsutvalget:

		Saken sendes til behandling i :

		Helse- og sosialkomiteen

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Bydelsutvalget 

		Til komiteer og råd:

		Eldrerådets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Eldrerådets vedtak:

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender årsberetning 2007 for Simensbråten- Ekeberg seniorsenter til behandling i:

		Eldrerådet

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Til bydelsutvalget:

		Årsberetning 2007 for Simensbråten- Ekeberg seniorsenter tas til etterretning.

		Eldrerådets behandling:

		Eldrerådet etterspurte årsmelding fra det kommunale eldresenteret Krystallen

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Eldrerådets vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Eldrerådet

		Bydelsutvalget

		Til råd og komiteer:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering.

		Til bydelsutvalget:

		Regnskap for 2007 – Nordstrand eldresenter – tas til orientering.

		Eldrerådets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Eldrerådets vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering.

		Oslo, 04.09.2008

		Aasmund Stenstrup

		leder

		Word-bokmerker

		SakProtokollNr

		Utvalgsnavn

		Gradering

		Møtested

		Uoff

		Møtedato

		Møtetid

		Telefon

		Møtte

		Møtte_ikke

		Møtte_vara

		Innholdsfortegnelse

		Saksliste

		Bk1R1

		Utskriftsdato





















































 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 6/08 
 
 
Møte: Ungdomsrådet 


 


 


Møtested: Lambertseter fritidsklubb 
Møtetid: Mandag 01. september 2008 kl. 18.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder:  
 


Sindre Berge (leder)  


Tilstede:   Olav Kvalsvik, Lmbertseter ungdomsskole,   
Kristina Skoric, Lambertseter VGS, 
Sindre Berge, NIF,  
Henrik Hortemo, NMUF, 
Susanne Rootwelt, Kastellet skole. 
 


 


 
 


 
   
Forfall: Henriette Holtmann, Karlsrud skole 


 
 


   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Harald W. Larsen  
 
Åpen halvtime 
 
Informasjon  


• UR har for øyeblikket ikke representanter fra: Bekkelaget menighet, BSK, LIF, 
Nordseter skole, Lambertseter ungdomsklubb. 


 
Eventuelt:  


A. Velkommen til Olav Kvalsvik, den nye representanten fra Lambertseter 
ungdomsskole. Alle representantene presenterte seg. 


B. Gjennomgang av retningslinjer for UR, vedtatt av UR  10.12.2007. 


Vedtak: Vararepresentanter avskaffes (har heller ikke blitt oppnevnt). 







Oppfordring: Ta kontakt med dem du representerer før neste møte 6.10.08, for å 
synliggjøre UR, og spør om det er saker de vil at UR skal arbeide med. Samt informe 
om muligheten for å søke penger. 


C.  Valg av nye representanter til UR: 


Henrik tar kontakt med Nordseter skoles elevråd  


BSK : Susanne 


LIF: Sindre 


Bekkelaget menighet og Lambertseter ungdomsklubb: Harald 


D. UR gikk gjennom Bydel Nordstrands Strategisk plan 2009-2011: TTO 


 
 
Saker behandlet under møtet: 
Sak 29 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart 01.09.2008-ungdomsrådet........................ 1 
Sak 30 /08  Godkjenning av protokoll - ungdomsrådet ............................................................. 1 
Sak 31 /08  Avviksrapportering pr. 31.05.2008 ......................................................................... 1 
Sak 32 /08  Avviksrapportering pr. 31.07.2008 ......................................................................... 2 
Sak 33 /08  Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming - høring ....................... 3 
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Sak 29 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart 01.09.2008-
ungdomsrådet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Sakskart og innkalling til møte 01.09.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Sakskart og innkalling til møte 01.09.2008 godkjennes 
 
 


 Sak 30 /08  Godkjenning av protokoll - ungdomsrådet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møtet 09.06.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Protokoll fra møtet 09.06.2008 godkjennes 
 
 
 


 Sak 31 /08  Avviksrapportering pr. 31.05.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering pr. 31.05.2008 til behandling 
i: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 







Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 31.05. 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 31.05..2008 til etterretning 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
 


 Sak 32 /08  Avviksrapportering pr. 31.07.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering pr. 31.07.2008 til behandling 
i: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 31.07. 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 31.07.2008 til etterretning 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
 


 Sak 33 /08  Oslo kommunes strategiske plan for universell 
utforming - høring   


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til: 
Komiteer, råd og utvalg 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer, råd og utvalg 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsdirektørens  kommentarer til høringsdokumentet tiltres. 
2. Det videre arbeid med oppfølging av Oslo kommunes strategiske plan for 


universell utforming blir fulgt opp i bydelens egen strategiplan. 
 
 BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
 
Oslo, 04.09.2008 
 
 
Sindre Berge/s/ 
leder av ungdomsrådet 





		Møte:

		Ungdomsrådet

		Møtested:

		Lambertseter fritidsklubb

		Møtetid:

		Mandag 01. september 2008 kl. 18.00   

		Sekretariat:

		02 180

		Møteleder: 

		Sindre Berge (leder)

		Tilstede:  

		Olav Kvalsvik, Lmbertseter ungdomsskole,  

		Kristina Skoric, Lambertseter VGS,

		Sindre Berge, NIF, 

		Henrik Hortemo, NMUF,

		Susanne Rootwelt, Kastellet skole.

		Forfall:

		Henriette Holtmann, Karlsrud skole

		Som vara møtte:

		Ingen

		I tillegg møtte:

		Møtesekretær:

		Informasjon 

		 UR har for øyeblikket ikke representanter fra: Bekkelaget menighet, BSK, LIF, Nordseter skole, Lambertseter ungdomsklubb.

		Saker behandlet under møtet:

		Sak 29 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart 01.09.2008-ungdomsrådet 1

		Sak 30 /08  Godkjenning av protokoll - ungdomsrådet 1

		Sak 31 /08  Avviksrapportering pr. 31.05.2008 1

		Sak 32 /08  Avviksrapportering pr. 31.07.2008 2

		Sak 33 /08  Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming - høring 3

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Ungdomsrådets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Ungdomsrådets vedtak:

		Protokoll fra møtet 09.06.2008 godkjennes

		Ungdomsrådets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Ungdomsrådets vedtak:

		Protokoll fra møtet 09.06.2008 godkjennes

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering pr. 31.05.2008 til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenEldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		Ungdomsrådets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Ungdomsrådets vedtak:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering pr. 31.07.2008 til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenEldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		Ungdomsrådets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Ungdomsrådets vedtak:

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget: 

		Saken sendes til:

		Komiteer, råd og utvalg

		Bydelsutvalget

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsdirektørens  kommentarer til høringsdokumentet tiltres.

		2. Det videre arbeid med oppfølging av Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming blir fulgt opp i bydelens egen strategiplan.

		Ungdomsrådets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Ungdomsrådets vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres

		Oslo, 04.09.2008

		Sindre Berge/s/

		leder av ungdomsrådet
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		Møtetid

		Telefon
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 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 5/08 
 
 
Møte: Bydelsutvalget 


 


 


Møtested: BU-salen, Bydelsadministrasjonen, 
Ekebergveien 


Møtetid: Torsdag 19. juni 2008 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180 / 23 49 50 72  
 
 
Møteleder: Sigbjørn Odden (H)  
   
Tilstede: Sigbjørn Odden (H)  
 Mona Verdich (H) 


Raymond Giltun (H) 
Ingeborg Midtun (H) 
Arve Edvardsen (H) 
Ulf Stigen (FrP) 
Mona Andersen (FrP) 
Liv Lønnum (FrP) 
Steinar Andersen (A) 
Anne Marie Donati (A) 
Knut Hedemann (A) 
Thor Granlund (A) 
Erik Telnes (SV) 
Karsten Gjefle (V) 
Haakon Brænden (KrF)                            
 


 


Forfall: Andreas Bareid (H) 
Øystein Larsen (H) 


 


   
Som vara møtte: Raymond Giltun (H)  
 Arve Edvardsen (H)                          15 stemmeberettigede til stede  


 
 


I tillegg møtte: Per Johannessen, bydelsdirektør 
Marie Anbjørg Joten, ass. bydelsdirektør 
Inge Olav Solli, økonomisjef 


 


   
Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  







 
Åpen halvtime 


- Flere beboere i området Holtet/Pareliusveien møtte i åpen halvtime og viste til sak 
72/08 som skal behandles på dagens møte. De informerte om JM Byggholts 
byggeplaner i Pareliusveien 9, 10 c og 12. Entreprenøren har orientert naboene om 
byggeplanene på et informasjonsmøte 3. juni.  
Det ble uttrykt bekymring for blant annet endringene i bomiljøet med de planlagte, 
store blokkene. Videre ble de trafikale forholdene belyst, som allerede i dag er belastet 
med stor trafikk, blant annet til Bekkelaget skole med over 500 elever. De frammøtte i 
åpen halvtime henledet politikerne om å ha oppmerksomhet på saken. 


 
- John Sørland, leder av FAU på Ekeberg skole, omdelte skriftlig innlegg med bilder fra 


snuplassen for buss ved Ekeberg skole / Vårveien barnehage.  Han informerte om de 
trafikkfarlige situasjonene som oppstår på snuplassen hvor flere hundre barn kommer 
og går daglig. Problemene er tatt opp med Oslo Sporveier, uten resultat. Han ba 
politikerne om  oppmerksomhet på saken. 
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Sak 64/08  Innkalling og sakskart til bydelsutvalgets møte 
19.06.2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om å utsette behandling av sak 76/08 – Samlokalisering 
av bydelsvise tjenester og lokalisering av NAV Nordstrand. Inngåelse av leieavtale. 
Det ble enighet om å behandle saken i et ekstraordinært møte i bydelsutvalget 19.08.2008. 
 
Knut Hedemann (A) fremmet forslag om å behandle følgende sak:   
80/08 - Symra kulturhus – rehabilitering av Symra kino 
 
Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om å behandle følgende sak: 
81/08 -  Nordstrandsprisen 2008 
 
Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om å behandle sak 72/08 først – Holtveien/Pareliusveien 
– Felt 5 i Holtet lokalsenter – område- og prosessavklaring – slik at saken behandles i 
følgende rekkefølge: 64/08, 72/08, 65 - 71/08, 73 – 81/08. 
 
Votering: 
Sigbjørn Oddens (H) forslag om at sak 76/08 utsettes og behandles i ekstraordinært BU-møte 
19.08.2008, ble enstemmig vedtatt. 
 
Knut Hedemanns (A) forslag om å behandle sak 80/08 - Symra kulturhus – rehabilitering av 
Symra kino på dagens møte, ble enstemmig vedtatt 
 
Sigbjørn Oddens (H) forslag om å behandle sak 81/08 -  Nordstrandsprisen 2008, på dagens 
møte ble enstemmig vedtatt. 
 
Sigbjørn Oddens (H) forslag om at sakene behandles i rekkefølgen 64/08, 72/08, 65 - 71/08, 
73 – 81/08, ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart godkjennes med endringer 
 
 


Sak 65/08  Protokoll fra bydelsutvalgets møte 22.05.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 22.05.2008 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 







Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 22.05.2008 godkjennes 
 
 


Sak 66/08  Avviksrapportering pr. 30.04.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering pr. 30.04.2008 til behandling 
i: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 30.04. 2008 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 30.04.2008 til etterretning 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering pr. 30.04.2008 til behandling 
i: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
Bemerkning til Avviksrapportering 30.04.2008: 
Rådet stiller spørsmål ved forslag i avviksrapportering om at psykisk utviklingshemmede og 
funksjonshemmede skal kategoriseres i en felles betegnelse. Betegnelsen skal være 
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”mennesker med nedsatt funksjonsevne”. I følge enhetsleder Rupinder Bains benyttes 
betegnelsen kun i sammenheng med avviksrapportering i regnskapssystemet Agresso, for å 
samle gruppen brukere som mottar tjenester. I regnskapssammenheng er det ikke 
hensiktsmessig å dele opp alle tjenestemottagerne i fht til alle de ulike diagnosene som 
eksisterer.  
 
Kommentar fra rådet at det er positivt at det er økning i tilskuddet til Pedagogisk Fagsenter. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med merknader 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med følgende merknader: 
Komiteen ser med bekymring på hvilke tilbud utskrivningsklare pasienter gis i 
sommermånedene. De understreker at pasientene skal ha et like godt tilbud hjemme. 
Utskrivningspraksisen fra sykehusene gir store utfordringer både for pasienter, pårørende og 
ansatte. Komiteen uttrykker videre bekymring for det store antall utskrivningsklare pasienter 
relatert til den vedtatte nedtrappingen av sykehjemsplasser i Bydel Nordstrand. I tillegg er 
komiteen klar over at den avsluttede streiken har skapt mye merarbeid og forsinkelser i 
systemet. 
Komiteen uttrykker bekymring for det økende merforbruket  innen PUH-tjenestene. 
Komiteen bemerker det store merforbruket på private leverandører av hjemmetjenester og 
forventer at dette vil gi reduksjon i utgiftene til de kommunale leverandørene. 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens 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: 


1. Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 30.04.2008 til etterretning 
 
 


 
 
 
 
 
 
 







 


Sak 67/08  Tertialstatistikk for bydelene pr. 1. tertial 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Tertialstatistikk for bydelene pr. 1. tertial 2008  til behandling 
i: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Tertialstatistikk for bydelene pr. 1. tertial 2008  til 
orientering 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget tar sak om Tertialstatistikk for bydelene pr. 1. tertial 2008  til 
etterretning 


 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om Tertialstatistikk for bydelene pr. 1. tertial 2008  til behandling 
i: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
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Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens 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: 


1. Bydelsutvalget tar sak om Tertialstatistikk for bydelene pr. 1. tertial 2008  til 
etterretning 


 
 


 Sak 68/08  Tertialrapport Bydel Nordstrand - besvarelse i henhold 
til Rundskriv 13/2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Tertialrapport Bydel Nordstrand – besvarelse i henhold til 
Rundskriv 13/2008 - til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Tertialrapport Bydel Nordstrand – besvarelse i henhold 
til Rundskriv 13/2008 til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 







Til bydelsutvalget: 
1. Bydelsutvalget tar sak om Tertialrapport Bydel Nordstrand – besvarelse i henhold til 


Rundskriv 13/2008 til etterretning 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om Tertialrapport Bydel Nordstrand – besvarelse i henhold til 
Rundskriv 13/2008 - til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
Man ser med bekymret på de store risikomomentene i budsjettet. Komiteen spør videre om det 
er byråkratiske hinder som gjør at de korrigerende tiltak ikke virker like fort som intendert. 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens 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: 


1. Bydelsutvalget tar sak om Tertialrapport Bydel Nordstrand – besvarelse i henhold til 
Rundskriv 13/2008 til etterretning 
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 Sak 69/08  Møteplan 2. halvår 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Komiteene 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteene: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget godkjenner ny møteplan for 2. halvår 2008 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Komiteene 
Bydelsutvalget 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
BUK-komiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Administrasjonen la fram alternativt forslag til vedtak med 4 møter i løpet av høsten i stedet 
for 3 møter som var foreslått i sakskartets vedlegg. I det nye forslaget avholdes 
bydelsutvalgets møter følgende datoer: 11.09., 16.10., 20.11. og 18.12.2008.  
 
Videre ble det enighet om at det avholdes ekstraordinært møte i bydelsutvalget tirsdag 
19.08.2008 kl. 19.00, uten formøter i komiteer, råd og utvalg. 
 
Votering: 
Bydelsutvalget vedtok enstemmig det alternative forslaget med 4 ordinære møter i løpet av 
høsten, hvor bydelsutvalgets møter avholdes 11.09., 16.10., 20.11. og 18.12.2008 og et 
ekstraordinært møte 19.08.2008.  
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget godkjenner ny møteplan for 2. halvår med 4 ordinære møter i bydelsutvalget 
i løpet av høsten,  11.09., 16.10., 20.11. og 18.12.2008 og et ekstraordinært møte 19.08.2008.  
Møteplanen for 2. halvår 2008 vedlegges protokollen. 
 
VEDLEGG: MØTEPLAN FOR ANDRE HALVÅR 
 
 







Sak 70/08  Deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 


1. Foreløpig plan for organisering, mål, strategi og aktiviteter i søknad om deltakelse i 
Kvalitetskommuneprogrammet tas til etterretning. 


2. Framdriftsplan utvikles hvis positivt svar. 
3.  Det oppnevnes to representanter til å delta i partssammensatt gruppe. 


 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet til  
Bydelsutvalget. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak vedtas. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak vedtas. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om Deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet til:  
Bydelsutvalget. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 


1. Foreløpig plan for organisering, mål, strategi og aktiviteter i søknad om deltakelse i 
Kvalitetskommuneprogrammet tas til etterretning. 


2. Framdriftsplan utvikles hvis positivt svar. 
3.  Det oppnevnes to representanter til å delta i partssammensatt gruppe. 


 
 


 Sak 71/08  Nedleggelse av Solkollen og Kaptein oppegårdsvei 
barneparker 


 
BYDELSDIREKTØRENs FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidutvalget: 
Arbeidutvalget sender saken til:  
Komiteen for barn, ungdom og kultur.( BUK ) 
Bydelsutvalget 
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Til barn, ungdom og kulturkomiteen: 
Komiteen for barn, ungdom og kultur slutter seg til bydelsdirektørens forslag til 
bydelsutvalget om nedleggelse av Solkollen og Kaptein Oppegårdsvei barneparker fra 
01.08.08. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget vedtar å nedlegge Solkollen og Kaptein Oppegårds barneparker fra 01.08.08. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken til:  
Komiteen for barn, ungdom og kultur ( BUK ) 
Bydelsutvalget 
 
BUK-komiteens vedtak: 
Tilbud til barn i Bydel Nordstrand ikke skal legges ned så lenge det ikke er full 
barnehagedekning.  
Barn, unge og kulturkomiteen ber om at en av barnparkene opprettholdes til leiekontrakten 
med Omsorgsbygg KF går ut i februar 2009.  
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Knut Hedemann (A) fremmet forslag om at vedtak i BUK-komiteen fremmes som alternativt 
vedtak: 
Tilbud til barn i Bydel Nordstrand ikke skal legges ned så lenge det ikke er full 
barnehagedekning.  
Barn, unge og kulturkomiteen ber om at en av barnparkene opprettholdes til leiekontrakten 
med Omsorgsbygg KF går ut i februar 2009. 
 
Karsten Gjefle (V) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak: 


1. Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
2. Bydelsutvalget stiller seg positiv til eventuell parkdrift organisert av foreldre i 


perioden bydelen betaler husleie frem til 01.02.2009 for både Solkollen og parken 
i Kaptein Oppegårds vei. 


 
Erik Telnes (SV) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak på vegne av A og SV: 
Bydelsutvalget ber Omsorgsbygg KF om å vurdere og ruste opp barneparkene slik at de kan 
benyttes til avdelinger til nærliggende barnehager (Tyrihans – Kaptein Oppegårds vei). 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag ble under voteringen satt opp mot alternativt forslag fra A. 
Bydelsdirektørens forslag ble vedtatt med 11 stemmer (4 H, 3 A, 3 FrP, 1 V). 4 stemte for 
alternativt forslag fra A som dermed falt (1 A, 1 SV,1 H, 1 KrF). 
 
Tilleggsforslaget fra Karsten Gjefle (V) ble enstemmig vedtatt. 
 
Tilleggsforslaget fra A og SV ble vedtatt med 14 stemmer (5 H, 3 FrP, 3 A, 1 SV, 1 V, 1 
KrF). 1 stemte mot (A). 
 
 
 







Vedtak: 
1. Bydelsutvalget vedtar å nedlegge Solkollen og Kaptein Oppegårds barneparker fra 


01.08.08. 
2. Bydelsutvalget stiller seg positiv til eventuell parkdrift organisert av foreldre i perioden                     


bydelen betaler husleie frem til 01.02.2009 for både Solkollen og parken i Kaptein 
Oppegårds vei. 


3. Bydelsutvalget ber Omsorgsbygg KF om å vurdere og ruste opp barneparkene slik at de     
kan benyttes til avdelinger til nærliggende barnehager (Tyrihans – Kaptein Oppegårds 
vei). 


 
 


Sak 72/08  Holtveien / Pareliusveien - Felt 5 i Holtet lokalsenter - 
område- og prosessavklaring 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Parkering: 
For å nyttegjøre seg av servicetilbudet i bydelen utover det man finner på Holtet må man i 
stor grad benytte privatbil. 
Arbeidsutvalget mener saken aktualiserer en vurdering i forhold til økt krav til opparbeidelse 
av parkeringsplasser. 
 
Trafikale forhold: 
Økt utnyttelsen av eiendommene vil medføre økt trafikkbelastningen i planområdet. Spørsmål 
og krav knyttet til veiopparbeidelse og trafikksikkerhetsmessige tiltak bes vurdert og fulgt opp 
med tanke på dimensjonering av veier og fortau.  
 
Utvikling av området: 
Med utgangspunkt i den stykkvise utviklingen av området og en konkretisering av virkningene 
i form av utbyggingsplaner og iverksatte tiltak, mener arbeidsutvalget at de foreslåtte 
endringene aktualiserer temaer som det er uttrykt bekymring for lokalt i forhold til områdets 
eksisterende og fremtidige kvaliteter.  
 
I den grad det etableres en praksis for å utvikle området med utgangspunkt i mindre 
vesentlige reguleringsendringer mener arbeidsutvalget det vil være hensiktsmessig å nedlegge 
dele- og byggeforbud, inntil det foreligger en fornyet vurdering av konsekvensene ved en 
gjennomføring av reguleringsplanen. 
 
Til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Parkering        
Arbeidsutvalget er kjent med at de to første prosjektene i Pareliusveien som kommer ihht 
reguleringsplanen for Holtet lokalsenter viser at henholdsvis, to eneboliger rives og erstattes 
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med 32 boenheter og en enebolig rives og erstattes med 14 boenheter. Begge prosjekter 
legger opp til 1 stk parkeringsplass pr boenhet ihht til gjeldende parkeringsbestemmelser.  
 
Ved å kombinere tabellene i Oslo statistikken for 2007som viser antall person pr bil i Oslo og 
antall personer pr husstand i bydel Nordstrand vil hver husstand i snitt ha 1,3 biler. Med 1 stk 
parkeringsplass pr boenheter vil de to nevnte prosjektene alene medføre en underdekning på 
15 parkeringsplasser. I tillegg kommer behovet for gjesteplasser. Det er også viktig å 
bemerke at dette er de to første av potensielt elleve tilsvarende prosjekter i Pareliusveien. 
 
I forutsetningene for reguleringsplan for Holtet lokalsenter er det lagt opp til ”bymessig 
fortetning”, rundt Holtet som et knutepunkt. Tanken er at beboere skal reise kollektivt til sitt 
arbeidssted i byen. Det er imidlertid ikke lagt inn noen begrensninger i forhold til antall biler 
fremtidige beboere skal kunne eie og det er grunn til å tro at også de som reiser kollektivt til 
byen like fullt eier en eller flere biler. Videre for å nyttegjøre seg av servicetilbudet i bydelen 
utover det man finner på Holtet må man i stor grad benytte privatbil. Etter arbeidsutvalgets 
syn er det derfor rimelig å legge til grunn et snitt på 1,3 biler pr husstand også for områdene 
som inngår i Holtet lokalsenter. 
 
Etter arbeidsutvalgets syn kan ikke gjeldende parkeringsnorm legges til grunn ved 
godkjennelse av de enkelte prosjekter da dette vil skape en parkerings- og 
trafikksikkerhetssituasjon som blir uholdbar for nærmiljøet på Holtet. Arbeidsutvalget mener 
derfor at planinitiativet aktualiserer en vurdering i forhold til økt krav til opparbeidelse av 
parkeringsplasser.  
 
Trafikale forhold: 
Økt utnyttelsen av eiendommene vil medføre økt trafikkbelastningen i planområdet. Spørsmål 
og krav knyttet til veiopparbeidelse og trafikksikkerhetsmessige tiltak bes vurdert og fulgt opp 
med tanke på dimensjonering av veier og fortau.  
Utvikling av området: 
Med utgangspunkt i den stykkvise utviklingen av området og en konkretisering av virkningene 
i form av utbyggingsplaner og iverksatte tiltak, mener arbeidsutvalget at de foreslåtte 
endringene aktualiserer temaer som det er uttrykt bekymring for lokalt i forhold til områdets 
eksisterende og fremtidige kvaliteter.  
 
I den grad det etableres en praksis for å utvikle området med utgangspunkt i mindre 
vesentlige reguleringsendringer mener arbeidsutvalget det vil være hensiktsmessig å nedlegge 
dele- og byggeforbud, inntil det foreligger en fornyet vurdering av konsekvensene ved en 
gjennomføring av reguleringsplanen. 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
BMS-komiteen tar vedtaket i arbeidsutvalget til orientering med  følgende merknad som vi 
anmoder bydelsutvalget om å ettersende: 
Bydelsutvalget Nordstrand ønsker ikke nedleggelse av dele- og byggeforbudet.  Vi ber om at 
gjeldende regel- og lovverk håndheves strengt av Plan- og bygningsetaten for å få ønsket 
utvikling av området, ref. reguleringsplan 2004. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Liv Lønnum (FrP) fremmet forslag om vedtaket i byutvikling, miljø og samferdselskomiteens 
behandles som et tilleggsforslag i bydelsutvalget: 
BMS-komiteen tar vedtaket i arbeidsutvalget til orientering med  følgende merknad som vi 
anmoder bydelsutvalget om å ettersende Plan- og bygningsetaten: 







Bydelsutvalget Nordstrand ønsker ikke nedleggelse av dele- og byggeforbudet.  Vi ber om at 
gjeldende regel- og lovverk håndheves strengt av Plan- og bygningsetaten for å få ønsket 
utvikling av området, ref. reguleringsplan 2004. 
 
Sigbjørn Odden (H) fremmet på vegne av H og FrP følgende endringsforslag i forhold til 
BMS-komiteens vedtak (endringsforslaget er understreket): 
BMS-komiteen tar vedtaket i arbeidsutvalget til orientering med  følgende merknad som vi 
anmoder bydelsutvalget om å ettersende Plan- og bygningsetaten: 
Bydelsutvalget Nordstrand ønsker ikke nedleggelse av dele- og byggeforbudet, men viser 
samtidig til den bekymring som er beskrevet i arbeidsutvalgets vedtak, spesielt om parkering, 
og ber Plan- og bygningsetaten iverksette tiltak som forhindrer den alvorlige situasjonen som 
er i ferd med å utvikle seg med hensyn til parkering på Holtet. 
 
Votering: 
BMS-komiteens vedtak, med H og FrP’s endringsforslag, ble vedtatt med 8 stemmer (4 H, 3 
FrP). 7 stemte mot (4 A, 1 SV, 1 V, 1 KrF). 
 
Vedtak: 
1. Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering. 
2. Bydelsutvalget ettersender følgende merknad til Plan- og bygningsetaten: 


Bydelsutvalget Nordstrand ønsker ikke nedleggelse av dele- og byggeforbudet, men 
viser samtidig til den bekymring som er beskrevet i arbeidsutvalgets vedtak, spesielt 
om parkering, og ber Plan- og bygningsetaten iverksette tiltak som forhindrer den 
alvorlige situasjonen som er i ferd med å utvikle seg med hensyn til parkering på 
Holtet. 


 


 Sak 73/08  Reguleringsplanene for Nordstrandskråningen, 
delområdene Fiskevoll - Ljan og Ljan - Bekkelaget. 
Midelrtidig dele- og byggeforbud innen A - områder. 
Bydel Nordstrand. 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Til arbeidsutvalget: 
Saken legges frem uten innstilling 
 
Til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel: 
Arbeidsutvalgets vedtak legges frem til orientering. 
 
Til bydelsutvalget: 
Arbeidsutvalgets vedtak legges frem til orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 


1. Bydel Nordstrand ser det som beklagelig at en så vidt prinsipiell og stor sak for 
bydelen sendes frem til sentral avgjørelse uten at temaene er fremlagt for bydelen 
verken i kraft av samarbeidsavtalen eller på ordinær høring. Bydelen ber om at 
bydelen for fremtiden får forelagt seg tilsvarende saker til uttalelse før de avgis. 
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2. Bydel Nordstrand støtter byrådets ønske om innføring av bygge- og deleforbud. 
Samtidig oppfatter bydelen at dette vil medføre store negative konsekvenser for 
prosjekter som ikke kommer i strid med formålet bak forbudet. 


3. Etter Bydel Nordstrand sitt syn vil byrådets forslag ha et mer omfattende nedslagsfelt 
enn formålet tilsier. I en slik situasjon er det viktig at behandling av allerede 
innkomne søknader,  samt nye søknader om dispensasjon gis en særlig prøvelse av 
Plan- og bygningsetaten. Tiltak som ikke strider mot de interesser bygge- og 
deleforbudet skal verne må likevel tillates. Tiltak som bør få dispensasjon er tilbygg 
og mindre nybygg som kun i begrenset grad berører grøntstrukturen i området, ikke 
medfører terrenginngrep av nevneverdig karakter, ikke har uønsket konsekvens for 
fjernvirkninger i selve skråningen sett fra sjøen og forøvrig har god lokal 
landskapstilpassning. Byggesøknader innsendt forut for vedtakelse av forbudet gir 
grunnlag for dispensasjon dersom tiltaket ikke strider mot formålet bak forbudet. 


4. I den reviderte reguleringsplanen anbefaler bydelen at maksimalt tillatte høyder i 
planen reduseres med anslagsvis 1-2 m og med mulige maksimalbegrensinger av sum 
av fasadehøyde og/eller fyllinger mot fjorden. 


5. Videre ønsker bydelen å verne mest mulig opprinnelig terreng og å påse at praksis i 
A- og B-områdene i Nordstrandskråningen skjerpes mht godkjennelse av omfattende 
utsprengninger av tomter for etablering av underjordiske anlegg og tilbakefyllinger på 
store deler av byggetomtene. Planenes maksimale høyder i disse områdene bør kun 
tillates der det skjer uten å endre eksisterende terrengforhold. 


 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak er lagt fram og tas til orientering. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets vedtak ble enstemmig tatt til orientering 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering. 
 
 


Sak 74/08  Søknad om utvidet åpnings- og skjenketid ute for Elvins 
AS, Kongsveien 104 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
 







Til bydelsutvalget: 
Etter bydelsutvalgets vurdering og i tråd med tidligere vedtak fattet av Byrådet anbefales 
gjeldende regler for serveringssteder i boligområder lagt til grunn i forbindelse med 
behandlingen av den foreliggende søknaden.  
Bydelsutvalget anbefaler ikke den foreliggende søknaden fra Elvin´s AS om utvidet åpnings- 
og skjenketid ute til kl. 24.00/23.30. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
BMS-komiteen er positive til at bydelen har serveringstilbud til innbyggerne i egen bydel. 
Stedet har i tillegg et variert underholdningsprogram, og framstår som et godt alternativ til å 
reise til sentrum. Det har ikke kommet klager på støy el.l. Det er heller ikke mottatt meldinger 
om skjenking til mindreårige på stedet. 
 
Komiteen stiller seg positive til en utvidet skjenketid på Elvins (Funkis), begrenset langs huset 
fasade (fortau) i Kongsveien og ikke på terrasse ved husets side. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Liv Lønnum (FrP) fremmet alternativt forslag likelydende BMS komiteens vedtak: 
Bydelsutvalget er positive til at bydelen har serveringstilbud til innbyggerne i egen bydel. 
Stedet har i tillegg et variert underholdningsprogram, og framstår som et godt alternativ til å 
reise til sentrum. Det har ikke kommet klager på støy el.l. Det er heller ikke mottatt meldinger 
om skjenking til mindreårige på stedet. 
 
Bydelsutavlget stiller seg positive til en utvidet skjenketid på Elvins (Funkis), begrenset langs 
husets fasade (fortau) i Kongsveien og ikke på terrasse ved husets side. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag ble under voteringen satt opp mot alternativt forslag fra Liv 
Lønnum (FrP).  
Liv Lønnum’s (FrP) alternative forslag ble vedtatt med 8 stemmer (5H, 3 FrP), mens 7 (4 A, 1 
SV, 1 KrF, 1 V) stemte for bydelsdirektørens forslag til vedtak. 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget er positive til at bydelen har serveringstilbud til innbyggerne i egen bydel. 
Stedet har i tillegg et variert underholdningsprogram, og framstår som et godt alternativ til 
å reise til sentrum. Det har ikke kommet klager på støy el.l. Det er heller ikke mottatt 
meldinger om skjenking til mindreårige på stedet. 
 
Bydelsutvalget stiller seg positive til en utvidet skjenketid på Elvins (Funkis), begrenset 
langs husets fasade (fortau) i Kongsveien og ikke på terrasse ved husets side. 
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 Sak 75/08  Invitasjon til innspill vedr. Lambertseterveien 43 - 
område- og prosessavklaring - flerbrukshall 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Til arbeidsutvalget: 


1. Arbeidsutvalget viser til at bydelsutvalget har vedtatt at flerbrukshallen på 
Lambertseter har 1. prioritet i forhold til hallprosjekter i bydelen. 


2. Det forutsettes at skateparken forblir der den er i dag inntil det foreligger midler til å 
foreta nødvendige rokkeringer i forhold til innpassing av to tennisbaner på dette 
stedet. 


3. Adkomsten fra Feltspatveien til idrettsparken er svært smal. På grunn av utviklingen 
på anleggssiden med mer intens bruk av området ser arbeidsutvalget mulige konflikter 
mellom gående og kjørende på denne strekningen.  Arbeidsutvalget foreslår derfor at 
det etableres fortau eller annen gangforbindelse frem til eksisterende turveinett. 
Tilgjengeligheten til området for bevegelseshemmede vil også styrkes på denne måten. 


 
Til komiteer, råd og utvalg: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Arbeidsutvalgets vedtak: 


1. Arbeidsutvalget viser til at bydelsutvalget har vedtatt at flerbrukshallen på 
Lambertseter har 1. prioritet i forhold til hallprosjekter i bydelen. 


2. Det forutsettes at skateparken forblir der den er i dag inntil det foreligger midler til å 
foreta nødvendige rokkeringer i forhold til innpassing av to tennisbaner på dette 
stedet. 


3. Adkomsten fra Feltspatveien til idrettsparken er svært smal. På grunn av utviklingen 
på anleggssiden med mer intens bruk av området ser arbeidsutvalget mulige konflikter 
mellom gående og kjørende på denne strekningen.  Arbeidsutvalget foreslår derfor at 
det etableres fortau eller annen gangforbindelse frem til eksisterende turveinett. 
Tilgjengeligheten til området for bevegelseshemmede vil også styrkes på denne måte. 


 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling/vedtak: 
Liv Lønnum (FrP) la fram følgende synspunkter i saken: 
I sakens dokumenter er tennisbane nevnt som et viktig tilskudd til nærmiljøet og det er helt 
sikkert riktig. Ishockeybanen og tennisbane hadde den samme plassen, den ene om vinteren, 
den andre om sommeren. 
Det som nå er viktig er at denne sambruken kan fortsette også med den nye plasseringen. 
Dette kan skje ved at underlaget for tennisbanene, når de skal bygges, forberedes for kunstis 
på vinterstid. Ved å planlegge dette i tide blir ikke kostnaden så stor og vi kan fortsatt ha 
glede av løkkehockey for de som ikke er organisert i klubber. 
 
Miljø. 
Dersom man kommer så langt at man får en utendørs kunstfrossen bane på stedet, så vil 
fryseanlegget til banen avgi mye varme som igjen kan utnyttes tilbake til oppvarming av 
flerbrukshallen. Det er i denne sammenheng viktig å tenke minimalt forbruk av energi. Alle 
nye bygg er i dag pålagt etter loven å planlegge og bygge slik at de bruker minst mulig 
energi. Det er ikke minst like viktig i denne byggesaken.   







 
Liv Lønnum (FrP) og Svein Erik Aldal (FrP) fremmet forslag om følgende merknad som 
ettersendes: 
Sats på sambruk mellom tennis i sommermånedene og ishockey i vintermånedene. 
Sats på å legge grunnlaget for en kunstfrossen bane allerede ved etablering av de nye 
tennisbanene. 
Sørg for et miljøvennlig anlegg med gjenbruk av varme fra kunstisanlegget på vinterstid. 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
BMS-komiteen tar vedtaket i arbeidsutvalget til orientering med  følgende merknad som vi 
anmoder bydelsutvalget om  å ettersende: 
Sats på sambruk mellom tennis i sommermånedene og ishockey i vintermånedene. 
Sats på å legge grunnlaget for en kunstfrossen bane allerede ved etablering av de nye 
tennisbanene. 
Sørg for et miljøvennlig anlegg med gjenbruk av varme fra kunstisanlegget på vinterstid. 
 
BUK-komiteens behandling/vedtak: 
Bjørg Rolland (FrP ) la frem eget ark med synspunkter til vurdering. Synspunktene følger 
som vedlegg til protokollen. Med bakgrunn i disse synspunktene ble det fremmet  
følgende forslag: 
Barn, unge og kulturkomiteen støtter innspillet fra Bjørg Rollag (FrP) om at de nye 
tennisbanene kan brukes som kunstfrossen skøytebane om vinteren. 
BUK-komiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med tillegg om at de nye 
tennisbanene kan brukes som kunstfrossen skøytebane om vinteren. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Liv Lønnum (FrP) fremmet forslag om at følgende synspunkter i byutvikling, miljø og 
samferdselskomiteens og barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak, behandles som et 
tilleggsforslag punkt 2 i bydelsutvalget: 
I sakens dokumenter er tennisbane nevnt som et viktig tilskudd til nærmiljøet og det er helt 
sikkert riktig. Ishockeybanen og tennisbane hadde den samme plassen, den ene om vinteren, 
den andre om sommeren. 
Det som nå er viktig er at denne sambruken kan fortsette også med den nye plasseringen. 
Dette kan skje ved at underlaget for tennisbanene, når de skal bygges, forberedes for kunstis 
på vinterstid. Ved å planlegge dette i tide blir ikke kostnaden så stor og vi kan fortsatt ha 
glede av løkkehockey for de som ikke er organisert i klubber. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Liv Lønnums (FrP) tilleggsforslag til punkt 2, ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 


1.  Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak  til orientering. 
 2.  I sakens dokumenter er tennisbane nevnt som et viktig tilskudd til nærmiljøet og det 


er helt sikkert riktig. Ishockeybanen og tennisbane hadde den samme plassen, den 
ene om vinteren, den andre om sommeren. 
Det som nå er viktig er at denne sambruken kan fortsette også med den nye 
plasseringen. Dette kan skje ved at underlaget for tennisbanene, når de skal bygges, 
forberedes for kunstis på vinterstid. Ved å planlegge dette i tide blir ikke kostnaden 
så stor og vi kan fortsatt ha glede av løkkehockey for de som ikke er organisert i 
klubber. 
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 Sak 76/08  Samlokalisering av bydelsvise tjenester og lokalisering 
av NAV Nordstrand. Inngåelse av leieavtale 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Arbeideutvalget vedtar å sende saken om ” Samlokalisering av bydelsvise tjenester og 
lokalisering av NAV-Nordstrand. Inngåelse av leieavtale”, til: 
Komiteene 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteene, ungdomsrådet , rådet for funksjonshemmede og eldrerådet  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget tiltrees. 
   
Til arbeidsmiljøutvalget 
1. Arbeidsmiljøutvalget uttrykker tilfredshet, og har sterk tro på at samlokalisering som 


foreslått overfor bydelsutvalget vil representere et godt bidrag for å påvirke de  
arbeidsmiljø faktorer positivt.  


2. Arbeidsutvalget registrer med tilfredshet den prosessdeltakelse som framgår av 
bydelsdirektørens utredning. 


  
Til medbestemmelsesutvalget 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget tiltrees. 
  
Til bydelsutvalget 
1. Bydelsutvalget godkjenner med dette kontraktsmessige bestemmelser tilknyttet etablering 


av NAV-Nordstrand, for den kommunale delenes vedkommende, slik denne foreligger i 
vedlagte kontraktsutkast med Cecilie Thoresensvei 15 eiendom as, og anbefaler denne 
vedtatt av Oslo bystyre. 


 
2. Bydelsdirektøren er i bydelsutvalgets møte 6.mars gitt myndighet til å foreta denne 


anskaffelse, jf. pkt. 1. Tilknyttet denne myndighet har  bydelsutvalget forståelse for ev. 
mindre justeringer som den videre prosess måtte utløse. 


 
3. Bydelsutvalget godkjenner med dette kontrakt for samlokalisering av bydelstjenester/deler 


av bydelens organisering, slik det framkommer i bydelsdirektørens saksutredning/ slik 
denne foreligger i vedlagte kontraktsutkast  med Cecilie Thoresensvei 15 eiendom as, og 
anbefaler denne vedtatt av Oslo bystyre. 


 
4. Kontraktstidspunk/tidspunkt for å ta lokalene i brukt settes til 01.04.2010. Dette skal ikke 


gi bydelen høyere husleie enn hva en ville hatt om kontraktene for Ekebergveien 243 og 
Cecilie Thoresen svei 7 (Lambertseter helsestasjon) hadde blitt utnyttet leietiden ut. Slike 
kostnader kommer til fratrekk i den avtalte leiesum med Cecilie Thoresensvei 15 eiendom 
as.  


   
5. Bydelsdirektøren bemyndiges til å gjennomføre/sluttføre denne anskaffelse med 


utgangspunkt i de føringer som ligger i saken. Tilknyttet denne myndighet har  
bydelsutvalget forståelse for ev. mindre justeringer som den videre prosess måtte utløse. 







 
6. Bydelsutvalget ser meget positivt på de sekundære løsninger som er skissert for 


eiendommer som blir ledigstilt (Marmorberget, hjemmetjenestens lokaler og 
Ekebergveien 243-  herunder utrede/avklare Oslo kommunes stilling til avtalemessig 
kjøpsopsjon til Ekebergveien 243 ). Bydelsdirektøren anmodes om effektivt å arbeide 
videre ut fra de skisserte muligheter. 


 
7. Som følge av at  utbygging på eiendommen Cecilie Thoresens vei 15 ikke er forankret i 


stadfestet reguleringsplan for området, henstiller bydelsutvalget på det sterkeste overfor 
plan- og bygningsetaten at Cecilie Thoresensvei 15 eiendom as  sin tidligere innsendt 
byggesak behandles raskt, og at det gis dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan slik at 
oppstart ikke forsinkes.. I denne sammenheng vises spesielt til innrulleringstidspunkt for 
NAV-Nordstrand 01.11.2009. Hvis det skulle vise seg å være behov for å koble inn andre 
kommunale instanser/nivå for å ivareta tidsaspektet bes bydelsdirektøren følge opp dette 
forhold på en hensiktsmessig måte.   


 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeideutvalget vedtar å sende saken om ” Samlokalisering av bydelsvise tjenester og 
lokalisering av NAV-Nordstrand. Inngåelse av leieavtale”, til: 
Komiteene 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
Rådet for funksjonshemmede bemerket følgende: 
I planverket vektlegges universell planlegging og lokaliteter i 1. etasje i bygget av hensyn til 
tilgjengelighet. Rådet er opptatt av tilrettelegging for publikum, men også at det tilrettelegges 
for ansatte med ulike funksjonhemninger. Det påpekes at det ikke står spesifikt nevnt 
døråpner, men det antas at dette er inkludert i planene. Det understrekes betydningen av 
fargevalg, at fargene må fungere for synshemmede.  
Det orienteres fra Rupinder Bains at BU-møter vil bli avholdt i Nav`s lokaler når de er 
ferdigstilt. 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget tiltrees med merknader. 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget tiltrees. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget tiltrees. 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
1.  BMS-komiteen ber bydelsadministrasjonen legge fram en samlet behovsanalyse som 


redegjør for: 
- Arealbehov før og nå 
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- Samlede leiekostnader 2008, 2009, 2010 og 2011 
- Estimerte gevinster av samlokalisering 
- Kontraktsmessige likheter og forskjeller 
- Engangskostnader ved flytting 
BMS-komiteen ber om kommuneadvokatens gjennomgang av leiekontrakten 
BMS-komiteen ber bydelsdirektøren redegjøre for årsakene til at det søkes om 
dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for Cecilie Thoresens vei 15. 


 
BUK-komiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om at saken utsettes og behandles i ekstraordinært møte 
19.08.2008, som følger: 
1.  Bydelsutvalget ser samlokalisering som en svært viktig sak som vil gi bydelen åpenbare     
fordeler. Samtidig kan en samlokalisering som skissert i administrasjonens saksfremlegg 
medføre en merkostnad for bydelen. Før endelig vedtak ønsker bydelsutvalget derfor mer tid 
til å sette seg inn i saken og en ytterligere vurdering av de økonomiske konsekvensene. 
Bydelsutvalget ønsker videre en vurdering fra kommuneadvokaten vedrørende 
unntaksbestemmelsene i forskrift om offentlige anskaffelser. Bydelsutvalget utsetter derfor 
behandling i denne saken. 
 
2. Som følge av tidspresset i saken berammes ekstraordinært møte i bydelsutvalget 19. august 
slik at saken kan behandles da. 
 
Votering: 
Sigbjørn Oddens (H) utsettelsesforslag  ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1.  Bydelsutvalget ser samlokalisering som en svært viktig sak som vil gi bydelen åpenbare     
fordeler. Samtidig kan en samlokalisering som skissert i administrasjonens saksfremlegg 
medføre en merkostnad for bydelen. Før endelig vedtak ønsker bydelsutvalget derfor mer 
tid til å sette seg inn i saken og en ytterligere vurdering av de økonomiske konsekvensene. 
Bydelsutvalget ønsker videre en vurdering fra kommuneadvokaten vedrørende 
unntaksbestemmelsene i forskrift om offentlige anskaffelser. Bydelsutvalget utsetter derfor 
behandling i denne saken. 
 
2. Som følge av tidspresset i saken berammes ekstraordinært møte i bydelsutvalget 19. 
august slik at saken kan behandles da. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 Sak 77/08  Fremtidens eldreomsorg i Oslo, Sosiale boligvirkemidler 
og Sykehjemsbehovsplan - rammeplan for sykehjem i 
Oslo - høring til bydelsutvalgene 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til Bydelsutvalget: 
1. Bystyremelding om fremtidens eldreomsorg i Oslo  
Bydelsutvalget vurderer saksutredningen som grundig på de fleste områder. Både medisinske, 
pleie- og omsorgsfaglige og demografiske spørsmål er belyst og analysert på en 
hensiktsmessig måte.  
 
Fremtidens personellsituasjon og behov for kompetanse er et kritisk område som kunne vært 
bredere belyst i meldingen. Det er vanskelig å rekruttere fagpersonell i eldreomsorgen og 
søkningen til utdanningene er synkende. Hvis ikke denne trenden snur vil Oslo i løpet av få år 
stå overfor en svært alvorlig personellkrise i eldreomsorgen.  
 
2. Bystyremelding nr 2/2008 Sykehjemsbehovsplanen – rammeplan for sykehjem i Oslo  
Bystyremeldingen gir en analyse av demografisk utvikling og behov for sykehjemsplasser i 
fremtiden. Meldingen er grundig i beskrivelsen av fremtidens faglige utfordringer.  
Bydelsdirektøren vil peke på tre områder som noe mangelfulle i utredningen:  
• Bydelenes rolle i framtidig planlegging av sykehjem  
• Forholdet mellom 1 og 2 linjen, og betydningen av utviklingen i utskrivningspraksis for 
kompetansebehovet og personelltettheten i sykehjemmene.  
• Fremtidens rekrutterings og personellsituasjon  
 
Bydelsutvalget viser til at eldrebefolkningen i Bydel Nordstrand øker. Bydelsutvalget ser på 
utbygging av Omsorg + som et viktig virkemiddel slik at eldre kan bli boende i eget hjem så 
lenge de ønsker og kan det. Bydelsutvalget mener at antall korttidsplasser, 
rehabiliteringsplasser og andre særskilte plasser som plasser for mentalt klare pasienter med 
store fysiske funksjonshemminger, flere plasser for mennesker med psykiske lidelser, 
intermediærplasser (plasser i samarbeid med sykehusene)  og egne plasser i palliativ enhet 
bør vektlegges og økes.  
 
3. Bystyremelding nr. 2 – Sosiale boligvirkemidler i Oslo kommune  
Meldingen om sosiale boligvirkemidler er grundig og gir en god analyse av de ulike sosiale 
boligvirkemidlene. Bydelsdirektøren ser positivt på at målet med å skape større spreding av 
den kommunale boligmassen intensiveres, og at fremforhandlinger av leieavtaler for bolig til 
vanskeligstilte sentraliseres og profesjonaliseres.  
 
Til Helse- og sosialkomiteen: 
Helse og sosialkomiteen slutter seg til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken om Bydel Nordstrand høringsuttalelse vedrørende framtiden eldreomsorg i Oslo, 
sykehjemsbehovsplan og sosiale bovirkemidler sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
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Eldrerådets vedtak: 
Eldrerådet ser positivt på høringsdokumentets lovende signaler som kan gjennomføres i 
framtiden.   
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Rådet mener underlagsmateriellet er mangelfullt. På bakgrunn av de opplysningene som 
forefinnes mener rådet at det er lite fokus på funksjonshemmde.  
Rådet uttaler i enighet med NFF som følger: Meldingen skal ta for seg alle grupper som har 
problemer på boligmarkedet. Det er mye fokus på rusproblematikk og integreringsspørsmål. I 
dag mangler boliger som kan benyttes av personer med nedsatt funksjonsevne. Meldingen   
ser ikke ut til å ha tatt denne virkeligheten innover seg. Når det gjelder funksjonshemmede er 
det mest konkrete som blir sagt i meldingen at det er viktig å satse på heisbygging, og å gå i 
dialog med husbanken om dette. Dette er for snevert. Bydelene må presse på byrådet slik at 
flere boliger blir universelt utformet. Boligene må være tilpasset ulike typer 
funksjonshemmede og andre som trenger tilpasning av sin bolig.  
 
Tegnene til segregering og ghettoer som kan sees i Oslo i dag er bekymringsfulle. 
Boligmeldingen sier dessverre ikke noe om denne farlige utviklingen. Trenden går ut på å 
samlokalisere ulike mennesker som av forskjellige grunner trenger assistanse for å bo i egen 
bolig. Dette er en svært uheldig utvikling. Det må ikke blandes brukergrupper som har svært 
ulike utfordringer i samme bolig/bomiljø. Rådet mener det må gjøres en grundig vurdering i 
forkant slik at bomiljøet kan fungere for beboere og nærmiljø.  
Rådet mener at alle har det best i eget hjem. En debatt om brukerstyrt personlig assistanse 
(BPA) burde også vært med i meldingen. Svært få har BPA i Oslo, og en utvidelse av 
ordningen vil sannsynligvis føre til at færre funksjonshemmede har behov for eller vil ønske 
seg til en institusjonsplass. 
Rådet for funksjonshemmede ser med beklagelse at de ikke har fått bydelsdirektørens forslag 
til uttalelse.  
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Helse og sosialkomiteen slutter seg til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget med 
følgende merknad: 
Komiteen etterspør plan for ivaretakelse av demente i Bydel Nordstrand. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Steinar Andersen (A) fremmet forslag om utkast til uttalelse på vegne av A, SV og KrF. Det 
ble enighet i bydelsutvalget om at utkastet, med en liten endring, tilføyes som 
protokolltilførsel. 
 
Ingen forslag fremmet for øvrig. 
  
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1, 2 og 3, ble enstemmig vedtatt. 
 
A, SV og KrF’s protokolltilførsel ble tillagt saken. 
 
 
 
 
 







Vedtak: 
1. Bystyremelding om fremtidens eldreomsorg i Oslo  
Bydelsutvalget vurderer saksutredningen som grundig på de fleste områder. Både 
medisinske, pleie- og omsorgsfaglige og demografiske spørsmål er belyst og analysert på en 
hensiktsmessig måte.  
 
Fremtidens personellsituasjon og behov for kompetanse er et kritisk område som kunne 
vært bredere belyst i meldingen. Det er vanskelig å rekruttere fagpersonell i eldreomsorgen 
og søkningen til utdanningene er synkende. Hvis ikke denne trenden snur vil Oslo i løpet av 
få år stå overfor en svært alvorlig personellkrise i eldreomsorgen.  
 
2. Bystyremelding nr 2/2008 Sykehjemsbehovsplanen – rammeplan for sykehjem i Oslo  
Bystyremeldingen gir en analyse av demografisk utvikling og behov for sykehjemsplasser i 
fremtiden. Meldingen er grundig i beskrivelsen av fremtidens faglige utfordringer.  
Bydelsdirektøren vil peke på tre områder som noe mangelfulle i utredningen:  
• Bydelenes rolle i framtidig planlegging av sykehjem  
• Forholdet mellom 1 og 2 linjen, og betydningen av utviklingen i utskrivningspraksis for 
kompetansebehovet og personelltettheten i sykehjemmene.  
• Fremtidens rekrutterings og personellsituasjon  
 
Bydelsutvalget viser til at eldrebefolkningen i Bydel Nordstrand øker. Bydelsutvalget ser på 
utbygging av Omsorg + som et viktig virkemiddel slik at eldre kan bli boende i eget hjem så 
lenge de ønsker og kan det. Bydelsutvalget mener at antall korttidsplasser, 
rehabiliteringsplasser og andre særskilte plasser som plasser for mentalt klare pasienter 
med store fysiske funksjonshemminger, flere plasser for mennesker med psykiske lidelser, 
intermediærplasser (plasser i samarbeid med sykehusene)  og egne plasser i palliativ enhet 
bør vektlegges og økes.  
 
3. Bystyremelding nr. 2 – Sosiale boligvirkemidler i Oslo kommune  
Meldingen om sosiale boligvirkemidler er grundig og gir en god analyse av de ulike sosiale 
boligvirkemidlene. Bydelsdirektøren ser positivt på at målet med å skape større spreding av 
den kommunale boligmassen intensiveres, og at fremforhandlinger av leieavtaler for bolig 
til vanskeligstilte sentraliseres og profesjonaliseres.  
 
Protokolltilførsel: 


Prinsipielt om eldrepolitikk 
På samme måte som andre må de eldre selv bestemme hvordan de skal innrette sine liv. Eldre 
mennesker er like ulike som andre, både i bakgrunn, helse og kultur. Derfor trengs det 
varierte helse- og omsorgstilbud. 
 
De som ønsker det skal få anledning til å bo i egen bolig, men samtidig skal alle eldre ha 
trygghet for at de skal kunne komme på sykehjem den dagen behovet oppstår. Ved å bygge ut 
sykehjemstilbudet blir fritt sykehjemsvalg en reell frihet. Kvaliteten skal styrkes i et samarbeid 
mellom brukerne, pårørende og de ansatte.  Ansvaret for sykehjemmene bør tilbakeføres til 
bydelene. Det er den som har skoen på som vet hvor den trykker. 
 
Det er viktig å etablere kvartaler med seniorboliger for eldre som ønsker å bo for seg selv, 
men samtidig i fellesskap med andre eldre. Det må også bygges flere omsorgsboliger med et 
noe høyere støtte- og pleienivå. Dette må være fleksible tilbud som kan benyttes permanent, 
vintertilbud eller tilbud over kortere perioder. I tilknytning til slike boliger må det være 
medisinske tjenester, fotpleie, eldresenter og kantine. Slike boliger bør finnes i alle deler av 
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byen og være tilgjengelige også for folk med dårlig råd. 
 
Hjemmetjenestene må ha kapasitet til å dekke eldres behov for praktisk bistand og pleie i 
hjemmet. Det bør tildeles tilstrekkelig antall timer med hjemmehjelp, slik at den enkelte 
bruker i samarbeid med hjemmehjelpen kan bestemme hva som skal gjøres fra gang til gang. 
Det er viktig at det i størst mulig grad er samme person som kommer hver gang, og at den 
enkelte selv trives med den hjemmehjelperen som kommer. 
 
I våre dager er det sjelden at nære pårørende, barn og barnebarn bor i nærheten av sine 
eldre slektninger. Både for barn og eldre er det viktig å knytte kontakt og vennskap mellom 
generasjoner. Skolene bør få til at elevene tar et ansvar overfor eldre og hjelpetrengende i 
nærmiljøet, slik at de både kan hjelpe til med enkle hverdagsoppgaver som å rydde, handle, 
hente post og måke snø, skoleelever som leser høyt for eldre, eller eldre som kan komme til 
skolen for å bidra med leksehjelp? På denne måten får unge og eldre også bedre kontakt med 
hverandre. Dersom frivillighetssentraler, borettslag og frivillige organisasjoner samarbeider 
kan vi nå fram til mange som i dag føler seg ensomme. 
 
Eldre skal føle seg trygge på at de får den hjelp og støtte de har behov for til rett tid.  Derfor 
er det viktig å ha trygghetsalarm. Disse alarmene må være gratis for alle som trenger det. 
 
Eldresentre er noe av det aller viktigste vi har for de eldre. Det må være gode tilbud fra flere 
eldresentre i hver bydel, og de må være åpne og imøtekommende overfor alle. Eldresentre 
skal være frie og mangfoldige institusjoner, styrt av de eldre selv. Tilsvarende må 
dagsentrene ha høy kvalitet og være åpne for alle. Det er også viktig å sørge for gode 
transportløsninger, slik at alle eldre som ønsker å benytte seg av tilbud fra eldresentrene får 
muligheten til det. 
 
En verdig alderdom må bli mer enn fagre ord.  For det handler om å leve! Det skal være godt 
å bli gammel i Oslo. 
 
Marit Müller-Nilssen   Daglig leder Skovheim Allsenter: 
”I eldreomsorgen finnes allerede tusenvis av flittige hender, yrkesutøvere som gjennom 
fagkompetanse og erfaring har utviklet den vare fingerspissfølelsen som vet å sette omsorgen 
inn der den trengs. Med bekymring registrerer jeg imidlertid at dyktige omsorgsutøvere 
innenfor den hjemmebaserte omsorgen finner det vanskelig å forbli i jobben. Mange opplever 
seg bundet på hender og føtter og erfarer at de handler i strid med fagkunnskap og 
yrkesetikk”. 
 
”Innføringen av brukervalg i Oslo nødvendiggjorde en oppdeling av omsorgstjenesten i 
bestiller- og utførerdel. Videre ble det nødvendig å organisere arbeidet slik at det 
muliggjorde konkurranse og fakturering av de utførte tjenester. Utførerdelen skal utføre det 
som er vedtatt for den enkelte bruker”. 
 
”Det ikke er kunnskapen om hva som er rett det skorter på, men muligheten som er gitt til å 
gjøre det rette. Til sist at den vedtaksbestemte omsorgen ikke gir rom for individuelle 
hensyn”. 
 
2. Nærmere om tjenestene overfor eldre 
 Bydelsutvalget savner en diskusjon av bydelenes rolle i eldrepolitikken i meldingen. Det ville 
vært interessant med en gjennomgang av om man har valgt ulike løsninger. Omsorgstjenester 
og behov i Oslo er beskrevet generelt som et gjennomsnitt i meldinga. Variasjoner og 
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ulikheter innen byen omtales lite. Vi vet jo for eksempel at levekårene varierer sterkt også 
innenfor eldrebefolkningen. 


Bydelsutvalget er enig med meldingen når den legger stor vekt på de tjenestene som 
eldresentrene kan yte til de eldre. Vi er enig i den vekt som legges på  forbyggende tiltak, 
bl.a.gjennom eldresentrene og ved å utvikle disse videre. Vi støtter tanken om mer 
helseinformasjon som forebyggende virksomhet, bl a overfor innvandrere. Ut fra erfaringer i 
vår bydel tjener de både som møtested for eldre som vil spise der og bringer varm mat til 
hjemmeboende eldre som trenger å motta dette hjemme hos seg selv. Det er viktig at de eldre 
kan innta noen av sine måltider sammen med andre. Det fører til bedre matlyst og vekt på 
riktig ernæring. Samtidig gir det en mulighet til å drive opplysning om hva den enkelte kan 
gjøre for å beholde sin helse i orden lengst mulig, og det gir mulighet til å få underholdning 
og aktiviteter sammen med andre. Oppsøkende tjenester er også viktig, ikke minst for å 
rekruttere menn til å besøke sentrene.  
Bydelsutvalget er opptatt av at eldre trenger tjenester som utføres av frivillige. Vi er enig med 
meldingen om at det er en oppgave å rekruttere yngre mennesker og friske eldre til frivillig 
virksomhet. Den er også positiv for de som yter slik tjeneste ved at mange føler at dette er et 
meningsfylt aktivitet for dem selv. 
 
Hjemmetjenestene og hjemmesykepleien er viktige tjenester for de eldre som begynner å 
skrante. Disse tjenestene kan gjøre mye for at eldre kan bli boende hjemme så lenge som 
mulig blant annet ved å tilrettelegge utstyr i hjemmet. Det er positivt at det i meldingen tas 
opp en tilrettelegging i eget hjem og at man vil effektivisere systemet for hjelpmidler. 
Diskusjonen bør utvides til å omfatte boligens utforming, indre og ytre tilgjengelighet; om den 
er egnet til pleie i hjemmet. Behovet for tjenester som de eldre har  inntreffer på et tidligere 
tidspunkt i vår bydel enn for byen i gjennomsnitt. For det første fordi mange eldre i vår bydel 
bor i små boliger og kanskje oppe i etasjene uten heis, slik at de fort blir vanskelig å klare seg 
sjøl når de begynner å skrante.  
Dessverre har lavere budsjetter for bydelen gjort at hjemmehjelpstjenesten og 
hjemmesykepleien har blitt mer redusert enn det som har vært ønskelig. Det kan ha bidratt til 
at behovet for sykehjemsplass har kommet tidligere enn om disse tjenestene hadde vært bedre 
utbygd. Det er også et problem ved rask utskriving av eldre som har fått sykehusbehandling, 
at kapasiteten på hjemmetjenester og hjemmesykepleie er knappere enn ønskelig.  
 
De  hjembaserte tjenestenes tiltakskjede er grunnstammen i de kommunale helsetjenesten,  og 
står sentralt i norsk (nordisk)  helsevesen. Hjemmesykepleien er det sentrale leddet. Tidlig 
utskriving fra sykehus og høy terskel for få sykehjem har ført til sykere hjemmeboende eldre. 
Å utvikle det faglige miljøet er viktig også for de mange som har bakgrunn fra andre land.  


En opprustning av hjemmesykepleien bør i alle fall gjennomføres før man planlegger å 
gjennomføre brukervalg.  
Det hadde vært naturlig at meldingen hadde hatt en analyse av hvorvidt bydelene med de 
budsjetter som har vært og gjelder er i stand til å etablere hjemmetjenester som svarer til 
behovet, og med de økende priser på sykehjemsplasser har hatt råd til å tildele et tilstrekkelig 
antall sykehjemsplasser.  
  
Meldingen skriver mye om omsorgstrappen, men hvis korttidsplassene ofte brukes til eldre 
som venter på fast sykehjemsplass, fungerer den ikke som forutsatt.  
Oslo mangler heldøgnsboliger, omsorg+-boliger, hvor eldre som ikke klarer seg godt for seg 
selv kan bo. Det betyr at omsorgstrappen ikke fungerer godt nok. Meldingens tar sikte på en 
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sterk utbygging. Men da må det bli budsjettmessig plass til å skaffe langt flere slike boliger på 
bydelenes budsjetter.  
 
Bydelsutvalget ser positivt på at meldingen og sykehjemsplanen tar sikte på at det skal bygges 
flere større sykehjemsplasser enn det vi har i dag. Vi er enig med meldingens vekt på trivsel. 
Det bli viktigere at eldre kan ta med seg og får plass til flere ting/gjenstander fra sitt hjem, 
slik at sykehjemsoppholdet blir så trivelig som mulig. 
 
Bydelsutvalget konstaterer at retten til valg av hvilket sykehjem man vil innlegges i, når man 
har fått plass, i dag bare har betydning for et mindretall. Men med økte flyttetendenser hos de 
pårørende kan en slik valgmulighet bli viktigere i fremtiden. Valgfriheten trygges best hvis det 
er et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser spredt utover byen, slik at flest mulig får plass nær 
sine pårørende.  
 
Bydelsutvalget støtter at tilrettelagt opphold for de med psykiske lidelser og rusmisbruk 
utredes.  
 
Når flere ikke-vestlige innvandrere snart blir eldre, får de behov for flere sykehjemsplasser. 
Da øker behovet for å ansette personer ved sykehjemmene som kan snakke deres språk og ta 
hånd om matservering i samsvar med deres kultur.  
 
Tilbakeføring til hjem eller institusjon etter sykehusbehandling har vært et stridstema i mange 
år. Raskere utskriving har ført til at mange eldre som har vært inne til behandling, ikke har 
kunnet reise direkte hjem etter utskrivingen, men har hatt behov for et kortere opphold på 
sykehjem før hjemsending. Mange av de som utskrives trenger rehabiliteringstiltak ved et 
sykehjem. Også bydelenes hjemmetjeneste og hjemmesykepleie får mange oppgaver når en 
pasient hjemsendes etter sykehusopphold.  
 
Bydelsutvalget ser som en viktig oppgave å rekruttere personale som er kvalifisert til arbeid 
med eldre. I den sammenheng er det positivt at meldingen gir bud om mer satsing på kurser 
og oppgradering for de ansatte.  
 
Bør grensen for eldreomsorgen gå ved 67 år? 
I meldingen sies det man har konsentrert seg om ”det tilbudet vi har (i eldreomsorgen) og 
ønsker å utvikle for aldergruppen over 67 år” .(s 8) 


Å sette en grense ved 67 år er uheldig. Mange av brukerne av omsorgstjenester i vår bydel er 
i aldersgruppen 55 – 67år. Ofte med sammensatte diagnoser av psykisk og fysisk uhelse. 
Dette er del av en generell helseutfordring i samfunnet: Samtidig med flere eldre, er det også 
blitt flere kronikere og funksjonshemmede, og personer med psykiske helseproblem.  Videre er 
det en generell tendens til å skyve ansvar for personer og helseproblem ”nedover”, fra 
spesialisthelsetjeneste og institusjoner til kommune- og primærhelsetjenesten. 


Valget mellom konkurranse og et tradisjonelt opplegg 


Det ser ut som meldingen mener at konkurranse i et marked ses som bedre egnet til å fremme 
fleksibilitet og individuell behandling enn den tradisjonelle modellen for organisering av 
omsorgstjenester i bydelene. I bydelene har man jo en sammenhengende tiltakskjede som 
omfatter hjemmetjenestens praktiske hjelp, somatisk og psykiatrisk sykepleie, ergo- og 
fysioterapi, samt sykehjem med korttids- og langtidsopphold. Denne tiltakskjeden har en stor 
fleksibilitet i personalet og individuell tilpasning til brukernes aktuelle behov, i en tjeneste 
med betydelig innsikt og kompetanse. Organisasjonsendringer i de senere årene har 







imidlertid gått i retning av en oppsplitting av dette tjenesteapparatet for å oppnå 
konkurranse. Før man eventuelt går videre i en oppsplitting som konkurranse vil medføre, bør 
erfaringene vurderes. Vil en konkurranse være det beste for å fremme utvikling og kvalitet av 
omsorg?  


F eks skriver Norsk sykepleierforbund, i en uttalelse i 2004, ” at pleie- og omsorgstjenester 
ikke er egnet til konkurranseutsetting”.  ..Fordi  ”omsorg er en sosial relasjon som ikke kan 
forhånds-bestemmes og prisfastsettes. Dette gjør det både vanskelig å måle kvalitet i 
tjenesten, og å sammen-ligne kvalitet mellom de forskjellige tilbyderne. Den enkelte 
omsorgsmottaker er unik, og omsorg kan ikke betraktes som en hvilken som helst annen 
tjeneste eller analogt med en vare i et marked”.     


Før man går man eventuelt går videre med en oppsplitting, bør det tas opp til vurdering, med 
 bakgrunn i de erfaringene som er gjort, og i nært samråd med bydelene og de ansatte i 
sektoren. 
 
 


 Sak 78/08  Kulturminner langs Ljanselvvassdraget - spørsmål om å 
bidra med representanter 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 


1. Saken legges frem uten innstilling. 
2. Saken sendes til orientering til: 


Byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn, ungdom og kultur 
Bydelsutvalget 


 
Til komiteer, råd og utvalg: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 


1. Arbeidsutvalget legger frem saken uten innstilling 
2. Arbeidsutvalget sender saken til: 


Byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn, ungdom og kultur 


           Bydelsutvalget 
 
Arbeidsutvalget bestemte at administrasjonen utarbeider prinsipielle føringer for deltakelse i 
frivillige komiteer. 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
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BUK-komiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Steinar Andersen (A) fremmet forslag om at lederen for BUK-komiteen velges som 
representant i prosjektgruppen til Miljøprosjekt Ljanselva – kulturminneåret 2009. 
 
Votering: 
Steinar Andersens (A) forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 


1. Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering. 
2. Som representant i prosjektgruppen til Miljøprosjekt Ljanselva – kulturminneåret    


2009 velges barn, ungdom og kulturkomiteens leder, som for tiden er Knut 
Hedemann (A) 


 
 


 Sak 79/08  Protokoller til orientering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget: 
Protokollene tas til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Mona Verdich (H) bemerket at helse- og sosialprotokollen manglet følgende: 


- Partitilhørlighet for representantene som var tilstede 
- Forfall til møtet manglet: Frode Woldsund (KrF) 
- Protokollen mangler fullt navn på representanter som fremmet forslag på møtet 


 
Votering: 
Ingen bemerkninger for øvrig 
 
Vedtak: 
Protokollene tas til orientering 
 
 


 Sak 80/08  Symra kulturhus - rehabiliteringen av Symra kino 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Saken ble tatt opp på møtet og vedtatt behandlet som sak 80/08. Det forelå ingen innstilling 
fra bydelsdirektøren. 
  
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG: 
Ingen. 
 







BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
 
Bydelens representanter i referansegruppen til prosjekt rehabilitering av Symra, Knut 
Hedemann (A), Steinar Andersen (A) og Tedd Urnes (SV) hadde utarbeidet følgende 
saksframlegg med forslag til vedtak i bydelsutvalget,  fremmet av Knut Hedemann (A):  
 
Bydelsutvalget oppnevnte i sak 27/08 en lokal referansegruppe til prosjekt rehabilitering av 
Symra. Referansegruppen har hatt 2 møter og har deltatt sammen med OBOS 
Forretningsbygg AS`s representanter på et studiebesøk 29.04 for å se rehabiliteringen av 
Horten Kino. Tidligere har Steinar Andersen og Knut Hedemann besøkt Kolben – kulturhuset 
på Kolbotn -  og sammen med Jan Inge Strand har vi studert Ullensaker Kulturhus. Vi har 
også innhentet dokumenter i Plan- og bygningsetaten angående OBOS Forretningsbygg AS  
sin søknad om godkjenning av rehabiliterte Symra som kulturhus. 
 
Vi har fått listet opp hvor mange amatørbaserte foreninger som har leid gamle Symra på eget 
initiativ som konsertlokale de siste årene. Det dreier seg om 18.  
 
Referansegruppen hadde 4. juni møte med OBOS Forretningsbyggs direktør Carl Henrik 
Eriksen og hans medarbeidere, et møte vi hadde bedt om skriftlig   8. april i år. Kopi av dette 
brevet vedlegges. 
Før dette møtet hadde vi hatt telefon- og mailkontakt med leder for senterrehabiliteringen, 
Synnøve Sterri. 
 
Referansegruppen har også vært representert ved Steinar Andersen og Knut Hedemann på 
åpent møte i Nordstrand Musikk- og Kulturråd den 28.mai i år. 
 
På denne bakgrunn ble det sendt et brev til OBOS Forretningsbygg AS før møtet 4. juni slik at 
det skulle være klart hva vi ønsket å drøfte og få informasjon om på møtet. Kopi av brevet 
vedlegges. 
Etter møtet har OBOS Forretningsbygg AS ved prosjektsjef Helge Lande sendt oss et referat. 
Kopi av dette referatet vedlegges. 
 
Som det fremgår av dette referatet er det en stor utfordring å få OBOS Forretningsbygg AS til 
å bli enige med oss når det gjelder antall seter i den største salen. Den er i utgangspunktet 
tegnet med 208 sitteplasser. Dette er ikke nok i forhold til tidligere brukeres behov. Bare 
felleskonserten med kor og korps har 75 deltakende utøvere og får derfor ikke engang plass 
til slekt og venner i en så liten sal. Gamle Symra Kino hadde visstnok mer enn 400 seter.  
Vi ser at Oslo Kino som leietaker i rehabiliterte Symra har hatt bestemmende innflytelse når 
de to kinosalene ble tegnet.  
Bystyrevedtaket som ligger til grunn for kjøpekontrakten med Oslo kommune er i punkt 2 helt 
klar på hvilke aktiviteter lokalene skal brukes til. Det siteres: 
” Byrådet bes igangsette reguleringsarbeid med sikte på omregulering av eiendommen Symra 
kino (gnr.159, bnr 218, Cecilie Thoresens vei) til kulturformål( kino, teater, konsertlokale 
m.v.). Reguleringskart og –bestemmelser endres tilsvarende.” 
Dette forsterkes i punkt 3: 
” Byrådet bes søke staten om investeringsmidler til nødvendige byggearbeider for å gjøre 
tidligere Symra kino attraktivt for mange forskjellige typer kulturvirksomhet.” 
 
På denne bakgrunn bes bydelsutvalget fatte følgende vedtak: 
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Det sendes et brev til byrådet angående rehabiliteringen av Symra for å få klarlagt om 
kontrakten med Oslo kommune overholdes av OBOS Forretningsbygg AS gjennom de planer 
OBOS Forretningsbygg AS  har redegjort for i møtet med referansegruppen den 4. juni 2008. 
Bydelsutvalget mener at bystyrets opprinnelige mening, nedfelt i vedtaks form, sikret at den 
rehabiliterte kinoen skulle utvikles til et kulturhus for mange forskjellige aktiviteter i tillegg til 
kinodrift. 
Slik OBOS Forretningsbygg AS har utviklet rehabiliteringskonseptet pr. i dag, er det kinodrift 
som blir prioritert i stor grad fremfor annen kulturvirksomhet. 
 
Votering:  
Knut Hedemanns (A) forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Det sendes et brev til byrådet angående rehabiliteringen av Symra for å få klarlagt om 
kontrakten med Oslo kommune overholdes av OBOS Forretningsbygg AS gjennom de 
planer OBOS Forretningsbygg AS  har redegjort for i møtet med referansegruppen den 4. 
juni 2008. 
Bydelsutvalget mener at bystyrets opprinnelige mening, nedfelt i vedtaks form, sikret at den 
rehabiliterte kinoen skulle utvikles til et kulturhus for mange forskjellige aktiviteter i tillegg 
til kinodrift. 
Slik OBOS Forretningsbygg AS har utviklet rehabiliteringskonseptet pr. i dag, er det 
kinodrift som blir prioritert i stor grad fremfor annen kulturvirksomhet. 
 
 
 


 Sak 81/08  Nordstrandspris 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Saken ble tatt opp på møtet og vedtatt behandlet som sak 81/08. Det forelå ingen innstilling 
fra bydelsdirektøren. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om å behandle saken på dagens møte som sak 81/08 og 
ble enstemmig vedtatt. Det legges opp til at prisen utdeles på Bydelsdagene i september 2008. 
 


1. Det oppnevnes en jury bestående av … medlemmer for innstilling av kandidat til 
bydelspris 2008 


2. Innstillingen legges frem for Arbeidsutvalget til endelig behandling der. 
 
3. Administrasjonen varsler befolkningen så fort som mulig og senest i uke 26 gjennom 


annonsering og oppfordrer til innspill på kandidater. 
 
Bydelsutvalget vedtok enstemmig at det oppnevnes en jury på 6 medlemmer for innstilling av 
kandidat til Nordstrandsprisen 2008.  
Det ble fremmet følgende forslag på jurymedlemmer, deriblant leder og nestleder av BUK-
komiteen: 
Knut Hedemann (A) –BUK-komiteens leder – som har dobbeltstemme 







Martin Kirkengen (V) –BUK-komiteens nestleder 
Mona Andersen (FrP) 
Kjersti Bagle-Tennebø (H) 
Haakon Brænden (KrF) 
Tedd Urnes (SV) 
 
Votering: 
Sigbjørn Oddens (H) forslag til vedtak, punkt 1, 2 og 3, ble enstemmig vedtatt. 
Forslagene til 6 kandidater, hvorav BUK-komiteens leder, Knut Hedemann (A), har 
dobbeltstemme, ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 


1. Det oppnevnes en jury bestående av følgende 6 medlemmer for innstilling av 
kandidat til bydelspris 2008:  


           Knut Hedemann (A) –  BUK-komiteens leder -  som har dobbeltstemme 
Martin Kirkengen (V) – BUK-komiteens nestleder 
Mona Andersen (FrP) 
Kjersti Bagle-Tennebø (H) 
Haakon Brænden (KrF) 
Tedd Urnes (SV) 


2. Innstillingen legges frem for Arbeidsutvalget til endelig behandling der. 
3. Administrasjonen varsler befolkningen så fort som mulig og senest i uke 26 


gjennom annonsering og oppfordrer til innspill på kandidater. 
 
Eventuelt: 
 
•   Knut Hedemann (A) bemerket at frivillighetsmidlene fortsatt står ubrukt.  


 
• Knut Hedemann (A) orienterte om Holocaustsenteret og henvendelse fra Nordseter 


pensjonistforening om å arrangere minnemarkering på Nordseter gård om arrestasjonen av 
Samuel Steinmann, 26.10.2008. Han anmodet representanter fra bydelsutvalget, og 
eventuelt også bydelsadministrasjonen, om å delta på minnemarkeringen. 


 
 
 
Møtet hevet kl. 21.50 
  
 
 
Oslo, 20.06.2008 
 
 
 
Sigbjørn Odden (H) 
leder av bydelsutvalget 
 
 
Vedlegg til protokollen: 
Møteplan 2008 
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		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd
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		Ungdomsrådets vedtak:

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Komiteen ser med bekymring på hvilke tilbud utskrivningsklare pasienter gis i sommermånedene. De understreker at pasientene skal ha et like godt tilbud hjemme. Utskrivningspraksisen fra sykehusene gir store utfordringer både for pasienter, pårørende og ansatte. Komiteen uttrykker videre bekymring for det store antall utskrivningsklare pasienter relatert til den vedtatte nedtrappingen av sykehjemsplasser i Bydel Nordstrand. I tillegg er komiteen klar over at den avsluttede streiken har skapt mye merarbeid og forsinkelser i systemet.

		Komiteen uttrykker bekymring for det økende merforbruket  innen PUH-tjenestene.

		Komiteen bemerker det store merforbruket på private leverandører av hjemmetjenester og forventer at dette vil gi reduksjon i utgiftene til de kommunale leverandørene.

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:

		BUK-komiteens vedtak:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Vedtak:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om Tertialstatistikk for bydelene pr. 1. tertial 2008  til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenEldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender sak om Tertialstatistikk for bydelene pr. 1. tertial 2008  til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenEldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Eldrerådets vedtak:

		Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

		Ungdomsrådets vedtak:

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:

		BUK-komiteens vedtak:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Vedtak:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om Tertialrapport Bydel Nordstrand – besvarelse i henhold til Rundskriv 13/2008 - til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenEldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender sak om Tertialrapport Bydel Nordstrand – besvarelse i henhold til Rundskriv 13/2008 - til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenEldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Eldrerådets vedtak:

		Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

		Ungdomsrådets vedtak:

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Man ser med bekymret på de store risikomomentene i budsjettet. Komiteen spør videre om det er byråkratiske hinder som gjør at de korrigerende tiltak ikke virker like fort som intendert.

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:

		BUK-komiteens vedtak:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Vedtak:

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Komiteene

		Bydelsutvalget

		Til komiteene:

		Til bydelsutvalget:

		Bydelsutvalget godkjenner ny møteplan for 2. halvår 2008

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Komiteene

		Bydelsutvalget

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:

		BUK-komiteens vedtak:

		Administrasjonen la fram alternativt forslag til vedtak med 4 møter i løpet av høsten i stedet for 3 møter som var foreslått i sakskartets vedlegg. I det nye forslaget avholdes bydelsutvalgets møter følgende datoer: 11.09., 16.10., 20.11. og 18.12.2008. 

		Videre ble det enighet om at det avholdes ekstraordinært møte i bydelsutvalget tirsdag 19.08.2008 kl. 19.00, uten formøter i komiteer, råd og utvalg.

		Votering:

		Bydelsutvalget vedtok enstemmig det alternative forslaget med 4 ordinære møter i løpet av høsten, hvor bydelsutvalgets møter avholdes 11.09., 16.10., 20.11. og 18.12.2008 og et ekstraordinært møte 19.08.2008. 

		Vedtak:

		Bydelsutvalget godkjenner ny møteplan for 2. halvår med 4 ordinære møter i bydelsutvalget i løpet av høsten,  11.09., 16.10., 20.11. og 18.12.2008 og et ekstraordinært møte 19.08.2008. 

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

		1. Foreløpig plan for organisering, mål, strategi og aktiviteter i søknad om deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet tas til etterretning.

		2. Framdriftsplan utvikles hvis positivt svar.

		3.  Det oppnevnes to representanter til å delta i partssammensatt gruppe.

		Arbeidsutvalget sender sak om Deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet til 

		Bydelsutvalget.

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak vedtas.

		Til bydelsutvalget:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak vedtas.

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender sak om Deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet til: 

		Bydelsutvalget.

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Vedtak:

		1. Foreløpig plan for organisering, mål, strategi og aktiviteter i søknad om deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet tas til etterretning.

		2. Framdriftsplan utvikles hvis positivt svar.

		3.  Det oppnevnes to representanter til å delta i partssammensatt gruppe.

		Til arbeidutvalget:

		Arbeidutvalget sender saken til: 

		Komiteen for barn, ungdom og kultur.( BUK )

		Bydelsutvalget

		Komiteen for barn, ungdom og kultur slutter seg til bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget om nedleggelse av Solkollen og Kaptein Oppegårdsvei barneparker fra 01.08.08.

		Til bydelsutvalget:

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender saken til: 

		Komiteen for barn, ungdom og kultur ( BUK )

		Bydelsutvalget

		BUK-komiteens vedtak:

		Knut Hedemann (A) fremmet forslag om at vedtak i BUK-komiteen fremmes som alternativt vedtak:

		Barn, unge og kulturkomiteen ber om at en av barnparkene opprettholdes til leiekontrakten med Omsorgsbygg KF går ut i februar 2009.

		Karsten Gjefle (V) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak:

		Erik Telnes (SV) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak på vegne av A og SV:

		Bydelsutvalget ber Omsorgsbygg KF om å vurdere og ruste opp barneparkene slik at de kan benyttes til avdelinger til nærliggende barnehager (Tyrihans – Kaptein Oppegårds vei).

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag ble under voteringen satt opp mot alternativt forslag fra A.

		Bydelsdirektørens forslag ble vedtatt med 11 stemmer (4 H, 3 A, 3 FrP, 1 V). 4 stemte for alternativt forslag fra A som dermed falt (1 A, 1 SV,1 H, 1 KrF).

		Tilleggsforslaget fra Karsten Gjefle (V) ble enstemmig vedtatt.

		Tilleggsforslaget fra A og SV ble vedtatt med 14 stemmer (5 H, 3 FrP, 3 A, 1 SV, 1 V, 1 KrF). 1 stemte mot (A).

		Vedtak:

		3. Bydelsutvalget ber Omsorgsbygg KF om å vurdere og ruste opp barneparkene slik at de    

		kan benyttes til avdelinger til nærliggende barnehager (Tyrihans – Kaptein Oppegårds vei).

		Til arbeidsutvalget:

		Parkering:

		For å nyttegjøre seg av servicetilbudet i bydelen utover det man finner på Holtet må man i stor grad benytte privatbil.

		Arbeidsutvalget mener saken aktualiserer en vurdering i forhold til økt krav til opparbeidelse av parkeringsplasser.

		Trafikale forhold:

		Økt utnyttelsen av eiendommene vil medføre økt trafikkbelastningen i planområdet. Spørsmål og krav knyttet til veiopparbeidelse og trafikksikkerhetsmessige tiltak bes vurdert og fulgt opp med tanke på dimensjonering av veier og fortau. 

		Utvikling av området:

		Med utgangspunkt i den stykkvise utviklingen av området og en konkretisering av virkningene i form av utbyggingsplaner og iverksatte tiltak, mener arbeidsutvalget at de foreslåtte endringene aktualiserer temaer som det er uttrykt bekymring for lokalt i forhold til områdets eksisterende og fremtidige kvaliteter. 

		I den grad det etableres en praksis for å utvikle området med utgangspunkt i mindre vesentlige reguleringsendringer mener arbeidsutvalget det vil være hensiktsmessig å nedlegge dele- og byggeforbud, inntil det foreligger en fornyet vurdering av konsekvensene ved en gjennomføring av reguleringsplanen.

		Til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel:

		Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering.

		Til bydelsutvalget:

		Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering.

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget er kjent med at de to første prosjektene i Pareliusveien som kommer ihht reguleringsplanen for Holtet lokalsenter viser at henholdsvis, to eneboliger rives og erstattes med 32 boenheter og en enebolig rives og erstattes med 14 boenheter. Begge prosjekter legger opp til 1 stk parkeringsplass pr boenhet ihht til gjeldende parkeringsbestemmelser. 

		Ved å kombinere tabellene i Oslo statistikken for 2007som viser antall person pr bil i Oslo og antall personer pr husstand i bydel Nordstrand vil hver husstand i snitt ha 1,3 biler. Med 1 stk parkeringsplass pr boenheter vil de to nevnte prosjektene alene medføre en underdekning på 15 parkeringsplasser. I tillegg kommer behovet for gjesteplasser. Det er også viktig å bemerke at dette er de to første av potensielt elleve tilsvarende prosjekter i Pareliusveien.

		I forutsetningene for reguleringsplan for Holtet lokalsenter er det lagt opp til ”bymessig fortetning”, rundt Holtet som et knutepunkt. Tanken er at beboere skal reise kollektivt til sitt arbeidssted i byen. Det er imidlertid ikke lagt inn noen begrensninger i forhold til antall biler fremtidige beboere skal kunne eie og det er grunn til å tro at også de som reiser kollektivt til byen like fullt eier en eller flere biler. Videre for å nyttegjøre seg av servicetilbudet i bydelen utover det man finner på Holtet må man i stor grad benytte privatbil. Etter arbeidsutvalgets syn er det derfor rimelig å legge til grunn et snitt på 1,3 biler pr husstand også for områdene som inngår i Holtet lokalsenter.

		Etter arbeidsutvalgets syn kan ikke gjeldende parkeringsnorm legges til grunn ved godkjennelse av de enkelte prosjekter da dette vil skape en parkerings- og trafikksikkerhetssituasjon som blir uholdbar for nærmiljøet på Holtet. Arbeidsutvalget mener derfor at planinitiativet aktualiserer en vurdering i forhold til økt krav til opparbeidelse av parkeringsplasser. 

		Trafikale forhold:

		Økt utnyttelsen av eiendommene vil medføre økt trafikkbelastningen i planområdet. Spørsmål og krav knyttet til veiopparbeidelse og trafikksikkerhetsmessige tiltak bes vurdert og fulgt opp med tanke på dimensjonering av veier og fortau. 

		Utvikling av området:

		Med utgangspunkt i den stykkvise utviklingen av området og en konkretisering av virkningene i form av utbyggingsplaner og iverksatte tiltak, mener arbeidsutvalget at de foreslåtte endringene aktualiserer temaer som det er uttrykt bekymring for lokalt i forhold til områdets eksisterende og fremtidige kvaliteter. 

		I den grad det etableres en praksis for å utvikle området med utgangspunkt i mindre vesentlige reguleringsendringer mener arbeidsutvalget det vil være hensiktsmessig å nedlegge dele- og byggeforbud, inntil det foreligger en fornyet vurdering av konsekvensene ved en gjennomføring av reguleringsplanen.

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:

		BMS-komiteen tar vedtaket i arbeidsutvalget til orientering med  følgende merknad som vi anmoder bydelsutvalget om å ettersende:

		Bydelsutvalget Nordstrand ønsker ikke nedleggelse av dele- og byggeforbudet.  Vi ber om at gjeldende regel- og lovverk håndheves strengt av Plan- og bygningsetaten for å få ønsket utvikling av området, ref. reguleringsplan 2004.

		Liv Lønnum (FrP) fremmet forslag om vedtaket i byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandles som et tilleggsforslag i bydelsutvalget:

		BMS-komiteen tar vedtaket i arbeidsutvalget til orientering med  følgende merknad som vi anmoder bydelsutvalget om å ettersende Plan- og bygningsetaten:

		Bydelsutvalget Nordstrand ønsker ikke nedleggelse av dele- og byggeforbudet.  Vi ber om at gjeldende regel- og lovverk håndheves strengt av Plan- og bygningsetaten for å få ønsket utvikling av området, ref. reguleringsplan 2004.

		Sigbjørn Odden (H) fremmet på vegne av H og FrP følgende endringsforslag i forhold til BMS-komiteens vedtak (endringsforslaget er understreket):

		BMS-komiteen tar vedtaket i arbeidsutvalget til orientering med  følgende merknad som vi anmoder bydelsutvalget om å ettersende Plan- og bygningsetaten:

		Bydelsutvalget Nordstrand ønsker ikke nedleggelse av dele- og byggeforbudet, men viser samtidig til den bekymring som er beskrevet i arbeidsutvalgets vedtak, spesielt om parkering, og ber Plan- og bygningsetaten iverksette tiltak som forhindrer den alvorlige situasjonen som er i ferd med å utvikle seg med hensyn til parkering på Holtet.

		Votering:

		BMS-komiteens vedtak, med H og FrP’s endringsforslag, ble vedtatt med 8 stemmer (4 H, 3 FrP). 7 stemte mot (4 A, 1 SV, 1 V, 1 KrF).

		Vedtak:

		1. Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering.

		2. Bydelsutvalget ettersender følgende merknad til Plan- og bygningsetaten:

		Bydelsutvalget Nordstrand ønsker ikke nedleggelse av dele- og byggeforbudet, men viser samtidig til den bekymring som er beskrevet i arbeidsutvalgets vedtak, spesielt om parkering, og ber Plan- og bygningsetaten iverksette tiltak som forhindrer den alvorlige situasjonen som er i ferd med å utvikle seg med hensyn til parkering på Holtet.

		Til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel:

		Arbeidsutvalgets vedtak legges frem til orientering.

		Til bydelsutvalget:

		Arbeidsutvalgets vedtak legges frem til orientering.

		VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		1. Bydel Nordstrand ser det som beklagelig at en så vidt prinsipiell og stor sak for bydelen sendes frem til sentral avgjørelse uten at temaene er fremlagt for bydelen verken i kraft av samarbeidsavtalen eller på ordinær høring. Bydelen ber om at bydelen for fremtiden får forelagt seg tilsvarende saker til uttalelse før de avgis.

		2. Bydel Nordstrand støtter byrådets ønske om innføring av bygge- og deleforbud. Samtidig oppfatter bydelen at dette vil medføre store negative konsekvenser for prosjekter som ikke kommer i strid med formålet bak forbudet.

		3. Etter Bydel Nordstrand sitt syn vil byrådets forslag ha et mer omfattende nedslagsfelt enn formålet tilsier. I en slik situasjon er det viktig at behandling av allerede innkomne søknader,  samt nye søknader om dispensasjon gis en særlig prøvelse av Plan- og bygningsetaten. Tiltak som ikke strider mot de interesser bygge- og deleforbudet skal verne må likevel tillates. Tiltak som bør få dispensasjon er tilbygg og mindre nybygg som kun i begrenset grad berører grøntstrukturen i området, ikke medfører terrenginngrep av nevneverdig karakter, ikke har uønsket konsekvens for fjernvirkninger i selve skråningen sett fra sjøen og forøvrig har god lokal landskapstilpassning. Byggesøknader innsendt forut for vedtakelse av forbudet gir grunnlag for dispensasjon dersom tiltaket ikke strider mot formålet bak forbudet.

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:

		Arbeidsutvalgets vedtak er lagt fram og tas til orientering.

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Arbeidsutvalgets vedtak ble enstemmig tatt til orientering

		Vedtak:

		Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering.

		Til arbeidsutvalget:

		Saken sendes til:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Til komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Til bydelsutvalget:

		Etter bydelsutvalgets vurdering og i tråd med tidligere vedtak fattet av Byrådet anbefales gjeldende regler for serveringssteder i boligområder lagt til grunn i forbindelse med behandlingen av den foreliggende søknaden. 

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Saken sendes til:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:

		BMS-komiteen er positive til at bydelen har serveringstilbud til innbyggerne i egen bydel. Stedet har i tillegg et variert underholdningsprogram, og framstår som et godt alternativ til å reise til sentrum. Det har ikke kommet klager på støy el.l. Det er heller ikke mottatt meldinger om skjenking til mindreårige på stedet.

		Komiteen stiller seg positive til en utvidet skjenketid på Elvins (Funkis), begrenset langs huset fasade (fortau) i Kongsveien og ikke på terrasse ved husets side.

		Liv Lønnum (FrP) fremmet alternativt forslag likelydende BMS komiteens vedtak:

		Bydelsutvalget er positive til at bydelen har serveringstilbud til innbyggerne i egen bydel. Stedet har i tillegg et variert underholdningsprogram, og framstår som et godt alternativ til å reise til sentrum. Det har ikke kommet klager på støy el.l. Det er heller ikke mottatt meldinger om skjenking til mindreårige på stedet.

		Bydelsutavlget stiller seg positive til en utvidet skjenketid på Elvins (Funkis), begrenset langs husets fasade (fortau) i Kongsveien og ikke på terrasse ved husets side.

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag ble under voteringen satt opp mot alternativt forslag fra Liv Lønnum (FrP). 

		Liv Lønnum’s (FrP) alternative forslag ble vedtatt med 8 stemmer (5H, 3 FrP), mens 7 (4 A, 1 SV, 1 KrF, 1 V) stemte for bydelsdirektørens forslag til vedtak.

		Vedtak:

		Bydelsutvalget er positive til at bydelen har serveringstilbud til innbyggerne i egen bydel. Stedet har i tillegg et variert underholdningsprogram, og framstår som et godt alternativ til å reise til sentrum. Det har ikke kommet klager på støy el.l. Det er heller ikke mottatt meldinger om skjenking til mindreårige på stedet.

		Bydelsutvalget stiller seg positive til en utvidet skjenketid på Elvins (Funkis), begrenset langs husets fasade (fortau) i Kongsveien og ikke på terrasse ved husets side.

		Til arbeidsutvalget:

		1. Arbeidsutvalget viser til at bydelsutvalget har vedtatt at flerbrukshallen på Lambertseter har 1. prioritet i forhold til hallprosjekter i bydelen.

		2. Det forutsettes at skateparken forblir der den er i dag inntil det foreligger midler til å foreta nødvendige rokkeringer i forhold til innpassing av to tennisbaner på dette stedet.

		3. Adkomsten fra Feltspatveien til idrettsparken er svært smal. På grunn av utviklingen på anleggssiden med mer intens bruk av området ser arbeidsutvalget mulige konflikter mellom gående og kjørende på denne strekningen.  Arbeidsutvalget foreslår derfor at det etableres fortau eller annen gangforbindelse frem til eksisterende turveinett. Tilgjengeligheten til området for bevegelseshemmede vil også styrkes på denne måten.

		Til komiteer, råd og utvalg:

		Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering.

		Til bydelsutvalget:

		Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering.

		VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		1. Arbeidsutvalget viser til at bydelsutvalget har vedtatt at flerbrukshallen på Lambertseter har 1. prioritet i forhold til hallprosjekter i bydelen.

		2. Det forutsettes at skateparken forblir der den er i dag inntil det foreligger midler til å foreta nødvendige rokkeringer i forhold til innpassing av to tennisbaner på dette stedet.

		3. Adkomsten fra Feltspatveien til idrettsparken er svært smal. På grunn av utviklingen på anleggssiden med mer intens bruk av området ser arbeidsutvalget mulige konflikter mellom gående og kjørende på denne strekningen.  Arbeidsutvalget foreslår derfor at det etableres fortau eller annen gangforbindelse frem til eksisterende turveinett. Tilgjengeligheten til området for bevegelseshemmede vil også styrkes på denne måte.

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling/vedtak:

		Liv Lønnum (FrP) la fram følgende synspunkter i saken:

		I sakens dokumenter er tennisbane nevnt som et viktig tilskudd til nærmiljøet og det er helt sikkert riktig. Ishockeybanen og tennisbane hadde den samme plassen, den ene om vinteren, den andre om sommeren.

		Det som nå er viktig er at denne sambruken kan fortsette også med den nye plasseringen. Dette kan skje ved at underlaget for tennisbanene, når de skal bygges, forberedes for kunstis på vinterstid. Ved å planlegge dette i tide blir ikke kostnaden så stor og vi kan fortsatt ha glede av løkkehockey for de som ikke er organisert i klubber.

		Miljø.

		Dersom man kommer så langt at man får en utendørs kunstfrossen bane på stedet, så vil fryseanlegget til banen avgi mye varme som igjen kan utnyttes tilbake til oppvarming av flerbrukshallen. Det er i denne sammenheng viktig å tenke minimalt forbruk av energi. Alle nye bygg er i dag pålagt etter loven å planlegge og bygge slik at de bruker minst mulig energi. Det er ikke minst like viktig i denne byggesaken.  

		Liv Lønnum (FrP) og Svein Erik Aldal (FrP) fremmet forslag om følgende merknad som ettersendes:

		Sats på å legge grunnlaget for en kunstfrossen bane allerede ved etablering av de nye tennisbanene.

		Sørg for et miljøvennlig anlegg med gjenbruk av varme fra kunstisanlegget på vinterstid.

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:

		BMS-komiteen tar vedtaket i arbeidsutvalget til orientering med  følgende merknad som vi anmoder bydelsutvalget om  å ettersende:

		Sats på å legge grunnlaget for en kunstfrossen bane allerede ved etablering av de nye tennisbanene.

		Sørg for et miljøvennlig anlegg med gjenbruk av varme fra kunstisanlegget på vinterstid.

		BUK-komiteens behandling/vedtak:

		Bjørg Rolland (FrP ) la frem eget ark med synspunkter til vurdering. Synspunktene følger som vedlegg til protokollen. Med bakgrunn i disse synspunktene ble det fremmet 

		følgende forslag:

		Barn, unge og kulturkomiteen støtter innspillet fra Bjørg Rollag (FrP) om at de nye tennisbanene kan brukes som kunstfrossen skøytebane om vinteren.

		BUK-komiteens vedtak:

		Liv Lønnum (FrP) fremmet forslag om at følgende synspunkter i byutvikling, miljø og samferdselskomiteens og barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak, behandles som et tilleggsforslag punkt 2 i bydelsutvalget:

		I sakens dokumenter er tennisbane nevnt som et viktig tilskudd til nærmiljøet og det er helt sikkert riktig. Ishockeybanen og tennisbane hadde den samme plassen, den ene om vinteren, den andre om sommeren.

		Det som nå er viktig er at denne sambruken kan fortsette også med den nye plasseringen. Dette kan skje ved at underlaget for tennisbanene, når de skal bygges, forberedes for kunstis på vinterstid. Ved å planlegge dette i tide blir ikke kostnaden så stor og vi kan fortsatt ha glede av løkkehockey for de som ikke er organisert i klubber.

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

		Liv Lønnums (FrP) tilleggsforslag til punkt 2, ble enstemmig vedtatt.

		Vedtak:

		1.  Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak  til orientering.

		 2.  I sakens dokumenter er tennisbane nevnt som et viktig tilskudd til nærmiljøet og det er helt sikkert riktig. Ishockeybanen og tennisbane hadde den samme plassen, den ene om vinteren, den andre om sommeren.

		Det som nå er viktig er at denne sambruken kan fortsette også med den nye plasseringen. Dette kan skje ved at underlaget for tennisbanene, når de skal bygges, forberedes for kunstis på vinterstid. Ved å planlegge dette i tide blir ikke kostnaden så stor og vi kan fortsatt ha glede av løkkehockey for de som ikke er organisert i klubber.

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget

		Arbeideutvalget vedtar å sende saken om ” Samlokalisering av bydelsvise tjenester og lokalisering av NAV-Nordstrand. Inngåelse av leieavtale”, til:

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteene, ungdomsrådet , rådet for funksjonshemmede og eldrerådet 

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget tiltrees.

		Til arbeidsmiljøutvalget

		1. Arbeidsmiljøutvalget uttrykker tilfredshet, og har sterk tro på at samlokalisering som foreslått overfor bydelsutvalget vil representere et godt bidrag for å påvirke de  arbeidsmiljø faktorer positivt. 

		2. Arbeidsutvalget registrer med tilfredshet den prosessdeltakelse som framgår av bydelsdirektørens utredning.

		Til medbestemmelsesutvalget

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget tiltrees.

		Til bydelsutvalget

		1. Bydelsutvalget godkjenner med dette kontraktsmessige bestemmelser tilknyttet etablering av NAV-Nordstrand, for den kommunale delenes vedkommende, slik denne foreligger i vedlagte kontraktsutkast med Cecilie Thoresensvei 15 eiendom as, og anbefaler denne vedtatt av Oslo bystyre.

		2. Bydelsdirektøren er i bydelsutvalgets møte 6.mars gitt myndighet til å foreta denne anskaffelse, jf. pkt. 1. Tilknyttet denne myndighet har  bydelsutvalget forståelse for ev. mindre justeringer som den videre prosess måtte utløse.

		3. Bydelsutvalget godkjenner med dette kontrakt for samlokalisering av bydelstjenester/deler av bydelens organisering, slik det framkommer i bydelsdirektørens saksutredning/ slik denne foreligger i vedlagte kontraktsutkast  med Cecilie Thoresensvei 15 eiendom as, og anbefaler denne vedtatt av Oslo bystyre.

		4. Kontraktstidspunk/tidspunkt for å ta lokalene i brukt settes til 01.04.2010. Dette skal ikke gi bydelen høyere husleie enn hva en ville hatt om kontraktene for Ekebergveien 243 og Cecilie Thoresen svei 7 (Lambertseter helsestasjon) hadde blitt utnyttet leietiden ut. Slike kostnader kommer til fratrekk i den avtalte leiesum med Cecilie Thoresensvei 15 eiendom as. 

		5. Bydelsdirektøren bemyndiges til å gjennomføre/sluttføre denne anskaffelse med utgangspunkt i de føringer som ligger i saken. Tilknyttet denne myndighet har  bydelsutvalget forståelse for ev. mindre justeringer som den videre prosess måtte utløse.

		6. Bydelsutvalget ser meget positivt på de sekundære løsninger som er skissert for eiendommer som blir ledigstilt (Marmorberget, hjemmetjenestens lokaler og Ekebergveien 243-  herunder utrede/avklare Oslo kommunes stilling til avtalemessig kjøpsopsjon til Ekebergveien 243 ). Bydelsdirektøren anmodes om effektivt å arbeide videre ut fra de skisserte muligheter.

		7. Som følge av at  utbygging på eiendommen Cecilie Thoresens vei 15 ikke er forankret i stadfestet reguleringsplan for området, henstiller bydelsutvalget på det sterkeste overfor plan- og bygningsetaten at Cecilie Thoresensvei 15 eiendom as  sin tidligere innsendt byggesak behandles raskt, og at det gis dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan slik at oppstart ikke forsinkes.. I denne sammenheng vises spesielt til innrulleringstidspunkt for NAV-Nordstrand 01.11.2009. Hvis det skulle vise seg å være behov for å koble inn andre kommunale instanser/nivå for å ivareta tidsaspektet bes bydelsdirektøren følge opp dette forhold på en hensiktsmessig måte.  

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeideutvalget vedtar å sende saken om ” Samlokalisering av bydelsvise tjenester og lokalisering av NAV-Nordstrand. Inngåelse av leieavtale”, til:

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Eldrerådets vedtak:

		Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak:

		Rådet for funksjonshemmede bemerket følgende:

		I planverket vektlegges universell planlegging og lokaliteter i 1. etasje i bygget av hensyn til tilgjengelighet. Rådet er opptatt av tilrettelegging for publikum, men også at det tilrettelegges for ansatte med ulike funksjonhemninger. Det påpekes at det ikke står spesifikt nevnt døråpner, men det antas at dette er inkludert i planene. Det understrekes betydningen av fargevalg, at fargene må fungere for synshemmede. 

		Det orienteres fra Rupinder Bains at BU-møter vil bli avholdt i Nav`s lokaler når de er ferdigstilt.

		Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget tiltrees med merknader.

		Ungdomsrådets vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget tiltrees.

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget tiltrees.

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:

		1.  BMS-komiteen ber bydelsadministrasjonen legge fram en samlet behovsanalyse som redegjør for:

		- Arealbehov før og nå

		- Samlede leiekostnader 2008, 2009, 2010 og 2011

		- Estimerte gevinster av samlokalisering

		- Kontraktsmessige likheter og forskjeller

		- Engangskostnader ved flytting

		BMS-komiteen ber om kommuneadvokatens gjennomgang av leiekontrakten

		BMS-komiteen ber bydelsdirektøren redegjøre for årsakene til at det søkes om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for Cecilie Thoresens vei 15.

		BUK-komiteens vedtak:

		Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om at saken utsettes og behandles i ekstraordinært møte 19.08.2008, som følger:1.  Bydelsutvalget ser samlokalisering som en svært viktig sak som vil gi bydelen åpenbare     fordeler. Samtidig kan en samlokalisering som skissert i administrasjonens saksfremlegg medføre en merkostnad for bydelen. Før endelig vedtak ønsker bydelsutvalget derfor mer tid til å sette seg inn i saken og en ytterligere vurdering av de økonomiske konsekvensene. Bydelsutvalget ønsker videre en vurdering fra kommuneadvokaten vedrørende unntaksbestemmelsene i forskrift om offentlige anskaffelser. Bydelsutvalget utsetter derfor behandling i denne saken.2. Som følge av tidspresset i saken berammes ekstraordinært møte i bydelsutvalget 19. august slik at saken kan behandles da.

		Votering:

		Sigbjørn Oddens (H) utsettelsesforslag  ble enstemmig vedtatt

		Vedtak:

		1.  Bydelsutvalget ser samlokalisering som en svært viktig sak som vil gi bydelen åpenbare     fordeler. Samtidig kan en samlokalisering som skissert i administrasjonens saksfremlegg medføre en merkostnad for bydelen. Før endelig vedtak ønsker bydelsutvalget derfor mer tid til å sette seg inn i saken og en ytterligere vurdering av de økonomiske konsekvensene. Bydelsutvalget ønsker videre en vurdering fra kommuneadvokaten vedrørende unntaksbestemmelsene i forskrift om offentlige anskaffelser. Bydelsutvalget utsetter derfor behandling i denne saken.2. Som følge av tidspresset i saken berammes ekstraordinært møte i bydelsutvalget 19. august slik at saken kan behandles da.

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til Bydelsutvalget:

		1. Bystyremelding om fremtidens eldreomsorg i Oslo 

		Bydelsutvalget vurderer saksutredningen som grundig på de fleste områder. Både medisinske, pleie- og omsorgsfaglige og demografiske spørsmål er belyst og analysert på en hensiktsmessig måte. 

		Fremtidens personellsituasjon og behov for kompetanse er et kritisk område som kunne vært bredere belyst i meldingen. Det er vanskelig å rekruttere fagpersonell i eldreomsorgen og søkningen til utdanningene er synkende. Hvis ikke denne trenden snur vil Oslo i løpet av få år stå overfor en svært alvorlig personellkrise i eldreomsorgen. 

		2. Bystyremelding nr 2/2008 Sykehjemsbehovsplanen – rammeplan for sykehjem i Oslo 

		Bystyremeldingen gir en analyse av demografisk utvikling og behov for sykehjemsplasser i fremtiden. Meldingen er grundig i beskrivelsen av fremtidens faglige utfordringer. 

		Bydelsdirektøren vil peke på tre områder som noe mangelfulle i utredningen: 

		• Bydelenes rolle i framtidig planlegging av sykehjem 

		• Forholdet mellom 1 og 2 linjen, og betydningen av utviklingen i utskrivningspraksis for kompetansebehovet og personelltettheten i sykehjemmene. 

		• Fremtidens rekrutterings og personellsituasjon 

		Bydelsutvalget viser til at eldrebefolkningen i Bydel Nordstrand øker. Bydelsutvalget ser på utbygging av Omsorg + som et viktig virkemiddel slik at eldre kan bli boende i eget hjem så lenge de ønsker og kan det. Bydelsutvalget mener at antall korttidsplasser, rehabiliteringsplasser og andre særskilte plasser som plasser for mentalt klare pasienter med store fysiske funksjonshemminger, flere plasser for mennesker med psykiske lidelser, intermediærplasser (plasser i samarbeid med sykehusene)  og egne plasser i palliativ enhet bør vektlegges og økes. 

		3. Bystyremelding nr. 2 – Sosiale boligvirkemidler i Oslo kommune 

		Meldingen om sosiale boligvirkemidler er grundig og gir en god analyse av de ulike sosiale boligvirkemidlene. Bydelsdirektøren ser positivt på at målet med å skape større spreding av den kommunale boligmassen intensiveres, og at fremforhandlinger av leieavtaler for bolig til vanskeligstilte sentraliseres og profesjonaliseres. 

		Til Helse- og sosialkomiteen:

		VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Saken om Bydel Nordstrand høringsuttalelse vedrørende framtiden eldreomsorg i Oslo, sykehjemsbehovsplan og sosiale bovirkemidler sendes til behandling i:

		Rådet for funksjonshemmede

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Eldrerådets vedtak:

		Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

		Rådet mener underlagsmateriellet er mangelfullt. På bakgrunn av de opplysningene som forefinnes mener rådet at det er lite fokus på funksjonshemmde. 

		Rådet uttaler i enighet med NFF som følger: Meldingen skal ta for seg alle grupper som har problemer på boligmarkedet. Det er mye fokus på rusproblematikk og integreringsspørsmål. I dag mangler boliger som kan benyttes av personer med nedsatt funksjonsevne. Meldingen   ser ikke ut til å ha tatt denne virkeligheten innover seg. Når det gjelder funksjonshemmede er det mest konkrete som blir sagt i meldingen at det er viktig å satse på heisbygging, og å gå i dialog med husbanken om dette. Dette er for snevert. Bydelene må presse på byrådet slik at flere boliger blir universelt utformet. Boligene må være tilpasset ulike typer funksjonshemmede og andre som trenger tilpasning av sin bolig. 

		Tegnene til segregering og ghettoer som kan sees i Oslo i dag er bekymringsfulle. Boligmeldingen sier dessverre ikke noe om denne farlige utviklingen. Trenden går ut på å samlokalisere ulike mennesker som av forskjellige grunner trenger assistanse for å bo i egen bolig. Dette er en svært uheldig utvikling. Det må ikke blandes brukergrupper som har svært ulike utfordringer i samme bolig/bomiljø. Rådet mener det må gjøres en grundig vurdering i forkant slik at bomiljøet kan fungere for beboere og nærmiljø. 

		Rådet mener at alle har det best i eget hjem. En debatt om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) burde også vært med i meldingen. Svært få har BPA i Oslo, og en utvidelse av ordningen vil sannsynligvis føre til at færre funksjonshemmede har behov for eller vil ønske seg til en institusjonsplass.

		Rådet for funksjonshemmede ser med beklagelse at de ikke har fått bydelsdirektørens forslag til uttalelse. 

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Komiteen etterspør plan for ivaretakelse av demente i Bydel Nordstrand.

		Steinar Andersen (A) fremmet forslag om utkast til uttalelse på vegne av A, SV og KrF. Det ble enighet i bydelsutvalget om at utkastet, med en liten endring, tilføyes som protokolltilførsel.

		Ingen forslag fremmet for øvrig.

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1, 2 og 3, ble enstemmig vedtatt.

		A, SV og KrF’s protokolltilførsel ble tillagt saken.

		Vedtak:

		1. Bystyremelding om fremtidens eldreomsorg i Oslo 

		Bydelsutvalget vurderer saksutredningen som grundig på de fleste områder. Både medisinske, pleie- og omsorgsfaglige og demografiske spørsmål er belyst og analysert på en hensiktsmessig måte. 

		Fremtidens personellsituasjon og behov for kompetanse er et kritisk område som kunne vært bredere belyst i meldingen. Det er vanskelig å rekruttere fagpersonell i eldreomsorgen og søkningen til utdanningene er synkende. Hvis ikke denne trenden snur vil Oslo i løpet av få år stå overfor en svært alvorlig personellkrise i eldreomsorgen. 

		2. Bystyremelding nr 2/2008 Sykehjemsbehovsplanen – rammeplan for sykehjem i Oslo 

		Bystyremeldingen gir en analyse av demografisk utvikling og behov for sykehjemsplasser i fremtiden. Meldingen er grundig i beskrivelsen av fremtidens faglige utfordringer. 

		Bydelsdirektøren vil peke på tre områder som noe mangelfulle i utredningen: 

		• Bydelenes rolle i framtidig planlegging av sykehjem 

		• Forholdet mellom 1 og 2 linjen, og betydningen av utviklingen i utskrivningspraksis for kompetansebehovet og personelltettheten i sykehjemmene. 

		• Fremtidens rekrutterings og personellsituasjon 

		Bydelsutvalget viser til at eldrebefolkningen i Bydel Nordstrand øker. Bydelsutvalget ser på utbygging av Omsorg + som et viktig virkemiddel slik at eldre kan bli boende i eget hjem så lenge de ønsker og kan det. Bydelsutvalget mener at antall korttidsplasser, rehabiliteringsplasser og andre særskilte plasser som plasser for mentalt klare pasienter med store fysiske funksjonshemminger, flere plasser for mennesker med psykiske lidelser, intermediærplasser (plasser i samarbeid med sykehusene)  og egne plasser i palliativ enhet bør vektlegges og økes. 

		3. Bystyremelding nr. 2 – Sosiale boligvirkemidler i Oslo kommune 

		Meldingen om sosiale boligvirkemidler er grundig og gir en god analyse av de ulike sosiale boligvirkemidlene. Bydelsdirektøren ser positivt på at målet med å skape større spreding av den kommunale boligmassen intensiveres, og at fremforhandlinger av leieavtaler for bolig til vanskeligstilte sentraliseres og profesjonaliseres. 

		Protokolltilførsel:

		På samme måte som andre må de eldre selv bestemme hvordan de skal innrette sine liv. Eldre mennesker er like ulike som andre, både i bakgrunn, helse og kultur. Derfor trengs det varierte helse- og omsorgstilbud.

		De som ønsker det skal få anledning til å bo i egen bolig, men samtidig skal alle eldre ha trygghet for at de skal kunne komme på sykehjem den dagen behovet oppstår. Ved å bygge ut sykehjemstilbudet blir fritt sykehjemsvalg en reell frihet. Kvaliteten skal styrkes i et samarbeid mellom brukerne, pårørende og de ansatte.  Ansvaret for sykehjemmene bør tilbakeføres til bydelene. Det er den som har skoen på som vet hvor den trykker.

		Det er viktig å etablere kvartaler med seniorboliger for eldre som ønsker å bo for seg selv, men samtidig i fellesskap med andre eldre. Det må også bygges flere omsorgsboliger med et noe høyere støtte- og pleienivå. Dette må være fleksible tilbud som kan benyttes permanent, vintertilbud eller tilbud over kortere perioder. I tilknytning til slike boliger må det være medisinske tjenester, fotpleie, eldresenter og kantine. Slike boliger bør finnes i alle deler av byen og være tilgjengelige også for folk med dårlig råd.

		Hjemmetjenestene må ha kapasitet til å dekke eldres behov for praktisk bistand og pleie i hjemmet. Det bør tildeles tilstrekkelig antall timer med hjemmehjelp, slik at den enkelte bruker i samarbeid med hjemmehjelpen kan bestemme hva som skal gjøres fra gang til gang. Det er viktig at det i størst mulig grad er samme person som kommer hver gang, og at den enkelte selv trives med den hjemmehjelperen som kommer.I våre dager er det sjelden at nære pårørende, barn og barnebarn bor i nærheten av sine eldre slektninger. Både for barn og eldre er det viktig å knytte kontakt og vennskap mellom generasjoner. Skolene bør få til at elevene tar et ansvar overfor eldre og hjelpetrengende i nærmiljøet, slik at de både kan hjelpe til med enkle hverdagsoppgaver som å rydde, handle, hente post og måke snø, skoleelever som leser høyt for eldre, eller eldre som kan komme til skolen for å bidra med leksehjelp? På denne måten får unge og eldre også bedre kontakt med hverandre. Dersom frivillighetssentraler, borettslag og frivillige organisasjoner samarbeider kan vi nå fram til mange som i dag føler seg ensomme.

		Eldre skal føle seg trygge på at de får den hjelp og støtte de har behov for til rett tid.  Derfor er det viktig å ha trygghetsalarm. Disse alarmene må være gratis for alle som trenger det.

		Eldresentre er noe av det aller viktigste vi har for de eldre. Det må være gode tilbud fra flere eldresentre i hver bydel, og de må være åpne og imøtekommende overfor alle. Eldresentre skal være frie og mangfoldige institusjoner, styrt av de eldre selv. Tilsvarende må dagsentrene ha høy kvalitet og være åpne for alle. Det er også viktig å sørge for gode transportløsninger, slik at alle eldre som ønsker å benytte seg av tilbud fra eldresentrene får muligheten til det.

		En verdig alderdom må bli mer enn fagre ord.  For det handler om å leve! Det skal være godt å bli gammel i Oslo.

		Marit Müller-Nilssen   Daglig leder Skovheim Allsenter:

		”I eldreomsorgen finnes allerede tusenvis av flittige hender, yrkesutøvere som gjennom fagkompetanse og erfaring har utviklet den vare fingerspissfølelsen som vet å sette omsorgen inn der den trengs. Med bekymring registrerer jeg imidlertid at dyktige omsorgsutøvere innenfor den hjemmebaserte omsorgen finner det vanskelig å forbli i jobben. Mange opplever seg bundet på hender og føtter og erfarer at de handler i strid med fagkunnskap og yrkesetikk”.

		”Innføringen av brukervalg i Oslo nødvendiggjorde en oppdeling av omsorgstjenesten i bestiller- og utførerdel. Videre ble det nødvendig å organisere arbeidet slik at det muliggjorde konkurranse og fakturering av de utførte tjenester. Utførerdelen skal utføre det som er vedtatt for den enkelte bruker”.

		”Det ikke er kunnskapen om hva som er rett det skorter på, men muligheten som er gitt til å gjøre det rette. Til sist at den vedtaksbestemte omsorgen ikke gir rom for individuelle hensyn”.

		2. Nærmere om tjenestene overfor eldre

		Bydelsutvalget er opptatt av at eldre trenger tjenester som utføres av frivillige. Vi er enig med meldingen om at det er en oppgave å rekruttere yngre mennesker og friske eldre til frivillig virksomhet. Den er også positiv for de som yter slik tjeneste ved at mange føler at dette er et meningsfylt aktivitet for dem selv.

		Dessverre har lavere budsjetter for bydelen gjort at hjemmehjelpstjenesten og hjemmesykepleien har blitt mer redusert enn det som har vært ønskelig. Det kan ha bidratt til at behovet for sykehjemsplass har kommet tidligere enn om disse tjenestene hadde vært bedre utbygd. Det er også et problem ved rask utskriving av eldre som har fått sykehusbehandling, at kapasiteten på hjemmetjenester og hjemmesykepleie er knappere enn ønskelig. 

		Det hadde vært naturlig at meldingen hadde hatt en analyse av hvorvidt bydelene med de budsjetter som har vært og gjelder er i stand til å etablere hjemmetjenester som svarer til behovet, og med de økende priser på sykehjemsplasser har hatt råd til å tildele et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser. 

		Meldingen skriver mye om omsorgstrappen, men hvis korttidsplassene ofte brukes til eldre som venter på fast sykehjemsplass, fungerer den ikke som forutsatt. 

		Oslo mangler heldøgnsboliger, omsorg+-boliger, hvor eldre som ikke klarer seg godt for seg selv kan bo. Det betyr at omsorgstrappen ikke fungerer godt nok. Meldingens tar sikte på en sterk utbygging. Men da må det bli budsjettmessig plass til å skaffe langt flere slike boliger på bydelenes budsjetter. 

		Bydelsutvalget ser positivt på at meldingen og sykehjemsplanen tar sikte på at det skal bygges flere større sykehjemsplasser enn det vi har i dag. Vi er enig med meldingens vekt på trivsel. Det bli viktigere at eldre kan ta med seg og får plass til flere ting/gjenstander fra sitt hjem, slik at sykehjemsoppholdet blir så trivelig som mulig.

		Bydelsutvalget konstaterer at retten til valg av hvilket sykehjem man vil innlegges i, når man har fått plass, i dag bare har betydning for et mindretall. Men med økte flyttetendenser hos de pårørende kan en slik valgmulighet bli viktigere i fremtiden. Valgfriheten trygges best hvis det er et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser spredt utover byen, slik at flest mulig får plass nær sine pårørende. 

		Bydelsutvalget støtter at tilrettelagt opphold for de med psykiske lidelser og rusmisbruk utredes. 

		Når flere ikke-vestlige innvandrere snart blir eldre, får de behov for flere sykehjemsplasser. Da øker behovet for å ansette personer ved sykehjemmene som kan snakke deres språk og ta hånd om matservering i samsvar med deres kultur. 

		Tilbakeføring til hjem eller institusjon etter sykehusbehandling har vært et stridstema i mange år. Raskere utskriving har ført til at mange eldre som har vært inne til behandling, ikke har kunnet reise direkte hjem etter utskrivingen, men har hatt behov for et kortere opphold på sykehjem før hjemsending. Mange av de som utskrives trenger rehabiliteringstiltak ved et sykehjem. Også bydelenes hjemmetjeneste og hjemmesykepleie får mange oppgaver når en pasient hjemsendes etter sykehusopphold. 

		Bydelsutvalget ser som en viktig oppgave å rekruttere personale som er kvalifisert til arbeid med eldre. I den sammenheng er det positivt at meldingen gir bud om mer satsing på kurser og oppgradering for de ansatte. 

		Bør grensen for eldreomsorgen gå ved 67 år?

		Til arbeidsutvalget:

		1. Saken legges frem uten innstilling.

		2. Saken sendes til orientering til:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Barn, ungdom og kultur

		Bydelsutvalget

		Til komiteer, råd og utvalg:

		Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering.

		Til bydelsutvalget:

		Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering.

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		1. Arbeidsutvalget legger frem saken uten innstilling

		2. Arbeidsutvalget sender saken til:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Barn, ungdom og kultur

		Arbeidsutvalget bestemte at administrasjonen utarbeider prinsipielle føringer for deltakelse i frivillige komiteer.

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:

		Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering.

		BUK-komiteens vedtak:

		Steinar Andersen (A) fremmet forslag om at lederen for BUK-komiteen velges som representant i prosjektgruppen til Miljøprosjekt Ljanselva – kulturminneåret 2009.

		Votering:

		Steinar Andersens (A) forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

		Vedtak:

		1. Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering.

		2. Som representant i prosjektgruppen til Miljøprosjekt Ljanselva – kulturminneåret    2009 velges barn, ungdom og kulturkomiteens leder, som for tiden er Knut Hedemann (A)

		Til bydelsutvalget:

		VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

		Ingen

		Mona Verdich (H) bemerket at helse- og sosialprotokollen manglet følgende:

		- Partitilhørlighet for representantene som var tilstede

		- Forfall til møtet manglet: Frode Woldsund (KrF)

		- Protokollen mangler fullt navn på representanter som fremmet forslag på møtet

		Votering:

		Ingen bemerkninger for øvrig

		Vedtak:

		Saken ble tatt opp på møtet og vedtatt behandlet som sak 80/08. Det forelå ingen innstilling fra bydelsdirektøren.

		VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG:

		Ingen.

		BYDELSUTVALGETS BEHANDLING

		Bydelens representanter i referansegruppen til prosjekt rehabilitering av Symra, Knut Hedemann (A), Steinar Andersen (A) og Tedd Urnes (SV) hadde utarbeidet følgende saksframlegg med forslag til vedtak i bydelsutvalget,  fremmet av Knut Hedemann (A): 

		Bydelsutvalget oppnevnte i sak 27/08 en lokal referansegruppe til prosjekt rehabilitering av Symra. Referansegruppen har hatt 2 møter og har deltatt sammen med OBOS Forretningsbygg AS`s representanter på et studiebesøk 29.04 for å se rehabiliteringen av Horten Kino. Tidligere har Steinar Andersen og Knut Hedemann besøkt Kolben – kulturhuset på Kolbotn -  og sammen med Jan Inge Strand har vi studert Ullensaker Kulturhus. Vi har også innhentet dokumenter i Plan- og bygningsetaten angående OBOS Forretningsbygg AS  sin søknad om godkjenning av rehabiliterte Symra som kulturhus.

		Vi har fått listet opp hvor mange amatørbaserte foreninger som har leid gamle Symra på eget initiativ som konsertlokale de siste årene. Det dreier seg om 18. 

		Referansegruppen hadde 4. juni møte med OBOS Forretningsbyggs direktør Carl Henrik Eriksen og hans medarbeidere, et møte vi hadde bedt om skriftlig   8. april i år. Kopi av dette brevet vedlegges.

		Før dette møtet hadde vi hatt telefon- og mailkontakt med leder for senterrehabiliteringen, Synnøve Sterri.

		Referansegruppen har også vært representert ved Steinar Andersen og Knut Hedemann på åpent møte i Nordstrand Musikk- og Kulturråd den 28.mai i år.

		På denne bakgrunn ble det sendt et brev til OBOS Forretningsbygg AS før møtet 4. juni slik at det skulle være klart hva vi ønsket å drøfte og få informasjon om på møtet. Kopi av brevet vedlegges.

		Etter møtet har OBOS Forretningsbygg AS ved prosjektsjef Helge Lande sendt oss et referat. Kopi av dette referatet vedlegges.

		Som det fremgår av dette referatet er det en stor utfordring å få OBOS Forretningsbygg AS til å bli enige med oss når det gjelder antall seter i den største salen. Den er i utgangspunktet tegnet med 208 sitteplasser. Dette er ikke nok i forhold til tidligere brukeres behov. Bare felleskonserten med kor og korps har 75 deltakende utøvere og får derfor ikke engang plass til slekt og venner i en så liten sal. Gamle Symra Kino hadde visstnok mer enn 400 seter. 

		Vi ser at Oslo Kino som leietaker i rehabiliterte Symra har hatt bestemmende innflytelse når de to kinosalene ble tegnet. 

		Bystyrevedtaket som ligger til grunn for kjøpekontrakten med Oslo kommune er i punkt 2 helt klar på hvilke aktiviteter lokalene skal brukes til. Det siteres:

		” Byrådet bes igangsette reguleringsarbeid med sikte på omregulering av eiendommen Symra kino (gnr.159, bnr 218, Cecilie Thoresens vei) til kulturformål( kino, teater, konsertlokale m.v.). Reguleringskart og –bestemmelser endres tilsvarende.”

		Dette forsterkes i punkt 3:

		” Byrådet bes søke staten om investeringsmidler til nødvendige byggearbeider for å gjøre tidligere Symra kino attraktivt for mange forskjellige typer kulturvirksomhet.”

		På denne bakgrunn bes bydelsutvalget fatte følgende vedtak:

		Det sendes et brev til byrådet angående rehabiliteringen av Symra for å få klarlagt om kontrakten med Oslo kommune overholdes av OBOS Forretningsbygg AS gjennom de planer OBOS Forretningsbygg AS  har redegjort for i møtet med referansegruppen den 4. juni 2008.

		Bydelsutvalget mener at bystyrets opprinnelige mening, nedfelt i vedtaks form, sikret at den rehabiliterte kinoen skulle utvikles til et kulturhus for mange forskjellige aktiviteter i tillegg til kinodrift.

		Slik OBOS Forretningsbygg AS har utviklet rehabiliteringskonseptet pr. i dag, er det kinodrift som blir prioritert i stor grad fremfor annen kulturvirksomhet.

		Votering: 

		Knut Hedemanns (A) forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Vedtak:

		Det sendes et brev til byrådet angående rehabiliteringen av Symra for å få klarlagt om kontrakten med Oslo kommune overholdes av OBOS Forretningsbygg AS gjennom de planer OBOS Forretningsbygg AS  har redegjort for i møtet med referansegruppen den 4. juni 2008.

		Bydelsutvalget mener at bystyrets opprinnelige mening, nedfelt i vedtaks form, sikret at den rehabiliterte kinoen skulle utvikles til et kulturhus for mange forskjellige aktiviteter i tillegg til kinodrift.

		Slik OBOS Forretningsbygg AS har utviklet rehabiliteringskonseptet pr. i dag, er det kinodrift som blir prioritert i stor grad fremfor annen kulturvirksomhet.

		Saken ble tatt opp på møtet og vedtatt behandlet som sak 81/08. Det forelå ingen innstilling fra bydelsdirektøren.

		Ingen

		Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om å behandle saken på dagens møte som sak 81/08 og ble enstemmig vedtatt. Det legges opp til at prisen utdeles på Bydelsdagene i september 2008.

		1. Det oppnevnes en jury bestående av … medlemmer for innstilling av kandidat til bydelspris 2008

		2. Innstillingen legges frem for Arbeidsutvalget til endelig behandling der.

		3. Administrasjonen varsler befolkningen så fort som mulig og senest i uke 26 gjennom annonsering og oppfordrer til innspill på kandidater.

		Bydelsutvalget vedtok enstemmig at det oppnevnes en jury på 6 medlemmer for innstilling av kandidat til Nordstrandsprisen 2008. 

		Det ble fremmet følgende forslag på jurymedlemmer, deriblant leder og nestleder av BUK-komiteen:

		Knut Hedemann (A) –BUK-komiteens leder – som har dobbeltstemme

		Martin Kirkengen (V) –BUK-komiteens nestleder

		Mona Andersen (FrP)

		Kjersti Bagle-Tennebø (H)

		Haakon Brænden (KrF)

		Tedd Urnes (SV)

		Votering:

		Sigbjørn Oddens (H) forslag til vedtak, punkt 1, 2 og 3, ble enstemmig vedtatt.

		Forslagene til 6 kandidater, hvorav BUK-komiteens leder, Knut Hedemann (A), har dobbeltstemme, ble enstemmig vedtatt.

		Vedtak:

		1. Det oppnevnes en jury bestående av følgende 6 medlemmer for innstilling av kandidat til bydelspris 2008: 

		Mona Andersen (FrP)

		Kjersti Bagle-Tennebø (H)

		Haakon Brænden (KrF)

		Tedd Urnes (SV)

		2. Innstillingen legges frem for Arbeidsutvalget til endelig behandling der.

		3. Administrasjonen varsler befolkningen så fort som mulig og senest i uke 26 gjennom annonsering og oppfordrer til innspill på kandidater.

		Eventuelt:

		Møtet hevet kl. 21.50

		Oslo, 20.06.2008

		Sigbjørn Odden (H)

		leder av bydelsutvalget

		Møteplan 2008

		Word-bokmerker

		SakProtokollNr

		Utvalgsnavn

		Gradering

		Møtested

		Uoff

		Møtedato

		Møtetid

		Telefon

		Møtte

		Møtte_ikke

		Møtte_vara

		Innholdsfortegnelse

		Saksliste

		Start

		OLE_LINK3

		Bk1R1

		Utskriftsdato
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MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2008 
 



(vedtatt i bydelsutvalget 19.06.2008, sak 69/08)                   
 



ORGAN Juli August September Oktober November  Desember 



 



BU 
 



 
*19. august 11. september 16. oktober 20. november 18. desember 



AU 
 



 
25. august 29. september  3. november 1. desember 



Rådet  for 
funksj.hemmede 



  1. september 6. oktober 10. november 8. desember 



Ungdomsrådet   1. september 6. oktober 10. november 8. desember 
Eldrerådet   1. september 6. oktober 10. november 8. desember 



Helse- og sosial 
komite 



 
 1. september 6. oktober 10. november 8. desember 



Byutvikling,miljø 
og samferdsel 



 
 2. september 7. oktober 11. november 9. desember 



Barn, ungdom og  
kultur komite 



 
 2. september 7. oktober 11. november 9. desember 



• 19. august: Ekstraordinært BU-møte (uten formøter i komiteer, råd og utvalg) 
 
Møtene starter:    Bydelsutvalget  kl 19.00 
    Arbeidsutvalget kl. 19.00 
    Komiteene kl. 19.00 
    Eldrerådet kl. 10.00 
                                Ungdomsrådet kl 18.00 
    Råd for funksjonshemmede kl 17.00 
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