
 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen

 

 
 

Protokoll 6/08 
 
 
Møte: Bydelsutvalget 

 

 

Møtested: BU-salen, Bydelsadministrasj., Ekebergveien 
243 

Møtetid: Torsdag 11. september 2008 kl. 19.00     
Sekretariat: 23 49 50 72 / 02 180  
 
 
Møteleder: Sigbjørn Odden (H) fra kl 19.30  
 Ulf Stigen (FrP) 19.00-19.30 

 
 

Tilstede: Sigbjørn Odden (H)  
 Mona Verdich (H) 

Andreas Bareid (H) 
Ingeborg Midttun (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 A. Telnes (SV) 
Karsten Gjefle (V) 
 

 

Forfall: Haakon Brænden (KrF) 
Øystein Larsen (H) 

14 stemmeberettigede til 
stede 

   
Som vara møtte: Arve Edvardsen (H)  
   
I tillegg møtte: Per Johannessen, bydelsdirektør 

Tove Heggen Larsen, ass. bydelsdirektør 
Marie Anbjørg Joten, ass. bydelsdirektør 
Inge Olav Solli, økonomisjef 

 

   
Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  



Åpen halvtime: 
•   Mange av de frammøtte i åpen halvtime, var beboere i Nyhagen boligsameie, Lambertseter.         

De viste til brev angående saken av 10.09.08 fra styrets leder og nestleder - protest mot 
utbygging av ny barnhage i Radarveien - som ble omdelt på møtet. Beboerne  ba 
politikerne om støtte for å hindre at dette flotte friområdet bygges med ny barnehage slik at 
trær, bergknatter og flott vegetasjon blir borte. Bygget er planlagt kun 12 meter fra 
boligblokken mot vest, slik at det vil bli dårligere sol og lysforhold for beboerne. Det ble 
videre vist til reguleringsbestemmelsene som tilsier 2 etasjer, mens den prosjekterte 
barnehagen er 3. Det ble uttrykt bekymring for blant annet trafikksikkerhet, 
adkomstforhold, helsemessige konsekvenser og miljøforhold. Det ble lagt fram forslag til 
alternative tomter for barnehage. 
 

• Tor Holtan-Hartwig fra Miljøprosjektet Ljanselva, gratulerte bydelen med 
strategiplanleggingen og uttrykte ønske om samarbeide og større fellesskap, som for 
eksempel saker som gjelder: 

- vannforekomster 
- myke, trygge veier, større sikkerhet 
- utvikling av frivillighetsarbeidet – mellom de frivillige og bydelen 

 
• Flere frammøtte i åpen halvtime var innbyggere i bydelen som var opptatte av bomiljø. De  

ba politikerne om hjelp til å fokusere på de økende problemene med fortetning på grunn av 
byggevirksomhet i bydelen. Det var uttrykt ønske om ”strøksverning” og de var alle 
bekymret for utviklingen, blant annet i forhold til:                      

- trafikkmessige forhold, spesielt trafikksikkerhet på skoleveier for barna 
-    parkeringsforhold 
- grøntareal 
-     manglende lekeplasser for barn 
- husplasseringenes avstand 
- regelverket må forvaltes rett, i h.h.t. småhusplanen 

Videre ble det vist til dagens brev Sverre Aastorp angående saken. Brevetble  sendt til 
politikerne / omdelt på møtet. 
 
Informasjon: 
Bydelsdirektør Per Johannessen viste til to dokumenter som var omdelt på møtet og som han 
informerte nærmer om: 

- notat av 11.09.2008 angående budsjettsituasjonen (også sendt  pr. e-post) 
- fremdriftsplan – utarbeidelse av budsjett 2009  

 
Eventuelt : 
Etter siste sak, 97/08 
 
Omdelte dokumenter på møtet: 

• Arbeidstilsynets prosjektrapport ”Rett hjem” - Hjemmetjenesten – døgnåpen, tidløs og 
slitesterk 

• Informasjonsblad fra Helsedirektoratet - ”Psykisk helse 1999-2008” 
• Hefte  fra Oslo kommune v/ Erling Lae - ”Etiske regler for ansatte i Oslo kommune” 
• Programhefte fra Deichmanske bibliotek (juli. aug., september) 
• Referat fra møte 03.09.08 - Miljøprosjektet Ljanselva 
• Brev av 10.09.08 fra Nyhagen boligsameie – protest mot bygging av ny barnehage i 

Radarveien (åpen halvtime) 
• E-post 11.09.08 fra Sverre Aastorp – Ad. bomiljø (åpen halvtime) 
• Notat av 11.09.08 fra bydelsdirektøren – prognose (sendt pr. e-post i dag) 
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Sak 82 /08  Innkalling og sakskart til bydelsutvalgets møte 
11.09.2008 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Knut Hedemann (A) fremmet på vegne av A forslag om å behandle følgende tilleggssak på 
møtet: 
96/08 - Bevaring og oppgradering av leskurene på Ekebergbanen 
 
Ulf Stigen (FrP) fremmet forslag om å behandle følgende tilleggssak på møtet: 
97/08 - Budsjettjustering oktober –08 
 
Votering: 
Knut Hedemanns (A) forslag om å behandle sak 96/08 - Bevaring og oppgradering av 
leskurene på Ekebergbanen, ble enstemmig vedtatt 
 
Ulf Stigens (FrP) forslag om å behandle sak 97/08 - Budsjettjustering oktober –08, ble 
enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart godkjennes med endringer 
 
 

 Sak 83 /08  Protokoll til godkjenning 19.08.2009 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 19.06.2008 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 19.06.2008 godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sak 84 /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 tiltres 
 
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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 31.05..2008 til etterretning 

  

Sak 85 /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 tiltres 
 
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 
 
 



 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering pr. 31.07.2008 til etterretning 
 

 

 Sak 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: 
       
              …………………………….. 
        
Til bydelsutvalget: 
1. Bydelsutvalget tar Helse- og sosialkomiteens oppnevning av politisk representant –            
observatør – i Rådet for funksjonshemmede til orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 

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

 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
 
Votering: 
Bydelsutvalget tok enstemmig helse- og sosialkomiteens oppnevning av politisk representant 
– observatør – til orientering 
 
Vedtak: 
1. Bydelsutvalget tar Helse- og sosialkomiteens oppnevning av politisk representant –            
observatør – i Rådet for funksjonshemmede, f.t. Mona Verdich, til orientering. 
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Sak 87 /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. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til: 
Komiteer, råd og utvalg 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med følgende merknader: 
Det må følge økonomiske midler som gjør det praktisk mulig å følge strategiplaner 
 
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 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. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 

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. 

  

Sak 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 
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Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens innstilling til høringsuttalelse 
 

 

 Sak 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 da 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? 

- 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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BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Etter drøftinger ble det enighet i bydelsutvalget om følgende vedtak: 
Bydelsutvalget delegerer til arbeidsutvalget å komme med uttalelse i saken 
 
Votering: 
Forslaget om å delegere til arbeidsutvalget og komme med uttalelse i saken, ble enstemmig 
vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget delegerer til arbeidsutvalget å komme med uttalelse i saken 
  
 

 Sak 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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Etter drøftinger ble det enighet i bydelsutvalget om følgende vedtak: 
Bydelsutvalget utsetter behandling av saken og setter den opp på sakskartet til 
bydelsutvalgets møte 16 oktober.   
 
Votering: 
Forslaget om usette behandlingen av saken til bydelsutvalgets møte i oktober ble enstemmig 
vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget utsetter behandling av saken og setter den opp på sakskartet til 
bydelsutvalgets møte 16 oktober 
 

 
 
 
 
 



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

 Sak 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. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens informasjon om utredning om sentralt opptak i – og 
bestilling av barnehager til orientering 



 

Sak 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. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Årsberetning 2007 for Simensbråten- Ekeberg seniorsenter tas til etterretning 
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Sak 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. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Regnskap for 2007 – Nordstrand eldresenter – tas til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sak 95 /08  Protokoller til orientering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget: 
Protokollene tas til orientering 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Det ble bemerket at barn, ungdom og kulturkomiteen ikke var vedtaksføre da det var 3 av 7  
komitèmedlemmer som deltok på møtet. Protokollen fra dette møtet er dermed ikke gyldig og 
kan derfor ikke behandles i denne saken. 
 
For øvrig ingen bemerkninger til de andre protokollene. 
 
Votering: 
Med denne merknaden ble bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Protokollene tas til orientering med unntak av protokollen fra møte i barn, ungdom og 
kulturkomiteen 
 
 
 

 Sak 96 /08  Bevaring og oppgradering av leskurene på 
Ekebergbanen 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Saken ble fremmet  på møtet og vedtatt behandlet som sak 96/08. Det forelå ingen innstilling 
fra bydelsdirektøren 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Knut Hedemann (A) fremmet på vegne av  A følgende framlegg/forslag til vedtak: 
 
Aftenposten skrev i Bydelsvedlegget onsdag 10. september at Oslo Sporvognsdrift AS starter 
arbeidet med å fjerne de karakteristiske leskurene på holdeplassene langs banen til Ljabru. 
To er vedtatt verneverdige, men de skal flyttes. Resten rives. Dette må stoppes! 
Verneverdige leskur er vernet for å være i det miljøet de ble vernet i. 
Det må derfor reageres sterkt på dette angrepet på særpreg som beriker vårt bomiljø og som i 
tillegg er et mye bedre vern i uvær enn nye glass-skur. 
Det kommer klart fram i artikkelen at samtlige som ble intervjuet om riveprosjektet mente de 
nåværende leskurene er penere og gir bedre ly. 
Glass-skurene tagges og knuses og er ikke bedre å vedlikeholde enn de opprinnelige og 
nåværende leskurene. 
Aftenposten melder at arbeidet med fjerning av leskurene skal starte allerede mot slutten av 
måneden, og dette gjør at bydelsutvalget må uttale seg om denne saken nå. 
 
Forslag til vedtak: 
Nordstrand Bydelsutvalg reagerer sterkt på Oslo Sporvogndrift AS hasteplaner om å rive 
våre historiske og stedsriktige baneleskur. Dette må ikke skje! 
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Vi ber Oslo Sporvogndrift AS om å bruke midler til å vedlikehold leskurene i stedet og i 
tillegg sørge for bedre belysning i dem. 
Lokalbefolkningen og turistene setter større pris på de leskurene vi har enn på moderne, 
trekkfulle og reklamebefengte glassbuer. 
 
Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende forslag til nytt punkt: 
Bydelsutvalget ber administrasjonen informere Oslo Sporvognsdrift AS om at dette er en type 
sak bydelen gjerne vil ha til uttalelse 
 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende forslag til nytt punkt 3: 
Bydelsutvalget ber administrasjonen om å sende dette vedtaket til byantikvaren med 
anmodning om verning på stedet 
 
Votering: 
Sigbjørn Oddens (H) forslag fikk 12 stemmer (5 H, 4 A, 1 V, 1 SV,1 FrP) og ble vedtatt som 
punkt 1.   2 stemte i mot (FrP). 
 
Knut Hedemanns (A) forslag til vedtak på vegne av A, fikk 12 stemmer (5 H, 4 A, 1 V, 1 
SV,1 FrP) og ble vedtatt som punkt 2.   2 stemte i mot (FrP). 
 
Arve Edvardsen (H) forslag til vedtak fikk 12 stemmer (5 H, 4 A, 1 V, 1 SV,1 FrP) og ble 
vedtatt som punkt 3.  2 stemte i mot (FrP). 
 
Vedtak: 
1. Bydelsutvalget ber administrasjonen informere Oslo Sporvognsdrift AS om at dette 

er en type sak bydelen gjerne vil ha til uttalelse. 
 
2. Nordstrand Bydelsutvalg reagerer sterkt på Oslo Sporvogndrift AS hasteplaner om å 

rive våre historiske og stedsriktige baneleskur. Dette må ikke skje! 
Vi ber Oslo Sporvogndrift AS om å bruke midler til å vedlikehold leskurene i stedet 
og i tillegg sørge for bedre belysning i dem. 
Lokalbefolkningen og turistene setter større pris på de leskurene vi har enn på 
moderne, trekkfulle og reklamebefengte glassbuer. 
 

3. Bydelsutvalget ber administrasjonen om å sende dette vedtaket til byantikvaren med 
anmodning om verning på stedet. 

 

Sak 97 /08  Budsjettjustering oktober 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Saken ble fremmet på møtet og vedtatt behandlet som sak 97/08. Det forelå ingen innstilling 
til vedtak fra bydelsdirektøren 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ulf Stigen (Frp) fremmet følgende forslag til vedtak på vegne av FrP: 
 
FrP ber bydelsdirektøren, til møtet i oktober,  foreslå nye nødvendige tiltak for å hindre 
ytterligere merforbruk i forhold til tildelt budsjettramme 



 
Votering: 
Ulf Stigens (FrP) forslag til vedtak fikk 3 stemmer (3 FrP) og falt 
11 stemte mot (5 H, 4 A, 1 SV, 1 V) 
 
 
Eventuelt: 
• Ulf Stigen (FrP) og Steinar Andersen (A) viste til protokoll fra helse- og sosialkomiteens    

møte, sak 44/08 - Evaluering av TT-ordningen – forlengelse av høringsfrist – hvor det ble  
bemerket: 
”Helse- og sosialkomiteen ber om et notat før møtet i BU som skissert hvilke besparing 
de ulike alternativene har.” 
 

•   Erik Telnes (SV) viste til sak - Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008-
2010 og etterlyste svar på vedtak i BU-sak 40/08, punkt 2 – (angående tomter til 
barnehager i bydelen): 

 ”Bydelsdirektøren bes følge opp anmodningen nedfelt i vedtak for BMS- og BUK-      
komiteen” 

       Bydelsdirektøren vil ta spørsmålet videre. 
 
• Karsten Gjefle (V) stilte spørsmål om den videre prosessen angående regulering av 

Ekebergsletta. Sigbjørn Odden (H) orienterte om dette. 
 
 
 
 
Møtet hevet  kl. 21.50 
 
  
 
Oslo, 12.09.2008 
 
 
 
Sigbjørn Odden (H) 
leder av bydelsutvalget 
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	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:
	Etter drøftinger ble det enighet i bydelsutvalget om følgende vedtak:
	Votering:
	Forslaget om å delegere til arbeidsutvalget og komme med uttalelse i saken, ble enstemmig vedtatt
	Vedtak:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.
	Til komiteene:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget  tiltres.
	Til bydelsutvalget:
	Etter drøftinger ble det enighet i bydelsutvalget om følgende vedtak:
	Forslaget om usette behandlingen av saken til bydelsutvalgets møte i oktober ble enstemmig vedtatt
	Vedtak:
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
	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:
	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: 
	Ingen forslag fremmet
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	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.
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Sakens sendes til behandling i  :
	BUK-komiteen
	Bydelsdirektørens informasjon om utredning om sentralt opptak i – og bestilling av barnehager tas til orientering.
	Ingen forslag fremmet
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	Vedtak:
	Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens informasjon om utredning om sentralt opptak i – og bestilling av barnehager 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.
	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.
	Ingen forslag fremmet
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	Vedtak:
	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.
	Ingen forslag fremmet
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	Vedtak:
	Regnskap for 2007 – Nordstrand eldresenter – tas til orientering
	Til bydelsutvalget:
	Det ble bemerket at barn, ungdom og kulturkomiteen ikke var vedtaksføre da det var 3 av 7  komitèmedlemmer som deltok på møtet. Protokollen fra dette møtet er dermed ikke gyldig og kan derfor ikke behandles i denne saken.
	For øvrig ingen bemerkninger til de andre protokollene.
	Votering:
	Med denne merknaden ble bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	Vedtak:
	Saken ble fremmet  på møtet og vedtatt behandlet som sak 96/08. Det forelå ingen innstilling fra bydelsdirektøren
	Knut Hedemann (A) fremmet på vegne av  A følgende framlegg/forslag til vedtak:
	Aftenposten skrev i Bydelsvedlegget onsdag 10. september at Oslo Sporvognsdrift AS starter arbeidet med å fjerne de karakteristiske leskurene på holdeplassene langs banen til Ljabru.
	To er vedtatt verneverdige, men de skal flyttes. Resten rives. Dette må stoppes!
	Verneverdige leskur er vernet for å være i det miljøet de ble vernet i.
	Det må derfor reageres sterkt på dette angrepet på særpreg som beriker vårt bomiljø og som i tillegg er et mye bedre vern i uvær enn nye glass-skur.
	Det kommer klart fram i artikkelen at samtlige som ble intervjuet om riveprosjektet mente de nåværende leskurene er penere og gir bedre ly.
	Glass-skurene tagges og knuses og er ikke bedre å vedlikeholde enn de opprinnelige og nåværende leskurene.
	Aftenposten melder at arbeidet med fjerning av leskurene skal starte allerede mot slutten av måneden, og dette gjør at bydelsutvalget må uttale seg om denne saken nå.
	Forslag til vedtak:
	Nordstrand Bydelsutvalg reagerer sterkt på Oslo Sporvogndrift AS hasteplaner om å rive våre historiske og stedsriktige baneleskur. Dette må ikke skje!
	Vi ber Oslo Sporvogndrift AS om å bruke midler til å vedlikehold leskurene i stedet og i tillegg sørge for bedre belysning i dem.
	Lokalbefolkningen og turistene setter større pris på de leskurene vi har enn på moderne, trekkfulle og reklamebefengte glassbuer.
	Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende forslag til nytt punkt:
	Bydelsutvalget ber administrasjonen informere Oslo Sporvognsdrift AS om at dette er en type sak bydelen gjerne vil ha til uttalelse
	Arve Edvardsen (H) fremmet følgende forslag til nytt punkt 3:
	Bydelsutvalget ber administrasjonen om å sende dette vedtaket til byantikvaren med anmodning om verning på stedet
	Votering:
	Sigbjørn Oddens (H) forslag fikk 12 stemmer (5 H, 4 A, 1 V, 1 SV,1 FrP) og ble vedtatt som punkt 1.   2 stemte i mot (FrP).
	Knut Hedemanns (A) forslag til vedtak på vegne av A, fikk 12 stemmer (5 H, 4 A, 1 V, 1 SV,1 FrP) og ble vedtatt som punkt 2.   2 stemte i mot (FrP).
	Arve Edvardsen (H) forslag til vedtak fikk 12 stemmer (5 H, 4 A, 1 V, 1 SV,1 FrP) og ble vedtatt som punkt 3.  2 stemte i mot (FrP).
	Vedtak:
	1. Bydelsutvalget ber administrasjonen informere Oslo Sporvognsdrift AS om at dette er en type sak bydelen gjerne vil ha til uttalelse.
	2. Nordstrand Bydelsutvalg reagerer sterkt på Oslo Sporvogndrift AS hasteplaner om å rive våre historiske og stedsriktige baneleskur. Dette må ikke skje!
	Vi ber Oslo Sporvogndrift AS om å bruke midler til å vedlikehold leskurene i stedet og i tillegg sørge for bedre belysning i dem.
	Lokalbefolkningen og turistene setter større pris på de leskurene vi har enn på moderne, trekkfulle og reklamebefengte glassbuer.
	3. Bydelsutvalget ber administrasjonen om å sende dette vedtaket til byantikvaren med anmodning om verning på stedet.
	Saken ble fremmet på møtet og vedtatt behandlet som sak 97/08. Det forelå ingen innstilling til vedtak fra bydelsdirektøren
	Ulf Stigen (Frp) fremmet følgende forslag til vedtak på vegne av FrP:
	FrP ber bydelsdirektøren, til møtet i oktober,  foreslå nye nødvendige tiltak for å hindre ytterligere merforbruk i forhold til tildelt budsjettramme
	Votering:
	Ulf Stigens (FrP) forslag til vedtak fikk 3 stemmer (3 FrP) og falt
	11 stemte mot (5 H, 4 A, 1 SV, 1 V)
	Eventuelt:
	”Helse- og sosialkomiteen ber om et notat før møtet i BU som skissert hvilke besparing de ulike alternativene har.”
	       Bydelsdirektøren vil ta spørsmålet videre.
	 Karsten Gjefle (V) stilte spørsmål om den videre prosessen angående regulering av Ekebergsletta. Sigbjørn Odden (H) orienterte om dette.
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