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Sak 98/08     Innkalling og sakskart til bydelsutvalgets møte  
16.10.2008  

 
Arkivsak: 200700158 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 16.10.08 98/08  
 
 INNKALLING OG SAKSKART TIL BYDELSUTVALGETS MØTE  16.10.2008  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møte 16.10.2008 godkjennes 
 
 
 
 
 
Oslo, 09.10.2008 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 99/08    Protokoll fra bydelsutvalgets møte 11.09.2008  
 
Arkivsak: 200700027 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 16.10.08 99/08  
 
PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE 11.09.2008  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 11.09.2008 godkjennes 
 
 
 
 
 
Oslo 09.10.2008 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 100/08  Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.08.2008  
 
Arkivsak: 200700321 
Arkivkode: 120.2 
Saksbehandler: Inge Olav Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 29.09.08 81/08  
Medbestemmelsesutvalg 06.10.08 54/08  
Eldrerådet 06.10.08 54/08  
Rådet for funksjonshemmede 06.10.08 45/08  
Ungdomsrådet 06.10.08 36/08  
Helse- og sosialkomite 06.10.08 51/08  
Barn, ungdom og kultur komite 07.10.08 46/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 07.10.08 52/08  
Bydelsutvalget 16.10.08 100/08  
 
AVVIKSRAPPORTERING BYDEL NORDSTRAND PR. 31.08.2008  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 
31.08.2008 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 Bydel Nordstrand pr. 31.08. 2008 til 
orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.08.2008 til orientering 
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 
31.08.2008 til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak i bydelsutvalget  tiltrees 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak i bydelsutvalget  tiltrees 

Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.08.2008 til orientering 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Byutvikling, miljø og  samferdselskomiteens vedtak/protokoll ettersendes etter komiteens 
ekstraordinære møte 13.10.2008 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Vedlagt følger Avviksrapportering pr. 31.08.2008. 
 
Oslo, 22.09.2008 
 
Per Johannessen/s/     Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør      økonomisjef 
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Sak 101/08  Oppfølging av sak om budsjettjustering BU-sak 54/08  
 
Arkivsak: 200800366 
Arkivkode: 121 
Saksbehandler: Inge Olav Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 29.09.08 82/08  
Medbestemmelsesutvalg 06.10.08 58/08  
Eldrerådet 06.10.08 50/08  
Rådet for funksjonshemmede 06.10.08 46/08  
Ungdomsrådet 06.10.08 37/08  
Helse- og sosialkomite 06.10.08 52/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 07.10.08 53/08  
Barn, ungdom og kultur komite 07.10.08 47/08  
Bydelsutvalget 16.10.08 101/08  
 
 
OPPFØLGING AV SAK OM BUDSJETTJUSTERING BU-SAK 54/08  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om oppfølging av sak om budsjettjustering – BU-sak 54/08 til 
behandling i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
  
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar oppfølgingssak om budsjettjustering- BU-sak 54/08 –  
 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 

1. Med utgangspunkt i prognose for august 2008, sett i sammenheng med økonomisk 
utvikling i perioden 2009 og 2010 (jf. vedlegg), finner bydelsutvalget det forsvarlig å 
avvente ytterligere budsjettjustering utover hva som allerede er foretatt. 
Bydelsdirektørens framlagte forutsetninger (makrobildet) synliggjør budsjettbalanse i 
2009. Med et slikt utgangspunkt er det lite ønskelig på nåværende tidspunkt å foreta 
disponeringer som sannsynlig vil medføre reduksjon i tjenestetilbudet, og som en 
raskest mulig ønsker å få på plass igjen.   

 
2. Hvis det oppstår ytterligere negativ utvikling i prognosene inneværende år er det 

bydelsutvalgets intensjon å ivareta dette ved budsjettbehandlingen for 2009. 
 

3. Det er av stor viktighet at bydelsdirektøren fortsetter å ha et sterkt fokus på 
økonomistyringen/økonomioppfølgingen i 3 tertial 2008, uten at dette medfører 
vesentlige endringer av budsjettforutsetningene. 
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om oppfølging av sak om budsjettjustering – BU-sak 54/08 til 
behandling i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
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 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Byutvikling, miljø og  samferdselskomiteens vedtak/protokoll ettersendes etter komiteens 
ekstraordinære møte 13.10.2008 
 
 
SAKSUTREDNING 
 
Vedlegg: Prognose resultat 2007, 2008, 2009 
 
Bakgrunn: 
Bydelsutvalget vedtok i BU-sak 41/08 at avviksrapport pr 31.03.2008 skal følges opp med en 
egen budsjettjusteringssak i BU-møte i mai 2008. I den fremlagte budsjettjusteringssaken BU-
sak 54/08 ble det vedtatt kr 4,910 mill kroner til midlertidig avsetning – samt at 
bydelsdirektøren skal fremme ny budsjettjusteringssak når det foreligger effekt av ytterligere 
tiltak.   
 
Dette samsvarer også med økonomireglementet som sier at man har ansvar for å ”iverksette 
nødvendige tiltak for å hindre merforbruk i forhold til tildelt budsjettramme”. 
 
Saksfremstilling: 
Utgangspunktet for ny budsjettjusteringssak er at avviksrapport pr 31.08.2008 viser et 
merforbruk på 19,5 mill kroner.  Når man trekker ifra midlertidig avsetning på 4,9 mill kroner, 
så har bydelen et reelt salderingsbehov på 14,6 mill kroner. 
 
Følgende tiltak ble vedtatt for å hindre merforbruk i BU-sak 54/08: 

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

= Total effekt 2008 av forslag tiltak i budsjettjusteringssak 54/08   kr  4 910 000 
 
Flere tiltak for å hindre merforbruk i bydelen ble belyst i BU-sak 54/08, men man fant det 
vanskelig å konkretisere disse i korrekte tallbeløp: 

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

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

muligheten for opprette 1 plass 
 
Vurdering: 
Status pr 31. august 2008 viser merforbruk på 19,5 mill. kroner og en midlertidig avsetning på 
4,9 mill kroner. Bydelen har dermed et salderingsbehov på 14,6 mill kroner. I realiteten er det 
svært vanskelig å gjennomføre en slik saldering i løpet av årets siste måneder. 
 
Samtidig vil et nytt kriteriesystem tre i kraft fra og med 01.01.2009.  Samlet er det beregnet at 
effekten for bydel Nordstrand vil tilsi en økt budsjettramme pr år med 22 mill kroner – noe 
avhengig av svingninger i befolkningsmassen.  2009 er et overgangsår hvor man iverksetter 
kun 50 % effekt av nytt kriteriesystem og for 2010 er det vedtatt å realiseres 100%. Dette betyr 
at man i forhold til budsjett 2008 kan beregne å få en reell økning i 2009 på 10 mill kroner og i 
2010 en reell økning på 22 mill kroner (dvs en ytterligere reell økning på 12 mill kroner). 
 
Med fare for å iverksette en særdeles hard og utslagsgivende budsjettsaldering i forkant av en 
kriterietildelt budsjettøkning påfølgende år, finner bydelsdirektøren det riktig å se 
salderingsbehovet over årene 2008, 2009 og 2010 mer i sammenheng.  Ved å se aktiviteten 
over dette tidsperspektivet vil man kunne ivareta aktiviteter og likevel sikre en budsjettbalanse.  
Alternativet vil kunne være å bygge ned tjenester – for så å bygge dem opp igjen. 
 
Ut fra en totalvurdering av reelle virkninger av igangsatte tiltak og en gunstig effekt av nytt 
kriteriesystem for budsjettfordeling vil man for de siste måneder i 2008 og hele 2009 og 2010 
kunne vedta en budsjettbalanse for bydelen. 
 
Fremstillingen forutsetter ingen realendring i rammen og i tjenesteomfang utover det som 
kommer frem i punkt 1-6.  
(Minustegn foran tall til høyre tilsier effekt i retning merforbruk, plusstegn tilsier 
salderingseffekt.) 

 
1. Bydelen har et for høyt driftsnivå i 2009 på 14,6 mill kr…………………………-14,6 
 
2. Bydelen slipper å dekke inn merforbruk for 2007, altså en utgift man slipper  

i 2009 men ble belastet med i 2008………………………………… ……….+21,5 
(Bydelen fikk også et rammekutt i dok3 2008 på 7,3 mill kroner – men disse 

ble lagt inn i rammen igjen tilknyttet bystyrets vedtak juni08 om regnskap 2007.) 

 
3. Bydelen må dekke inn merforbruk 2008 på 14,6 mill kroner fordelt over 2 år 
 dvs 7,3 mill kr i merutgift i 2009 (og tilsvarende i 2010)………………………...-7,3 
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4. Virkning av et stabilisert lavere antall utførte timer i hjemmesykepleien vil kunne  
 gi en besparende effekt i 2009.  Et anslag er (6000 t*600 kr)…………………….+3,6 
 
5. Nytt kriterisystem for bydelene er beregnet å reelt gi en økt ramme for bydel  
 Nordstrand.  Med overgangsordning anslås økt ramme med ………………..…+10,0 
 
6. Det er grunn til å forutsette ut fra Byrådets meldte økonomiplan at bydelene må  
 innarbeide et effektiviseringuttak i 2009.  Sist oppdaterte oversikt viser at bydelene  
 vil totalt få en rammereduksjon på 132 mill kroner i 2009.  Bydel Nordstrands  
 andel vil i så henseende ut fra 2008-kriterier få en rammereduksjon på………….-11,0  
  
Totalt vil endringene pkt 1-6 gi et utgangspunkt for 2,2 mill kroner i mindreforbruk i 2009. 
 
Bydelsdirektøren finner det naturlig å igjen minne om de uttrykte risikoområder i budsjettet, i 
tillegg til vår metodiske tilnærming i avviksrapportering som i hovedsak går ut på å sette en 
stram prognose hvilket betyr at eventuelle endringer kan medføre ytterligere forverring. 
 
Bydelsdirektøren vil – med utgangspunkt i prognose for august - si at bydelens økonomiske 
utvikling er gunstig, og at hovedutfordring om å gjenvinne budsjettbalanse er i sikte. I forhold 
til  bydelens budsjettvolum er det imidlertid små negative endringer som igjen kan bringe dette 
ut av balanse. 
 
 
 
 
Oslo, 22.09.2008 
 
 
 
Per Johannessen/s/     Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør                                      økonomisjef 
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Sak 102/08  Tertialstatistikk for bydelene pr. 2. tertial 2008  
 
Arkivsak: 200800482 
Arkivkode: 122 
Saksbehandler: Inge Olav Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 29.09.08 83/08  
Medbestemmelsesutvalg 06.10.08 57/08  
Eldrerådet 06.10.08 51/08  
Rådet for funksjonshemmede 06.10.08 47/08  
Ungdomsrådet 06.10.08 38/08  
Helse- og sosialkomite 06.10.08 53/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 07.10.08 54/08  
Barn, ungdom og kultur komite 07.10.08 48/08  
Bydelsutvalget 16.10.08 102/08  
 
 
TERTIALSTATISTIKK FOR BYDELENE PR. 2. TERTIAL 2008  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om tertialstatistikk for bydelene pr. 2. tertial 2008  til behandling i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
  
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar tertialstatistikk for bydelene 2. tertial 2008 til orientering 
  
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar bydelenes tertialstatistikk 2. tertial 2008 til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om tertialstatistikk for bydelene pr. 2. tertial 2008  til behandling i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets behandling/vedtak: 
Eldrerådet registrer med bekymring at kjøp av sykehjemsplasser stadig er underbudsjettert. 
Dette forårsaker at sykehjemstrengende pasienter må vente for lenge før de får plass. Dette 
skaper store vansker for de pleietrengende og deres pårørende.  
Hjemmesykepleien blir enda sterkere ved reduksjon av sykehjemsplasser. 
Foreligger det kvalitetsplan for brukere på sykehjem? 
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Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader 
 
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 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Byutvikling, miljø og  samferdselskomiteens vedtak/protokoll ettersendes etter komiteens 
ekstraordinære møte 13.10.2008 
 
 
 
SAKSUTREDNING 
Vedlegg: Vedlagt følger tertialstatistikk 2. tertial 2008 for Bydel Nordstrand  
 
 
 
 
Oslo, 22.09.2008 
 
Per Johannessen/s/                         Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør                økonomisjef 
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Sak 103/08  Tertialrapport  Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- 
besvarelse i henhold til rundskriv 23/2008  

 
Arkivsak: 200800482 
Arkivkode: 122 
Saksbehandler: Inge Olav Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 29.09.08 84/08  
Medbestemmelsesutvalg 06.10.08 56/08  
Eldrerådet 06.10.08 52/08  
Rådet for funksjonshemmede 06.10.08 48/08  
Ungdomsrådet 06.10.08 39/08  
Helse- og sosialkomite 06.10.08 54/08  
Barn, ungdom og kultur komite 07.10.08 49/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 07.10.08 55/08  
Bydelsutvalget 16.10.08 103/08  
 
 
TERTIALRAPPORT  BYDEL NORDSTRAND PR.31.08.2008- BESVARELSE I 
HENHOLD TIL RUNDSKRIV 23/2008  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- besvarelse i 
henhold til rundskriv 23/2008  til behandling i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
  
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- 
besvarelse i henhold til rundskriv 23/2008  til orientering 
  
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008 - besvarelse i henhold til 
rundskriv 23/2008 til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- besvarelse i 
henhold til rundskriv 23/2008  til behandling i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
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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 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Byutvikling, miljø og  samferdselskomiteens vedtak/protokoll ettersendes etter komiteens 
ekstraordinære møte 13.10.2008 
 
 
 
 
SAKSUTREDNING 
Vedlegg: Vedlagt følger tertialrapport Bydels Nordstrand pr. 31.08.2008 – besvarelse i henhold 
til rundskriv 23/2008 
 
 
Oslo, 22.09.2008 
 
 
Per Johannessen/s/                         Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør                økonomisjef 
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Sak 104/08  Bydel Nordstrand - oppsummering av 
regnskapsrevisjonen for 2007  

 
Arkivsak: 200701109 
Arkivkode: 126.2 
Saksbehandler: Inge Olav Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 29.09.08 85/08  
Medbestemmelsesutvalg 06.10.08 55/08  
Eldrerådet 06.10.08 53/08  
Rådet for funksjonshemmede 06.10.08 49/08  
Ungdomsrådet 06.10.08 40/08  
Helse- og sosialkomite 06.10.08 55/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 07.10.08 56/08  
Barn, ungdom og kultur komite 07.10.08 50/08  
Bydelsutvalget 16.10.08 104/08  
 
BYDEL NORDSTRAND - OPPSUMMERING AV REGNSKAPSREVISJONEN FOR 
2007  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak Bydel Nordstrand – oppsummering av regnskapsrevisjonen for 
2007  til behandling i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
  
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Bydel Nordstrand – oppsummering av 
regnskapsrevisjonen for 2007  til orientering 
  
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar Kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen 2007 for Bydel 
Nordstrand til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak Bydel Nordstrand – oppsummering av regnskapsrevisjonen for 
2007  til behandling i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
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Bydelsdirektøren forslag til vedtak i bydelsutvalget  tiltrees 
 
 
 
 
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 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Byutvikling, miljø og  samferdselskomiteens vedtak/protokoll ettersendes etter komiteens 
ekstraordinære møte 13.10.2008 
 
 
 
SAKSUTREDNING 
Vedlegg: Vedlagt følger Kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen 2007 for 
Bydel Nordstrand 13.05.2008, bydelens svar 06.06.2008 og avsluttende oppsummering fra 
Kommunerevisjonen 16.06.2008. 
 
 
 
Oslo, 22.09.2008 
 
 
 
Per Johannessen/s/                         Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør                økonomisjef 
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Sak 105/08  Strategisk plan 2009 - 2011 - Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 200400902 
Arkivkode:  
Saksbehandler: Tove Heggen Larsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 29.09.08 89/08  
Medbestemmelsesutvalg 06.10.08 59/08  
Eldrerådet 06.10.08 55/08  
Rådet for funksjonshemmede 06.10.08 52/08  
Ungdomsrådet 06.10.08 41/08  
Helse- og sosialkomite 06.10.08 56/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 07.10.08 59/08  
Barn, ungdom og kultur komite 07.10.08 52/08  
Bydelsutvalget 16.10.08 105/08  
 
 
 
STRATEGISK PLAN 2009 - 2011 - BYDEL NORDSTRAND  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Strategisk plan 2009 – 2011 – Bydel Nordstrand til behandling i 
:  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn, ungdom og kultur komite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Strategisk plan 2009 – 2011 – Bydel Nordstrand til 
orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget vedtar Strategisk plan 2009 – 2011 for Bydel Nordstrand. 
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om Strategisk plan 2009 – 2011 – Bydel Nordstrand til behandling i 
:  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn, ungdom og kultur komite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets behandling/vedtak: 
Eldrerådet hadde følgende bemerkninger til Strategisk plan 2009 – 2011 for Bydel Nordstrand: 

- Hvem fastsetter behovet? Behovet skal være hovedutfordringen – ikke økonomien 
 
- Hovedutfordring 6 – forslag til endring – side 12 – tredje avsnitt (forslag til endring 

er understreket): Tjenesten til eldre har som mål å tilrettelegge for at eldre i størst 
grad kan bevare selvstendighet og selvhjulpenhet. Bydelen er opptatt av å sikre at 
tjenesten til eldre dekker behov for pleie, omsorg og praktisk bistand og har 
forsvarlig kvalitet. Bydelen skal ha en effektiv ressursforvaltning som har kapasitet 
til å yte avlastning og service til pårørende som påtar seg å pleie sine 
hjelpetrengende hjemme. 

 
- Femte avsnitt endres slik: Seniorsentrene yter viktige bidrag til helsefremmende og 

sykdomsforebyggende arbeid for eldre i bydelen. De frivilliges aktivitet er betydelig 
og innsatsen er  prisverdig. Bydelen anser seniorsenter- og dagsentertilbud til den 
eldre befolkningen som særlig viktig i forhold til at eldre kan bo hjemme lengst 
mulig. Bydelen vurderer derfor å øke tilskuddene til nevnte virksomheter og til 
frivillighetssentralene. 

 
- Hovedmål side 16: Styrke økonomisk det lokale kulturlivet.  

 
- Strategi side 17: Arbeide for å etablere Symra og Ekeberg hovedgård som et 

fungerende kulturhus i bydelen 
 

- Eldrerådet  støtter  Simensbråten/Ekerberg  seniorsenteret sitt forslag(side3 ) 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak i bydelsutvalget  tiltrees med merknader 

 
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak:  
Rådet for funksjonshemmede har følgende bemerkninger: 

• Det er gode visjoner i Strategisk plan, men at målbarhet er savnet 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Rådet for funksjonshemmede vedtar bydelsdirektørens innstilling ovenfor bydelsutvalget med 
merknader 
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Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Lise Tostrup Setek (A) fremmet følgende forslag til endring under punktet, hovedutfordring 5 – 
barn, unge og familier – strategi, 5. avsnitt (endringen er understreket): 
” arbeide aktivt med rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for ungdom. Etterstrebe tett 
kontakt og god dialog mellom barnevern, utekontakt, SALTO-konsulent, helsestasjon, 
barnehage og fritidsklubb. Sørge for et godt samarbeide med andre aktører som private 
barnehager, skoler, skolefritidsordninger, barne- og ungdomspsykiatrien, politiet, Den Norske 
Kirke og andre religionssamfunn” 
 
Tom Lium (H) fremmet følgende forslag til bemerkning i saken: 
” Helse- og sosialkomiteen henstiller administrasjonen og politiske organer til å bruke 
strategiske plan løpende med årlige revisjoner av hovedutfordringer og mål i forbindelse med 
budsjettbehandlingen.” 
Votering: 
Lise Tostrup Setek (A) og Tom Lims (H) forslag til bemerkninger ble enstemmig vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med merknader. 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
Martin Kirkengen (V) fremmet følgende forslag til tilleggspunkt 1 under virksomhetsidè s. 4: 

- fokuserer på forebyggende arbeid 
 
Martin Kirkengen (V) og Knut Hedemann (A) fremmet følgende tilleggspunkt, siste punkt, 
under hovedutfordring 5, delmål, s. 10: 

- etablere flere trygge møteplasser for ungdom, herunder fritidssentra 
 
Knut Hedemann (A) fremmet følgende forslag til tilleggspunkt under strategi, siste punkt, side 
11: 

- videreutvikle skolehelsetilbudet 
Votering: 
Martin Kirkenegens (V) og Knut Hedemanns (A) forslag til 3 nye tilleggspunkter ble 
enstemmig vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med tre nye tilleggspunkter. 
 
Byutvikling, miljø og  samferdselskomiteens vedtak/protokoll ettersendes etter komiteens 
ekstraordinære møte 13.10.2008 
 

 
 
SAKSFRAMSTILLING: 
Vedlagt følger utkast til Strategisk plan 2009 – 2011 for Bydel Nordstrand. 
Utkastet har vært ute på høring med høringsfrist 12. september. 
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Det er kommet inn 12 innspill til planen.  

 

Strategisk plan er nå bearbeidet av en arbeidsgruppe ledet av BU leder Sigbjørn Odden, 
sammen med Haakon Brænden og  Steinar Andersen - og Tove Heggen Larsen som har 
representert bydelsdirektøren.  

 

Dette framlegget er resultat av det arbeidet som har foregått i denne gruppa. 

 

Høringsuttalelsene er etter BU leders ønske ikke innarbeidet i det foreløpige utkastet. 
Høringsuttalelsene med innspill til saken og et kort sammendrag av disse ligger derfor ved som 
en del av underlagsmaterialet til vurdering og behandling i komiteer og råd og for 
sluttbehandling i bydelsutvalget 16. oktober. 

 

 

 
Oslo 26.09.2008 
 
 
 
Per Johannessen/s/      Tove Heggen Larsen/s/ 
bydelsdirektør                                                             assisterende bydelsdirektør 

     
      
      
  

 
Vedlegg:  1. Høringsuttalelser med innspill til Strategisk plan 2009 – 2011 
 
      2.  Korte sammendrag av høringsuttalelsene 
 

Miljøprosjektet Ljanselva, 
Demensforeningen i Nordstrand/Østensjø, 
 Bekkelaget Kvinne og Familieforening,  
Norges Kvinne-  og familieforbund,  
Nordstrand Høyre,  
Tone Blix Bernhardsen,  
Nordstrand Vel,  
Bekkelaget Seniorkor,  
Felles høringsuttalelse fra Skredder`n barnehage BA, 
Store Ljan barnehage AL BA, Kongsveien barnehage AS, og 
Bråten barnehage BA,  
Fellesutvalget for Vel i bydel Nordstrand,  
Simensbråten – Ekeberg seniorsenter,  
Roy Huseby. 
Nordstrand KrF  
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Sak 106/08  Søknad om kulturstøtte - Symra kulturhus/Deichmanske 
bibliotek  

 
Arkivsak: 200401198 
Arkivkode: 856 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 29.09.08 86/08  
Barn, ungdom og kultur komite 07.10.08 54/08  
Bydelsutvalget 16.10.08 106/08  
 
 
SØKNAD OM KULTURSTØTTE - SYMRA KULTURHUS/DEICHMANSKE 
BIBLIOTEK  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til BUK-komiteen 
BUK slutter seg til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget 
1. Bydelsutvalget har ingen merknader og anbefaler støtte til bibliotek 
 
2. Bydelsutvalget har følgende kommentarer til Symra kulturhus: 
 

a. Ad første svar om bydelens behov for standardheving av eksisterende kulturlokaler. 
Nordstrand Bydel har stort behov for et godt kulturhus med sal og tilleggslokaler slik at 
lokale krefter kan vise hva de kan for en befolkning på nær 45.000 mennesker. 
Korps, orkestre, kor og teatergrupper samt band og lokale revyer som nå bruker dårlig 
tilrettelagte skolelokaler eller kirkerom for sine opptredener, ville bli stimulert til større 
innsats og vil rekruttere flere til kulturaktivitetene i bydelen. Det vil skape tilhørighet og 
engasjement og gi gode opplevelser for befolkningen. 
Gamle Symra kino hadde nok seteplasser med sine ca 450 plasser, men manglet lys- og 
lydanlegg, garderoberom, scene, oppbevaringsrom etc. 
Ved de største lokale arrangementene ble hele salen benyttet. 

  
      b.   Ad andre svar om hvorvidt bydelen støtter søknaden om tilskudd. 

OBOS Forretningsbygg AS søknad omtilskudd å 3 970 000 kroner til kulturhus kan ikke 
støttes ut fra de foreliggende planer om rehabilitering av Symra. 
Alle kulturhus må ha plass til å avvikle kulturarrangementer, og en sal som tar 209 
personer uten scene og sceneteknisk utstyr bortsett fra et enkelt lys- og lysopplegg, er 
ikke en kultursal. Direkte tilgang til gulvet foran lerretet som er det arealet som skal 
brukes til scene med utstyr og tunge instrumenter er heller ikke på plass. Det er ingen 
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løsning å redusere gulvarealet foran lerretet ved å sette inn løse benkerader. 
Kultursalen er for liten. 
Det vises til referatet av møtet i OBOS Forretningsbygg AS 4. juni 2008. Dette er 
vedlagt søknaden fra OBOS Forretningsbygg AS. 
 
Mange lokalsamfunn i kommuner utover landet har fått kulturhus hvor kinodrift er et 
bærende element for å få dette til å gå rundt. Dette er nødvendig. 
I rehabiliteringen av Symra mener en at kinodriften blir prioritert for sterkt slik at det 
ikke er riktig å bruke benevnelsen kulturhus på det som nå planlegges. 
Dette har Nordstrand Bydelsutvalgs oppnevnte referansegruppe gitt muntlig og skriftlig 
uttrykk for overfor OBOS Forretningsbygg og har full støtte fra Nordstrand Musikk- og 
Kulturråd som er fellesorganisasjonen for de største aktive kulturgruppene i 
Nordstrand bydel. 
 
Dersom OBOS Forretningsbygg endrer planene slik at den store kultursalen får i 
overkant av 300 seter og beholder gulvarealet for opptredener samt  
legger opp et brukbart lys- og lydanlegg og scenetepper som tillater 
amatørteaterfremsyninger selv uten scene, mener Nordstrand Bydel at dette vil bli et 
tjenelig kulturhuslokale som fyller kriteriene for tildeling av kulturhusmidler. De 
tilleggsarealene som kreves i form av garderober og lagerrom er tilstede, men 
heiskapasiteten er avgjørende for inn- og utkjøring av tyngre utstyr til opptredener. 
 
Det vises til kulturhuslokaler som Kolben på Kolbotn og Ullensaker Kulturhus på 
Jessheim når det gjelder vellykket kombinasjon av lokaler som har kino som 
hovedaktivitet men som også er tilrettelagt for konserter, teater , revy og andre 
arrangementer. 

 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
 Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
BUK slutter seg til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget 
 
SAKSUTREDNING 
Vedlegg:   
Obos forretningsbygg sitt brev av 4.7.2008 med vedlegg 
  
Bakgrunn: 
Obos forretningsbygg har oversendt sin søknad om spillemidler til kulturhus i Oslo; 
Lambertseter Senter- Symra kulturhus, til bydelen for påtegning av søknaden, jf. vedlagte 
dokumentasjon.  
 
Vurdering: 
Bydelsdirektøren har vært i kontakt med Plan- og bygningsetaten, som avventer bydelens 
uttalelse før en tar saken opp til realitet6sbehandling. 
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Bydelsdirektøren går i saken ikke inn i de økonomiske størrelse, og hva tilskudd betyr for 
OBOS forretningsbygg. En begrenser seg til det funksjonelle sett ut fra hva befolkningen er i 
behov av. 
 
1. Ad første svar om bydelens behov for standardheving av eksisterende kulturlokaler. 
Nordstrand Bydel har stort behov for et godt kulturhus med sal og tilleggslokaler slik at lokale 
krefter kan vise hva de kan for en befolkning på nær 45.000 mennesker. 
Korps, orkestre, kor og teatergrupper samt band og lokale revyer som nå bruker dårlig 
tilrettelagte skolelokaler eller kirkerom for sine opptredener, ville bli stimulert til større innsats 
og vil rekruttere flere til kulturaktivitetene i bydelen. Det vil skape tilhørighet og engasjement 
og gi gode opplevelser for befolkningen. 
Gamle Symra kino hadde nok seteplasser med sine ca 450 plasser, men manglet lys- og 
lydanlegg, garderoberom, scene, oppbevaringsrom etc. 
Ved de største lokale arrangementene ble hele salen benyttet. 

  
2. Ad andre svar om hvorvidt bydelen støtter søknaden om tilskudd. 
OBOS Forretningsbygg AS søknad omtilskudd å 3 970 000 kroner til kulturhus kan ikke støttes 
ut fra de foreliggende planer om rehabilitering av Symra. 
Alle kulturhus må ha plass til å avvikle kulturarrangementer, og en sal som tar 209 personer 
uten scene og sceneteknisk utstyr bortsett fra et enkelt lys- og lysopplegg, er ikke en kultursal. 
Direkte tilgang til gulvet foran lerretet som er det arealet som skal brukes til scene med utstyr 
og tunge instrumenter er heller ikke på plass. Det er ingen løsning å redusere gulvarealet foran 
lerretet ved å sette inn løse benkerader. Kultursalen er for liten. 
Det vises til referatet av møtet i OBOS Forretningsbygg AS 4. juni 2008. Dette er vedlagt 
søknaden fra OBOS Forretningsbygg AS. 
 
Mange lokalsamfunn i kommuner utover landet har fått kulturhus hvor kinodrift er et bærende 
element for å få dette til å gå rundt. Dette er nødvendig. 
I rehabiliteringen av Symra mener en at kinodriften blir prioritert for sterkt slik at det ikke er 
riktig å bruke benevnelsen kulturhus på det som nå planlegges. 
Dette har Nordstrand Bydelsutvalgs oppnevnte referansegruppe gitt muntlig og skriftlig uttrykk 
for overfor OBOS Forretningsbygg og har full støtte fra Nordstrand Musikk- og Kulturråd som 
er fellesorganisasjonen for de største aktive kulturgruppene i Nordstrand bydel. 
 
Dersom OBOS Forretningsbygg endrer planene slik at den store kultursalen får i overkant av 
300 seter og beholder gulvarealet for opptredener samt  
legger opp et brukbart lys- og lydanlegg og scenetepper som tillater amatørteaterfremsyninger 
selv uten scene, mener Nordstrand Bydel at dette vil bli et tjenelig kulturhuslokale som fyller 
kriteriene for tildeling av kulturhusmidler. De tilleggsarealene som kreves i form av garderober 
og lagerrom er tilstede, men heiskapasiteten er avgjørende for inn- og utkjøring av tyngre utstyr 
til opptredener. 
 
Det vises til kulturhuslokaler som Kolben på Kolbotn og Ullensaker Kulturhus på Jessheim når 
det gjelder vellykket kombinasjon av lokaler som har kino som hovedaktivitet men som også er 
tilrettelagt for konserter, teater , revy og andre arrangementer. 
 
Bydelsdirektøren har på uformelt grunnlag søkt kontakt med den oppnevnte referansegruppe. 
  
Oslo, den 22.septemeber 2008   
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 107/08  Utredning om opptak i- og bestilling i barnehager  
 
Arkivsak: 200800803 
Arkivkode: 323.0 
Saksbehandler: Tove Heggen Larsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 29.09.08 91/08  
Medbestemmelsesutvalg 06.10.08 60/08  
Barn, ungdom og kultur komite 07.10.08 51/08  
Bydelsutvalget 16.10.08 107/08  
 
 
UTREDNING OM OPPTAK I- OG BESTILLING I BARNEHAGER  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget vedtar å sende saken om ” Utredning om opptak i – og bestilling i barnehager 
til 
behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteen 
Bydeldirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget 
Bydeldirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget 
Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens høringsuttalelse. 

 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget vedtar å sende saken om ” Utredning om opptak i – og bestilling i 
barnehager” til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
Martin Kirkengen (V) fremmet forslag om nytt 3.avsnitt i høringsuttalelsen – i tillegg til 
bydeldirektørens forslag: 
”Bydelen minner om at Oslo kommune har ansvar for utvikling og iverksetting av IKT-
løsninger for barnehageadministrasjonen. Spesifikt vil vi nevne den lovede løsningen for  
dataoverføring mellom nettportalen og barnehage -SATS, som vil kunne spare mange årsverk 
på bydelsnivå. Slike løsninger vil også være en forutsetning for god koordinering mellom ulike 
bydeler”. 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Martin Kirkengens (V) forslag til nytt 3. tilleggsavsnitt ble enstemmig vedtatt 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydeldirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget tiltres med tilleggsavsnitt  
 
 
 
 
Bakgrunn: 
I Lov av 08.08.2008; foreslås det endringer i Barnehageloven, hvor det i §8 sier at ”Kommunen 
har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringpliktig alder, jfr.§ 12a. 
Utbygginsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov.” 
§ 12a lyder: ”Rett til plass i barnehage. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august 
det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august 
i samsvar med lovens forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det 
er bosatt. Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfirst til opptak fastsettes av 
kommunen.” 
Kunnskapsdepartementet tar sikte på at loven trer i kraft fra 2009. Det medfører at barn under 
opplæringspliktig alder har rett til barnehageplass, og at Oslo kommune har plikt til å tilby 
lovfestete retten plass i barnehage pr. 31.08.2009. 

 
 
 

SAKSFRAMSTILLING: 
 

Bydel Nordstrands høringsuttalelse 
De foreslåtte endringer i Barnehageloven medfører at Oslo kommune må justere sine 
foreskrifter for de kommunale barnehagene, og tilpasse sitt organisasjonsmessige opplegg for 
barnehagesektoren. 
Det ligger i retten til barnehageplass at det er Oslo kommune, som sådan, har det overordnede 
ansvaret for at denne retten blir innfridd. Bydel Nordstrand konstaterer at kommunen tar dette 
ansvaret ved å se kommunen under ett.  

 
Bydel Nordstrand er også inneforståtte med at ivaretakelse av retten til barnehageplass tilsier en 
helhetlig oversikt og koordinering mellom de bydelene som har overkapasitet og de med 
underkapasitet. Bydel Nordstrand forutsetter at det også tilrettelegges for nært samarbeid 
mellom bydelene med sikte på kapasitetsutnyttelse. Når det gjelder det budsjettmessige må det 
tilrettelegges slik at bydelen ikke blir sittende med det økonomiske ansvaret for uutnyttet 
kapasitet, og at det tilrettelegges økonomiske incentiver for best mulig utnyttelse av kapasiteten  

 
Bydel Nordstrand er også inneforståtte med at den til en hver tid ansvarlig byrådsavdeling har 
ansvaret for bestilling og utbygging av barnehager, men forutsetter at bydelene er sentrale 
samarbeidspartnere og at bydelen har anledning til å foreslå prosjekter til utvidelse av 
eksisterende barnehager og nyetableringer. Og at de lokale AMU fortsatt skal behandle de 
konkrete byggesakene. 
 
Av de vurderingene som er gjort i forbindelse med den organisasjonsmessige tilpasningen 
registrerer Bydel Nordstrand med tilfredshet at den lovmessige rett og plikt til barnehageplass 
vil bli ivaretatt med færrest mulige organisasjonsmessige endringer og forskyvning av 
myndighet. Det vil si at bydelene fortsatt skal ha det driftsmessige ansvaret for de barnehagene 
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som ligger i bydelen. Bydel Nordstrand anser dette for å være sentralt for den rollen og 
ansvaret en bydel skal ha for oppvekstvilkårene i nærmiljøet, og for den identitet bydelen har 
overfor foreldre og foresatte. 

 
Bydel Nordstrand  er inneforståtte med at i de tilfelle Oslo kommune i sitt arbeide for full 
barnehagekapasitet kan i verksette ”byomfattende” barnehager lar ansvaret for driften og alle 
plassene ligge i den bydelen de er plassert. 

 
For å ivareta den lovfestede rette til plass må alle i Oslo behandles likt, foreslås det at Oslo må 
være ett opptaksområde. Bydel Nordstrand registrer at det ikke medfører at det opprettes et 
sentralt kontor, men at dette fortsatt vil være bydelens ansvar å behandle søknadene og fastsette 
prioritet ette barnehageforskriftene. 

 
Bydel Nordstrand vil understreke den sentrale rollen som barnehagene har for oppvekst og 
livskvalitet i bydelene og betydningen av at dette identifiseres med bydelens virksomhet. Med 
utgangspunktet i dette mener Bydel Nordstrand at de foreslåtte drift- og myndighetmessige 
ansvarsområder evalueres etter to år og at det gjennomføres åpenbare justeringer. 
 
 
Vedlegg: 
Utredning om opptak i- og bestilling i barnehager. 

 
 
 
 
 

Oslo, 22.09.2008 
 
 
 

Per Johannessen/s/      Tove Heggen Larsen/s/ 
bydelsdirektør                   ass. bydelsdirektør 
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Sak 108/08  Fordeling av frivillighetsmidler 2008 i Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 200800271 
Arkivkode: 855 
Saksbehandler: Christin Resen-Fellie 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 29.09.08 92/08  
Bydelsutvalget 16.10.08 108/08  
Barn, ungdom og kultur komite 07.10.08 55/08  
 
 
FORDELING AV FRIVILLIGHETSMIDLER 2008 I BYDEL NORDSTRAND  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til:  
Barn, ungdom og kultur komite 
Bydelsutvalget 
 
Til råd, utvalg og komiteer: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tildeler frivillighetsmidler 2008 etter barn, ungdom og kulturkomiteens 
innstilling i møte 07.10.2008. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til:  
Barn, ungdom og kultur komite 
Bydelsutvalget 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen samlet seg om følgende endringsforslag i fordelingen av 
frivillighetsmidler: 
 
Pkt. 16 – Bekkelaget senior kor – avslås (bydelsdirektørens forslag:  kr. 3000,-) 
Pkt. 20 – Lambertseter skoles kor – avslås (bydelsdirektøren forslag:  kr. 5000,-) 
 
Pkt. 12 – Demensforeningen Nordstrand og Østensjø – tildeles kr 3400,- (bydelsdirektørens 
forslag:  kr 2000,-) 
Pkt. 14 – Nordstrand menighets ungdoms fellesskap – tildeles kr 5000,- (bydelsdirektørens 
forslag:  kr 2000;-) 
Pkt. 26 – Lambertseter frivillighetssentral – tildeles kr 10600,-   (bydelsdirektørens forslag:      
kr 7000,-) 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig med endringer  
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med endringer. 
 
 
 
SAKSUTREDNING 
Vedlegg: 26 søknader 
Det er bevilget kr. 60 000 til frivillighetsmidler i Bydel Nordstrand i 2008. 
Alle frivillige organisasjoner, lag- og foreninger kunne søke om økonomisk støtte til 
arrangementer og tiltak. Søknadsfristen ble satt til 1. september. Ved tildeling av støtte er det 
lagt vekt på aktiviteter til barn og unge, eldre og funksjonshemmede – og tiltak som kommer 
mange beboere i bydelen til gode.  
 
Det er kommet inn 26 søknader. Samlet søknadssum beløper seg til ca. kr 230 000. Det er 
vanskelig å oppgi nøyaktig sum fordi noen søkere kun anslår en ønsket bevilgning. 
 
 
 
 
 
 

Nr Navn på 
organisasjon 

Beskrivelse av tiltak Søkt sum Foreslått 
sum 

Søknads- 
dato 

Forslag/ 
kommentarer 

1 Allsportgrupp
en 

Gym for barn og unge 
med utviklingshemming 

10.000,- Avslås 13.04.08 Iflg vedlagte budsjett er 
det trenerkostnader som 
ønskes dekket.  

2 Astrid Bakken Bakkeløkka gård. 
Pensjonister har 
utarbeidet opplegg for 
skoleelever. Søker 
dekning til oppgradering 
av natursti. 

Ikke spes. 4000,- 21.04.08 Fint tiltak. 
Lambertseter og 
Karlsrud skole er 
deltakere. Også skoler 
fra andre bydeler 
deltar. 

3 Nina Bjurbeck Klassetur med hvite 
busser 

Ikke spes. Avslås 09.04.08 Mange skoleklasser 
reiser med Hvite 
busser. Et evt tilskudd 
vil skape forventninger 
ved alle våre skoler.  

4 Vent naa litt 
festival 

Musikkfestival. Lokale 
band/ og band utenfra. 

Ikke spes. 5000,- 19.06.08 Tiltaket har bred 
målgruppe og skaper 
kultur i bydelen.  

5 Oslo kommunes 
bedriftsidrettslag 

Søker støtte til drift av 
treningstilbud for 22 
ansatte i bydel Nordstrand

5.000.- Avslås 20.03.08 Gir ikke støtte til tiltak 
rettet mot ansatte i 
bydelen.  

6 Losje 
ungdommenes 
vel av IOGT 

Motkraft mot ruspress for 
ungdom 

10.000.- Avslås 01.06.08 Byomfattende.  

7 Tro og lys  Gruppe for 
funksjonshemmede og 
deres familier på 

7.500.- 2000.- 01.05.08 Tiltaket retter seg mot 
30-40 brukere i vår 
bydel.  
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Lambertseter 
8 ”Formiddagstreff

et” 
For eldre på Ljan som 
ønsker fellesskap og ny 
kunnskap 

5.000,- 5.000,- 03.07.08 Tiltaket sprer glede 
blant eldre.  

9 Studentrettshjelp
stiltakene i 
Norge 

Støtte til fellesseminar Ikke spes. Avslås 16.07.08 Byomfattende/ 
landsomfattende.  

10 KFUM-Hallen - 
Yes 

Ungdomsarbeid i KFUM-
hallen på Ekeberg. 
Frivillighet og gratis 
inngang.  

15.000,- 5000,- 20.08.08 tiltaket fremmer 
ungdomsarbeid i 
bydelen. 

11 KFUM-
kameratene 

Stopp Volden 
Fotballturnering basert på 
680 dugnadstimer 

15.000,- 5000,- 20.08.08 Tiltaket er viktig i 
forebygging mot vold 
og rasisme i. 

12 Demensforening
en på Nordstrand 
og Østensjø 

Generell støtte 10.000.- 2000,- 25.08.08 Deltakere også fra 
Bydel Østensjø. 

13 Tro og Lys-
Nordstrand 

Generell støtte 10.000 Avslås. 26.08.08 Byomfattende.  

 
14 

 
Nordstrand 
menighets 
ungdoms 
fellesskap 

 
”Etter skoletid”- 
leksehjelp og middag. 

 
5.000,- 

 
2000,- 

 
28.08.08 

 
Fint tiltak for 
ungdommer på 
Nordstrand 

15 Nordstrand 
Musikk- og 
Kulturråd 

Generell støtte. Konserter 
og arrangementer i 
bydelen der lokale krefter 
får vise seg frem 

Ikke spes. 5000,- 28.08.08 Fint tiltak til glede for 
mange i bydelen. 

 
16 

 
Bekkelaget 
Seniorkor 

 
Dekning til korets utgifter 
til dirigent/pianist ved 
opptredener 

 
6.000,- 

 
3000.- 

 
27.08.08 

Flott tiltak for eldre i 
bydelen. 

17 Foreningen for 
Miljøtunnel 
Mosseveien 

Aksjon i samarbeid med 
Sykelistenes 
Landsforening 

3.000,- Avslås. 28.08.08 Frivillighetsmidler er 
ikke ment å dekke 
aksjoner.  

18 Miljøprosjekt 
Ljanselva 

Støtte til drift av Sagstua 
og Sagløkkaområdet 

3.000,- 3.000,- 31.08.08 Fint tiltak for spesielt 
barnehager og skoler i 
bydelen.  

19 Oslo Volley Idrettsskole for barn 5.000,- Avslås 31.08.08 Byomfattende.  
20 Lambertseter 

skolenes kor 
Div. seminarer 10.000,- 5000,- 01.09.08 Fint tiltak for barn og 

unge og mye frivillig 
arbeidsinnsats.  

21 Hjertetrim Menn og kvinner som har 
vært rammet av 
hjertesykdom- trening i 
Ekeberg idrettshall 

10.000,- Avslås 28.08.08 Byomfattende tiltak.  

22 Nordstrand 
kulturskole 

Generell støtte 20.000,- Avslås 31.08.08 Ikke frivillighet. 
Tiltaket er basert på 
lønnsmidler.  

23 Nordstrand 
IF/Leirskallen 
skisenter 

Etablering av sykkeltrase i 
alpinbakken på 
Leirskallen sommerstid. 

10.000,- 5000,- 26.08.08 Tiltaket fremmer 
aktivitet blant bydelens 
barn og unge. 
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Anskaffelse av snøkanon. 
24 Merethe Lie 

Pedersen, Bente 
D. Arnesen 

Støtte til opparbeidelse av 
tomt til lekeplass 

30.000,- Avslås 01.09.08 Tiltaket mangler 
kostnadskalkyle og 
konkret fremdriftsplan. 

25 Lambertseter 
seniordans 

Generell støtte 2.000,- 2.000,- 01.09.08 2000,- fint tiltak for 
eldre  i bydelen. 

26 Lambertseter 
Frivillighetssentr
al 

Generell støtte 10.600,- 7.000,- 28.08.08 Fine tiltak for beboere i 
bydelen 

 
 
 
Oslo, 30.09.08 
 
 
Per Johannessen /s/     Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør      enhetsleder 
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Sak 109/08  Trafikkplan - Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 200800084 
Arkivkode: 615 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 29.09.08 87/08  
Eldrerådet 06.10.08 56/08  
Rådet for funksjonshemmede 06.10.08 51/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 07.10.08 57/08  
Bydelsutvalget 16.10.08 109/08  
 
 
TRAFIKKPLAN - BYDEL NORDSTRAND  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Saken sendes til behandling i: 
Byutvikling ,miljø- og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget  
 
Til BMS-komiteen 
Komiteen-komiteen vedtar bydelsdirektørens innstilling ovenfor bydelsutvalget. 
  
Til ungdomsrådet 
Ungdomsrådet  vedtar bydelsdirektørens innstilling ovenfor bydelsutvalget. 
 
Til rådet for funksjonshemmede 
Rådet for funksjonshemmede vedtar bydelsdirektørens innstilling ovenfor bydelsutvalget. 
 
Til eldrerådet 
Eldrerådet vedtar bydelsdirektørens innstilling ovenfor bydelsutvalget. 
 
Til bydelsutvalget 
Bydelsutvalget vedtar arbeidsgruppens forslag som trafikkplan for Bydel Nordstrand 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Byutvikling ,miljø- og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget  
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Eldrerådets behandling/vedtak: 
Eldrerådet kom med følgende bemerkninger: 

• Asfalt bør legges på nytt i mange veier på Nordstrand. 
• Trenger flere parkeringsplasser ved trikkestasjonene 
• Flere avgangstider på busser 
 
- Ros til komiteen for et flott og oversiktelig arbeid, stor skrift er bra. 

Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak:  
Rådet for funksjonshemmede har følgende bemerkninger: 

• Det er behov for økt antall parkeringsplasser for handikappede. Særlig behov i 
bydelens knutepunkt. 

Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Rådet for funksjonshemmede vedtar bydelsdirektørens innstilling ovenfor bydelsutvalget med 
merknader 
 
Byutvikling, miljø og  samferdselskomiteens vedtak/protokoll ettersendes etter komiteens 
ekstraordinære møte 13.10.2008 
 
 
SAKSUTREDNING 
Vedlegg: Arbeidsgruppens forslag til trafikkplan for Bydel Nordstrand  
  
Bakgrunn: 
I bydelsutvalget møte 20.12.2007, sak 159/07 ble vedtatt  

1. Bydelsutvalg Nordstrand ber bydelsdirektøren stille sekretærressurser til rådighet for 
BMS komiteens arbeid med å utarbeide en helhetlig Trafikkplan for Bydel Nordstrand.  

 
2. BMS komiteen legger trafikkplanen frem for behandling i BU. En overordnet plan 

legges frem BU senest på BU-møtet i mars 2008. 
 
Vurdering 
Det vises til bakgrunnen for saken. Under veis har det vært drøftet noe arbeidsopplegg med 
mer, noe som førte til at en arbeidsgruppe ble nedsatt. Det foreligger nå utkast til Trafikkplan 
for Bydel Nordstrand. Bydeldirektøren har ikke ytterligere kommentarer.   
 
 
 
Oslo, den 22.september 2008 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 110/08  Sydhavna - planforslag til offentlig ettersyn. 
Reguleringsplan  

 
Arkivsak: 200400100 
Arkivkode: 630.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Byutvikling, miljø og samferdsel 07.10.08 60/08  
Bydelsutvalget 16.10.08 110/08  
 
 
SYDHAVNA - PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN. 
REGULERINGSPLAN  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til byutvikling, miljø og samferdselskomiteen: 
Saken legges fram uten innstilling fra bydelsdirektøren 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget delegerer til arbeidsutvalget å fatte vedtak i høringssaken om Sydhavna 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og  samferdselskomiteens vedtak/protokoll ettersendes etter komiteens 
ekstraordinære møte 13.10.2008 
 
SAKSFRAMSTILLING: 
Vedlegg: Reguleringsforslag Sydhavna 
 
Arbeidsutvalget besluttet på møtet 29.09.2008 under ”eventuelt” å nedsette en arbeidsgruppe 
som skal arbeide med saken, bestående av medlemmene i arbeidsutvalget og bydelsdirektøren. 
For at høringsfristen 27.10.2008 skal overholdes, legges saken fram til behandling i et 
ekstraordinært møte i arbeidsutvalget 22.10.2008 kl 19.00, med delegeringsvedtak fra 
bydelsutvalget.   
 
Saken settes på sakskartet til BMS-komiteen 07.10. og bydelsutvalget 16.10.2008 - for innspill 
til arbeidsgruppen videre arbeid med saken.  
 
 
Oslo, 09.10.2008 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 111/08  Forslag til navn på 2749 på Ekeberg  
 
Arkivsak: 200800927 
Arkivkode: 133.6 
Saksbehandler: Ivar Andreas Nyhus 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 29.09.08 88/08  
Barn, ungdom og kultur komite 07.10.08 53/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 07.10.08 58/08  
Bydelsutvalget 16.10.08 111/08  
 
 
FORSLAG TIL NAVN PÅ 2749 PÅ EKEBERG  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
BUK-komiteen 
BMS-komiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteene: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til bydelsutvalget 
Vei 2749 på Ekeberg gis navnet Anne Brannfjelds vei 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak 25.08.2008: 
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 02.09.2008: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med endring av skrivemåte: Anne 
Brannfjeld 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak 02.09.2008: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget  tiltres. 
 
Bydelsutvalgets vedtak 11.09.2008: 
Bydelsutvalget utsetter behandling av saken og setter den opp på sakskartet til bydelsutvalgets 
møte 16. oktober. 
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Arbeidsutvalgets vedtak 29.09.2008: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
BUK-komiteen 
BMS-komiteen 
Bydelsutvalget 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak 07.10.2008: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Byutvikling, miljø og  samferdselskomiteens vedtak/protokoll ettersendes etter komiteens 
ekstraordinære møte 13.10.2008 
 
Bakgrunn: 
 
Saken ble behandlet i bydelsutvalget 11. september sak 90/08 og som etter drøftinger fattet 
følgende vedtak enstemmig: Bydelsutvalget utsetter behandling av saken og setter den opp på 
sakskartet til bydelsutvalgets møte 16. oktober. 
 
Bekkelaget lokalhistorisk forening (BLF) ved Dag Jarnøy foreslår at vei 2749 oppkalles etter 
Anne-Marie Andersdatter eller ”Anne Brannfjeld” som hun het på folkemunne. Veistubben 
ligger mellom Brannfjellveien 30 og Enoks vei.  
 
Hun 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 i dag skiltet. For de som ønsker mer opplysninger skrevet et foredrag om henne på 
BLF`s hjemmeside www.eikaberg.org 
 
Navn for denne korte veistubben som tidligere har vært nevnt er Ballplassveien. Den finnes jo 
fra før og bør vel ikke forlenges og flukter forøvrig dårlig. Det samme gjelder jo 
Barnehjemsveien. 
 
Det har vært antydet at historielagets forslag til veinavn kan føre til at uttrykningskjøretøyer 
kjører feil og at veien kan forveksles med Brannfjellveien. Uttrykningskjøretøyer vil allikevel 
alltid komme til Brannfjellveien da veistubben munner ut i denne fra Enoks vei. For øvrig 
navigerer uttrykningskjøretøyer i dag med GPS. Ved å endre ordlyden til en vanlig eldre 
skrivemåte Brannfjeld sikrer det i større grad at de to veiene ikke forveksles.   

Alternative skrivemåter kunne også være Anne Marie Brandfjelds vei men dette er langt og 
tyngre i dagligbruk. Anna Brandfjelds vei er også en mulighet ut fra en eldre skrivemåte. I en 
mer moderne språkformform ville det kunne være Anne Brannfjells vei. 
 

Det er i dag ingen husnummer som sogner til vei 2749. 

 
Det er positivt at Bekkelaget lokalhistoriske forening engasjerer seg og kommer med forslag til 
nye veinavn i bydelen. Historien om ”Anne Brannfjelds” 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 Nyhus/s/ 
bydelsdirektør       informasjonskonsulent 
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Sak 112/08  Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan 
for Cecilie Thoresens vei 9-15  

 
Arkivsak: 200501238 
Arkivkode: 174 
Saksbehandler: Tove Heggen Larsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 29.09.08 94/08  
Bydelsutvalget 16.10.08 112/08  
 
 
VARSEL OM IGANGSETTING AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR 
CECILIE THORESENS VEI 9-15  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i bydelsutvalget. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydel Nordstrand har på nåværende tidspunkt ingen merknader til varselet om igangsetting av 
arbeid med reguleringsplan for Cecilie Thoresens vei 9 – 15. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i bydelsutvalget. 
 
Bakgrunn: 
Det vises til: Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Cecilie Thoresens vei 
 9 – 15. 
 
Saksframstilling: 
Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utbygging av kontor-/ forretnings-
/bensinstasjonslokaler, barnehage og boligbebyggelse på eiendommen.  
Utbygger ønsker å regulere til blandet kontor/forretning/bensinstasjon, 
bolig/offentlig/allmennyttig formål, boligformål og gangvei. 
 Reguleringen antas å være i tråd med føringer og intensjoner i overordnede planer. 
Avgrensning for planområdet vises på kartutsnitt som er vedlagt saken. 
 
Bydelsdirektøren har på nåværende tidspunkt ingen merknader til varselet om igangsetting av 
arbeid med reguleringsplan for Cecilie Thoresens vei 9 – 15. 
 
Oslo 24.09.2008 
 
Per Johannessen 
bydelsdirektør 
Vedlegg: Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Cecilie Thoresens vei 9-15. 
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Sak 113/08  Evaluering av TT-ordning - forlengelse av høringsfrist  
 
Arkivsak: 200800700 
Arkivkode: 186.1 
Saksbehandler: Marie Anbjørg Joten 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Eldrerådet 06.10.08 58/08  
Rådet for funksjonshemmede 06.10.08 50/08  
Helse- og sosialkomite 06.10.08 57/08  
Bydelsutvalget 16.10.08 113/08  
 
 
 
EVALUERING AV TT-ORDNING - FORLENGELSE AV HØRINGSFRIST  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget: 

1. Arbeidsutvalget tar bydelsdirektørens saksfremstilling til etterretning 
2. Resultatene av prøveprosjektet evalueres etter ett år 
3. Evalueringen sendes til høring i bydelene før ordningen eventuelt iverksettes i hele    
     kommunen. 

 
Til komiteer og råd: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Arbeidsutvalgets 4 representanter ( 1 H, 1 FrP, 1 A, 1 KrF)  samlet seg om forslag til følgende 
alternative vedtak, satt opp mot bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydel Nordstrand ønsker å opprettholde dagens TT-ordning 
Votering: 
Arbeidsutvalgets alternative forslag ble enstemmig vedtatt (1 H, 1 Frp, 1 A, 1 KrF) 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1, 2 og 3 falt. 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Bydel Nordstrand ønsker å opprettholde dagens TT-ordning 
 
Eldrerådets vedtak: 
Eldrerådet ønsker å opprettholde TT-ordningen som den er i dag 
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Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 
 
 
SAKSFREMLEGG 
Vedlegg: 
Høring – Administrativt utkast til sak om evaluering av TT-ordningen 
 
Bakgrunn: 
I bydelsutvalgets møte 11.09. 2008, sak 89/08, ble det gjort følgende vedtak: 
”Bydelsutvalget delegerer til arbeidsutvalget å komme med uttalelse i saken”. 
Bydelsutvalget ba administrasjonen å se nærmere på økonomiske forhold ved ny TT-ordning 
og om det er mulige innsparinger for kommunen. Saken skal fremlegges Arbeidsutvalget til 
vedtak og sendes som orienteringssak til øvrige råd og utvalg. 
 
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. 

 36



• 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 

   37



• 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. 
 
Høringssaken som nå er sendt bydelene og som skal fremmes for bystyret dreier seg om å få et 
vedtak om å gjennomføre denne ordningen som et prøveprosjekt for en bydel. 
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.  
 
Saksfremstilling: 
Bydel Nordstrand benytter i 2008 16 mill. kroner til transport av eldre og funksjonshemmede. 
Det er derfor viktig og riktig å se på hvordan disse midlene benyttes. Bydelen forventet å spare 
ca 1, 5 mill kroner i 2008 på egen transport ordning. På grunn av lang anskaffelsesprosess og 
flere vedtak om TT – kjøring forventer bydelen å få et merforbruk på 2 mill på TT-transport i 
vår bydel i år. Dagens ordning er en dyr løsning for kommunen. 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. 
 
Erfaringer fra andre storbyer viser at en løsning med minibusser vil kunne gi tilbud om et 
ubegrenset antall reiser for eldre og funksjonshemmede, mot dagens ordning med 50 turer for 
eldre og 150 turer i året for funksjonshemmede. Dagens ordning innebærer at eldre og 
funksjonshemmede i stor grad må betale egne turer med drosje fullt ut, mens de ved ny ordning 
kan kjøre ubegrenset og kun betale pris for lokalbuss. Den nye ordningen synes å innebære en 
omfordeling av ressurser der ressursene på en annen og mer hensiktsmessig måte. Ordningen 
antas å gi adskillelig flere turer for de enkelte innenfor samme kostnad. Ordningen innebærer 
en dør til dør ordning der man bestiller turer på forhånd. Den nye ordningen antas å ville 
komme de eldre over 67 år til gode da de er svært misfornøyd med de 50 turene de får innvilget 
i dag. Nå vil de få ubegrenset antall turer. Yngre funksjonshemmede vil imidlertid også få et er 
dekkende tilbud da vi ser at de ofte søker tilleggsturer i dag da 150 turer ikke dekker behovet til 
en aktiv fritid. 
 
I følge byrådsavdelingen vil forslaget om bruk av minibusser ikke medføre økonomiske 
konsekvenser i noen retning. Det opplyses imidlertid at det er for tidlig å si noe om økonomiske 
innsparinger før prøveprosjektet er gjennomført. Om dette vil gi en økonomisk innsparing 
utover økt kvalitet med flere turer kan ikke byrådsavdelingen uttale seg om i dag da bystyret 
må gi sin tilslutning til oppstart av et prosjekt som bla innebærer forhandling om pris med 
leverandører før dette kan fastslås.  
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Byrådet foreslår et prøveprosjekt innen et begrenset område av byen i et år som evalueres på 
pris og kvalitet. Dersom det viser seg å være et godt tiltak vil det foreslås gjennomført i hele 
kommunen. Prøveprosjektet søkes iverksatt i 2010. Bydelsdirektøren ser det som 
hensiktsmessig at det gjennomføres et pilotprosjekt i en bydel. Resultatet av dette 
prøveprosjektet må evalueres og et eventuelt forslag om innføring må sendes ut til bydelene for 
ny høring før ordningen eventuelt iverksettes i hele kommunen. 
 
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. Tidspunkt for 
forhåndsbestilling på turer var i sak til bydelsutvalget 11.09. nevnt til å være dagen før. Dette 
tidspunktet er ikke endelig bestemt, men vil avklares i prosjektet som foreslås opprettet i 2010. 
Tidspunktet vil derfor ikke nødvendigvis være dagen før. Turene må imidlertid bestilles på 
forhånd. Dette er for at minibussene skal kjøre de brukerne som skal i samme retning i samme 
bil.  
 
 
 
Oslo, 22.09.2008 
 
 
 
Per Johannessen/s/       Marie Anbjørg Joten/s/ 
bydelsdirektør                  assisterende bydelsdirektør 
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Sak 114/08  Midtåsenhjemmet -søknad om serverings- og 
skjenkebevilling  

 
Arkivsak: 200700517 
Arkivkode: 944.4 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 29.09.08 93/08  
Eldrerådet 06.10.08 57/08  
Helse- og sosialkomite 06.10.08 58/08  
Bydelsutvalget 16.10.08 114/08  
 
MIDTÅSENHJEMMET -SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Bydel Nordstrand anbefaler for inneværende bevillingsperiode søknaden fra Attendo Care AS 
om serverings- og skjenkebevilling,  på samme betingelser som anbefalt av bydelsutvalget  i sak 
53/07. 
 
Til HOS-komiteen 
Helse- og sosialkomiteen  tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering  
  
Til eldrerådet 
Eldrerådet tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering  
 
Til bydelsutvalget 
Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Bydel Nordstrand anbefaler for inneværende bevillingsperiode søknaden fra Attendo Care AS 
om serverings- og skjenkebevilling,  på samme betingelser som anbefalt av bydelsutvalget  i sak 
53/07. 
 
Eldrerådets vedtak: 
Eldrerådet tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering  
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen  tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering  
 
SAKSUTREDNING 
Vedlegg: 
 Brev fra Næringsetaten av 15.07.2008 
 Detaljer om søknad om skjenkebevilling  
 Tegningsskisse 
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Bakgrunn: 
Det foreligger søknad fra Midtåsenhjemmet om serverings- og alminnelig skjenkebevilling for 
all alkoholholdig drikk/Ny bevilling ved Midtåsenhjemmet, Midtåsen 30. Næringsetatens 
oversendte saken hit 15.7.08, men den har ved en inkurie blitt liggende ubehandlet. 
 
Vurdering: 
Bydelsutvalget behandlet tilsvarene sak i møte 3.5.2007 sak nr. 53/07, med følgende 
enstemmige vedtak: 
Bydelsutvalget anbefaler den foreliggende søknaden, fra Attendo Care AS, mottatt 20.04.2007. 
 
Fra den tidligere saks saksframstilling hitsettes: 
Bakgrunn 
Næringsetaten oversender i brev, mottatt  19.04.2007, søknad fra Attendo Care AS om serverings- og alminnelig 
skjenkebevilling for alkoholholdig drikk med under 22 volumprosent alkohol/ny bevilling ved Midtåsenhjemmet, 
Midtåsen 30, 1166 Oslo. 
Som det fremgår av søknaden er åpningstiden inne satt til kl. 01.00 og skjenketiden til kl. 00.30 
 
Bydelsoverlegens vurdering/anbefaling 
Opplysninger i henhold til alkohollovens § 1-7 a 
I h.h.t alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurdering av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på antall salgs- 
og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske 
hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. 
 
Målgruppe/stedets karakter 
I følge søker vil servering og skjenking av alkoholholdig drikk rette seg mot brukere og pårørende ved 
Midtåsenhjemmet fra kantinen på dag og kveldstid som et supplement til øvrig tilbud på stedet, blant annet aktuelt 
i forbindelse med markeringer og andre sosiale sammenkomster på stedet.  
Antall salgs- og skjenkesteder 
Nærmeste skjenkested ligger på Sæter. Tilbudet retter seg mot brukere og pårørende ved Midtåsenhjemmet. 
 
Beliggenhet 
I boligområde. Dette gjenspeiler seg gjennom åpnings- og skjenketid. 
Trafikk- og ordensmessige forhold 
Trafikk til og fra Midtåsenhjemmet skjer på lite trafikkerte boligveier. 
Tilbudet ligger tilbaketrukket og utenfor de områdene der det tradisjonelt kan være problemer knyttet til 
ordensmessige forhold. Åpnings- og skjenketid inne er satt i tråd med gjeldende forskrift om åpningstider for 
serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker mv., Oslo kommune.  
Næringspolitiske hensyn/hensyn til lokalmiljøet for øvrig 
Sykehjem der brukerne har visse begrensinger i forhold til å nyttegjøre seg av øvrig tilbud i bydelen, herunder 
eksisterende skjenkesteder og andre sosiale arenaer.  
Tilbudet medfører ikke økt press i områder der det fra før er etablert serverings- og skjenkesteder. 
 
Anbefaling 
Bydelsoverlegen har vurdert søknaden etter alkohollovens § 1–7 a og anbefaler denne etter en 
helhetlig vurdering. 

Bydelsdirektøren har i dag vært i kontakt med Næringsetaten som nå avventer bydelens 
uttalelse, og de anmodet derfor om en raskest mulig behandling. Ut fra dette, og at saken for 
ikke lenge siden var til behandling i bydelsutvalget anbefaler bydelsdirektøren at 
arbeidsutvalget treffer endelig vedtak (delegert myndighet). 
 
 
Oslo, den 22.septemeber 2008 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 115/08  Protokoller til orientering  
 
Arkivsak: 200700160 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 16.10.08 115/08  
 
 
PROTOKOLLER TIL ORIENTERING  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget: 
Protokollene tas til orientering 
 
 
Saksutredning 
Vedlegg – følgende protokoller: 
 
Arbeidsutvalget     29.09.2008 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteen   07.10.2008 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen  07.10.2008 
 
Helse- og sosialkomiteen    06.10.2008 
 
Eldrerådet      06.10.2008 
 
Ungdomsrådet                 06.10.2008 
 
Rådet for funksjonshemmede    06.10.2008 
 
 
Oslo, 09.10.2008 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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	SAKSUTREDNING:
	Vedlagt følger Avviksrapportering pr. 31.08.2008.
	Oslo, 22.09.2008
	Per Johannessen/s/     Inge Olav Solli/s/
	bydelsdirektør      økonomisjef
	Til arbeidsutvalget:
	Arbeidsutvalget sender sak om oppfølging av sak om budsjettjustering – BU-sak 54/08 til behandling i:
	Komiteer og råd
	Bydelsutvalget
	Til komiteer og råd:
	Til medbestemmelsesutvalget:
	 til orientering
	Til bydelsutvalget:
	1. Med utgangspunkt i prognose for august 2008, sett i sammenheng med økonomisk utvikling i perioden 2009 og 2010 (jf. vedlegg), finner bydelsutvalget det forsvarlig å avvente ytterligere budsjettjustering utover hva som allerede er foretatt. Bydelsdirektørens framlagte forutsetninger (makrobildet) synliggjør budsjettbalanse i 2009. Med et slikt utgangspunkt er det lite ønskelig på nåværende tidspunkt å foreta disponeringer som sannsynlig vil medføre reduksjon i tjenestetilbudet, og som en raskest mulig ønsker å få på plass igjen.  
	2. Hvis det oppstår ytterligere negativ utvikling i prognosene inneværende år er det bydelsutvalgets intensjon å ivareta dette ved budsjettbehandlingen for 2009.
	3. Det er av stor viktighet at bydelsdirektøren fortsetter å ha et sterkt fokus på økonomistyringen/økonomioppfølgingen i 3 tertial 2008, uten at dette medfører vesentlige endringer av budsjettforutsetningene.
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Arbeidsutvalget sender sak om oppfølging av sak om budsjettjustering – BU-sak 54/08 til behandling i:
	Komiteer og råd
	Bydelsutvalget
	Eldrerådets vedtak:
	Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
	Helse- og sosialkomiteens vedtak:
	Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:
	Byutvikling, miljø og  samferdselskomiteens vedtak/protokoll ettersendes etter komiteens ekstraordinære møte 13.10.2008
	Bakgrunn:
	Bydelsutvalget vedtok i BU-sak 41/08 at avviksrapport pr 31.03.2008 skal følges opp med en egen budsjettjusteringssak i BU-møte i mai 2008. I den fremlagte budsjettjusteringssaken BU-sak 54/08 ble det vedtatt kr 4,910 mill kroner til midlertidig avsetning – samt at bydelsdirektøren skal fremme ny budsjettjusteringssak når det foreligger effekt av ytterligere tiltak.  
	Dette samsvarer også med økonomireglementet som sier at man har ansvar for å ”iverksette nødvendige tiltak for å hindre merforbruk i forhold til tildelt budsjettramme”.
	Saksfremstilling:
	Utgangspunktet for ny budsjettjusteringssak er at avviksrapport pr 31.08.2008 viser et merforbruk på 19,5 mill kroner.  Når man trekker ifra midlertidig avsetning på 4,9 mill kroner, så har bydelen et reelt salderingsbehov på 14,6 mill kroner.
	Følgende tiltak ble vedtatt for å hindre merforbruk i BU-sak 54/08:
	1. Vakant stilling, enhetsleder barnehager 5 mnd     kr     150 000
	2. Solfjellshøgda og Glimmervn tar over PB for egne beboere   kr       20 000
	3. Reduserte kostnader yrkesskadeforsikring      kr  1 200 000
	4. Realisering av kompensasjon private barnehager      kr     980 000
	5. Økt komp for kostnadskrevende jfr  4,6 % økning fra 2007    kr  1 000 000
	6. Reduksjon til ungdomsråd        kr       60 000
	7. Ikke øremerkede midler tilknyttet pedagogisk fagsenter    kr  1 500 000
	= Total effekt 2008 av forslag tiltak i budsjettjusteringssak 54/08   kr  4 910 000
	Flere tiltak for å hindre merforbruk i bydelen ble belyst i BU-sak 54/08, men man fant det vanskelig å konkretisere disse i korrekte tallbeløp:
	 Reduksjon vedtatte og utførte timer i hjemmesykepleien
	 Optimalisere utnyttelsen av kompensasjonsordningen for kostnadskrevende brukere
	 Prognosen tilknyttet brukervalg praktisk bistand forutsetter en økning, denne tendensen kan forbedres.
	 Bedre utnyttelsesgrad av Marmorberget, det er igangsatt arbeid med en egen tiltaksplan
	 Bedre utnyttelsesgrad av arealer i bydelen slik at husleieutgifter kan reduseres
	 Optimalisere dagtilbud for mennesker med psykisk utviklingshemming, man ser på muligheten for opprette 1 plass
	Vurdering:
	Status pr 31. august 2008 viser merforbruk på 19,5 mill. kroner og en midlertidig avsetning på 4,9 mill kroner. Bydelen har dermed et salderingsbehov på 14,6 mill kroner. I realiteten er det svært vanskelig å gjennomføre en slik saldering i løpet av årets siste måneder.
	Samtidig vil et nytt kriteriesystem tre i kraft fra og med 01.01.2009.  Samlet er det beregnet at effekten for bydel Nordstrand vil tilsi en økt budsjettramme pr år med 22 mill kroner – noe avhengig av svingninger i befolkningsmassen.  2009 er et overgangsår hvor man iverksetter kun 50 % effekt av nytt kriteriesystem og for 2010 er det vedtatt å realiseres 100%. Dette betyr at man i forhold til budsjett 2008 kan beregne å få en reell økning i 2009 på 10 mill kroner og i 2010 en reell økning på 22 mill kroner (dvs en ytterligere reell økning på 12 mill kroner).
	Med fare for å iverksette en særdeles hard og utslagsgivende budsjettsaldering i forkant av en kriterietildelt budsjettøkning påfølgende år, finner bydelsdirektøren det riktig å se salderingsbehovet over årene 2008, 2009 og 2010 mer i sammenheng.  Ved å se aktiviteten over dette tidsperspektivet vil man kunne ivareta aktiviteter og likevel sikre en budsjettbalanse.  Alternativet vil kunne være å bygge ned tjenester – for så å bygge dem opp igjen.
	Ut fra en totalvurdering av reelle virkninger av igangsatte tiltak og en gunstig effekt av nytt kriteriesystem for budsjettfordeling vil man for de siste måneder i 2008 og hele 2009 og 2010 kunne vedta en budsjettbalanse for bydelen.
	Fremstillingen forutsetter ingen realendring i rammen og i tjenesteomfang utover det som kommer frem i punkt 1-6. 
	(Minustegn foran tall til høyre tilsier effekt i retning merforbruk, plusstegn tilsier salderingseffekt.)
	1. Bydelen har et for høyt driftsnivå i 2009 på 14,6 mill kr…………………………-14,6
	2. Bydelen slipper å dekke inn merforbruk for 2007, altså en utgift man slipper 
	i 2009 men ble belastet med i 2008………………………………… ……….+21,5
	(Bydelen fikk også et rammekutt i dok3 2008 på 7,3 mill kroner – men disse
	ble lagt inn i rammen igjen tilknyttet bystyrets vedtak juni08 om regnskap 2007.)
	3. Bydelen må dekke inn merforbruk 2008 på 14,6 mill kroner fordelt over 2 år
	 dvs 7,3 mill kr i merutgift i 2009 (og tilsvarende i 2010)………………………...-7,3
	4. Virkning av et stabilisert lavere antall utførte timer i hjemmesykepleien vil kunne 
	 gi en besparende effekt i 2009.  Et anslag er (6000 t*600 kr)…………………….+3,6
	5. Nytt kriterisystem for bydelene er beregnet å reelt gi en økt ramme for bydel 
	 Nordstrand.  Med overgangsordning anslås økt ramme med ………………..…+10,0
	6. Det er grunn til å forutsette ut fra Byrådets meldte økonomiplan at bydelene må 
	 innarbeide et effektiviseringuttak i 2009.  Sist oppdaterte oversikt viser at bydelene 
	 vil totalt få en rammereduksjon på 132 mill kroner i 2009.  Bydel Nordstrands 
	 andel vil i så henseende ut fra 2008-kriterier få en rammereduksjon på………….-11,0 
	Totalt vil endringene pkt 1-6 gi et utgangspunkt for 2,2 mill kroner i mindreforbruk i 2009.
	Bydelsdirektøren finner det naturlig å igjen minne om de uttrykte risikoområder i budsjettet, i tillegg til vår metodiske tilnærming i avviksrapportering som i hovedsak går ut på å sette en stram prognose hvilket betyr at eventuelle endringer kan medføre ytterligere forverring.
	Bydelsdirektøren vil – med utgangspunkt i prognose for august - si at bydelens økonomiske utvikling er gunstig, og at hovedutfordring om å gjenvinne budsjettbalanse er i sikte. I forhold til  bydelens budsjettvolum er det imidlertid små negative endringer som igjen kan bringe dette ut av balanse.
	Oslo, 22.09.2008
	Per Johannessen/s/     Inge Olav Solli/s/
	bydelsdirektør                                      økonomisjef
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	Foreligger det kvalitetsplan for brukere på sykehjem?
	Votering:
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	Vedlegg: Vedlagt følger tertialstatistikk 2. tertial 2008 for Bydel Nordstrand 
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	Vedlegg: Vedlagt følger Kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen 2007 for Bydel Nordstrand 13.05.2008, bydelens svar 06.06.2008 og avsluttende oppsummering fra Kommunerevisjonen 16.06.2008.
	Oslo, 22.09.2008
	Per Johannessen/s/                         Inge Olav Solli/s/
	bydelsdirektør                økonomisjef
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	Arbeidsutvalget sender sak om Strategisk plan 2009 – 2011 – Bydel Nordstrand til behandling i : 
	Eldrerådet 
	Ungdomsrådet
	Helse- og sosialkomite
	Byutvikling, miljø og samferdsel
	Barn, ungdom og kultur komite
	Bydelsutvalget
	Til komiteer og råd:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.
	Til medbestemmelsesutvalget:
	Medbestemmelsesutvalget tar sak om Strategisk plan 2009 – 2011 – Bydel Nordstrand til orientering
	Bydelsutvalget vedtar Strategisk plan 2009 – 2011 for Bydel Nordstrand.
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Arbeidsutvalget sender sak om Strategisk plan 2009 – 2011 – Bydel Nordstrand til behandling i : 
	Eldrerådet 
	Ungdomsrådet
	Helse- og sosialkomite
	Byutvikling, miljø og samferdsel
	Barn, ungdom og kultur komite
	Bydelsutvalget
	Eldrerådets behandling/vedtak:
	Eldrerådet hadde følgende bemerkninger til Strategisk plan 2009 – 2011 for Bydel Nordstrand:
	- Hvem fastsetter behovet? Behovet skal være hovedutfordringen – ikke økonomien
	- Hovedutfordring 6 – forslag til endring – side 12 – tredje avsnitt (forslag til endring er understreket): Tjenesten til eldre har som mål å tilrettelegge for at eldre i størst grad kan bevare selvstendighet og selvhjulpenhet. Bydelen er opptatt av å sikre at tjenesten til eldre dekker behov for pleie, omsorg og praktisk bistand og har forsvarlig kvalitet. Bydelen skal ha en effektiv ressursforvaltning som har kapasitet til å yte avlastning og service til pårørende som påtar seg å pleie sine hjelpetrengende hjemme.
	- Femte avsnitt endres slik: Seniorsentrene yter viktige bidrag til helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid for eldre i bydelen. De frivilliges aktivitet er betydelig og innsatsen er  prisverdig. Bydelen anser seniorsenter- og dagsentertilbud til den eldre befolkningen som særlig viktig i forhold til at eldre kan bo hjemme lengst mulig. Bydelen vurderer derfor å øke tilskuddene til nevnte virksomheter og til frivillighetssentralene.
	- Hovedmål side 16: Styrke økonomisk det lokale kulturlivet. 
	- Strategi side 17: Arbeide for å etablere Symra og Ekeberg hovedgård som et fungerende kulturhus i bydelen
	- Eldrerådet  støtter  Simensbråten/Ekerberg  seniorsenteret sitt forslag(side3 )
	Votering:
	Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader
	Eldrerådets vedtak:
	Rådet for funksjonshemmede har følgende bemerkninger:
	 Det er gode visjoner i Strategisk plan, men at målbarhet er savnet
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader
	Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
	Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak:
	Lise Tostrup Setek (A) fremmet følgende forslag til endring under punktet, hovedutfordring 5 – barn, unge og familier – strategi, 5. avsnitt (endringen er understreket):
	” arbeide aktivt med rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for ungdom. Etterstrebe tett kontakt og god dialog mellom barnevern, utekontakt, SALTO-konsulent, helsestasjon, barnehage og fritidsklubb. Sørge for et godt samarbeide med andre aktører som private barnehager, skoler, skolefritidsordninger, barne- og ungdomspsykiatrien, politiet, Den Norske Kirke og andre religionssamfunn”
	Tom Lium (H) fremmet følgende forslag til bemerkning i saken:
	” Helse- og sosialkomiteen henstiller administrasjonen og politiske organer til å bruke strategiske plan løpende med årlige revisjoner av hovedutfordringer og mål i forbindelse med budsjettbehandlingen.”
	Votering:
	Lise Tostrup Setek (A) og Tom Lims (H) forslag til bemerkninger ble enstemmig vedtatt
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader
	Helse- og sosialkomiteens vedtak:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med merknader.
	Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling/vedtak:
	Martin Kirkengen (V) fremmet følgende forslag til tilleggspunkt 1 under virksomhetsidè s. 4:
	- fokuserer på forebyggende arbeid
	Martin Kirkengen (V) og Knut Hedemann (A) fremmet følgende tilleggspunkt, siste punkt, under hovedutfordring 5, delmål, s. 10:
	- etablere flere trygge møteplasser for ungdom, herunder fritidssentra
	Knut Hedemann (A) fremmet følgende forslag til tilleggspunkt under strategi, siste punkt, side 11:
	- videreutvikle skolehelsetilbudet
	Votering:
	Martin Kirkenegens (V) og Knut Hedemanns (A) forslag til 3 nye tilleggspunkter ble enstemmig vedtatt
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
	Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med tre nye tilleggspunkter.
	Byutvikling, miljø og  samferdselskomiteens vedtak/protokoll ettersendes etter komiteens ekstraordinære møte 13.10.2008
	Vedlagt følger utkast til Strategisk plan 2009 – 2011 for Bydel Nordstrand.
	Utkastet har vært ute på høring med høringsfrist 12. september.
	Det er kommet inn 12 innspill til planen. 
	Strategisk plan er nå bearbeidet av en arbeidsgruppe ledet av BU leder Sigbjørn Odden, sammen med Haakon Brænden og  Steinar Andersen - og Tove Heggen Larsen som har representert bydelsdirektøren. 
	Dette framlegget er resultat av det arbeidet som har foregått i denne gruppa.
	Høringsuttalelsene er etter BU leders ønske ikke innarbeidet i det foreløpige utkastet. Høringsuttalelsene med innspill til saken og et kort sammendrag av disse ligger derfor ved som en del av underlagsmaterialet til vurdering og behandling i komiteer og råd og for sluttbehandling i bydelsutvalget 16. oktober.
	Oslo 26.09.2008
	Per Johannessen/s/      Tove Heggen Larsen/s/
	bydelsdirektør                                                             assisterende bydelsdirektør
	Vedlegg:  1. Høringsuttalelser med innspill til Strategisk plan 2009 – 2011
	      2.  Korte sammendrag av høringsuttalelsene
	Miljøprosjektet Ljanselva,
	Demensforeningen i Nordstrand/Østensjø,
	 Bekkelaget Kvinne og Familieforening, 
	Norges Kvinne-  og familieforbund, 
	Nordstrand Høyre, 
	Tone Blix Bernhardsen, 
	Nordstrand Vel, 
	Bekkelaget Seniorkor, 
	Felles høringsuttalelse fra Skredder`n barnehage BA,
	Store Ljan barnehage AL BA, Kongsveien barnehage AS, og
	Bråten barnehage BA, 
	Fellesutvalget for Vel i bydel Nordstrand, 
	Simensbråten – Ekeberg seniorsenter, 
	Roy Huseby.
	Nordstrand KrF 
	Til arbeidsutvalget:
	Bydelsutvalget
	Til BUK-komiteen
	BUK slutter seg til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget
	Til bydelsutvalget
	1. Bydelsutvalget har ingen merknader og anbefaler støtte til bibliotek
	2. Bydelsutvalget har følgende kommentarer til Symra kulturhus:
	a. Ad første svar om bydelens behov for standardheving av eksisterende kulturlokaler.
	Nordstrand Bydel har stort behov for et godt kulturhus med sal og tilleggslokaler slik at lokale krefter kan vise hva de kan for en befolkning på nær 45.000 mennesker.Korps, orkestre, kor og teatergrupper samt band og lokale revyer som nå bruker dårlig tilrettelagte skolelokaler eller kirkerom for sine opptredener, ville bli stimulert til større innsats og vil rekruttere flere til kulturaktivitetene i bydelen. Det vil skape tilhørighet og engasjement og gi gode opplevelser for befolkningen.Gamle Symra kino hadde nok seteplasser med sine ca 450 plasser, men manglet lys- og lydanlegg, garderoberom, scene, oppbevaringsrom etc.Ved de største lokale arrangementene ble hele salen benyttet.
	      b.   Ad andre svar om hvorvidt bydelen støtter søknaden om tilskudd.
	OBOS Forretningsbygg AS søknad omtilskudd å 3 970 000 kroner til kulturhus kan ikke støttes ut fra de foreliggende planer om rehabilitering av Symra.Alle kulturhus må ha plass til å avvikle kulturarrangementer, og en sal som tar 209 personer uten scene og sceneteknisk utstyr bortsett fra et enkelt lys- og lysopplegg, er ikke en kultursal. Direkte tilgang til gulvet foran lerretet som er det arealet som skal brukes til scene med utstyr og tunge instrumenter er heller ikke på plass. Det er ingen løsning å redusere gulvarealet foran lerretet ved å sette inn løse benkerader. Kultursalen er for liten.Det vises til referatet av møtet i OBOS Forretningsbygg AS 4. juni 2008. Dette er vedlagt søknaden fra OBOS Forretningsbygg AS.Mange lokalsamfunn i kommuner utover landet har fått kulturhus hvor kinodrift er et bærende element for å få dette til å gå rundt. Dette er nødvendig.I rehabiliteringen av Symra mener en at kinodriften blir prioritert for sterkt slik at det ikke er riktig å bruke benevnelsen kulturhus på det som nå planlegges.Dette har Nordstrand Bydelsutvalgs oppnevnte referansegruppe gitt muntlig og skriftlig uttrykk for overfor OBOS Forretningsbygg og har full støtte fra Nordstrand Musikk- og Kulturråd som er fellesorganisasjonen for de største aktive kulturgruppene i Nordstrand bydel.Dersom OBOS Forretningsbygg endrer planene slik at den store kultursalen får i overkant av 300 seter og beholder gulvarealet for opptredener samt legger opp et brukbart lys- og lydanlegg og scenetepper som tillater amatørteaterfremsyninger selv uten scene, mener Nordstrand Bydel at dette vil bli et tjenelig kulturhuslokale som fyller kriteriene for tildeling av kulturhusmidler. De tilleggsarealene som kreves i form av garderober og lagerrom er tilstede, men heiskapasiteten er avgjørende for inn- og utkjøring av tyngre utstyr til opptredener.Det vises til kulturhuslokaler som Kolben på Kolbotn og Ullensaker Kulturhus på Jessheim når det gjelder vellykket kombinasjon av lokaler som har kino som hovedaktivitet men som også er tilrettelagt for konserter, teater , revy og andre arrangementer.
	Bydelsutvalget
	Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:
	BUK slutter seg til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget
	Vedlegg:  
	Obos forretningsbygg sitt brev av 4.7.2008 med vedlegg
	Bakgrunn:
	Obos forretningsbygg har oversendt sin søknad om spillemidler til kulturhus i Oslo; Lambertseter Senter- Symra kulturhus, til bydelen for påtegning av søknaden, jf. vedlagte dokumentasjon. 
	Vurdering:
	Bydelsdirektøren har vært i kontakt med Plan- og bygningsetaten, som avventer bydelens uttalelse før en tar saken opp til realitet6sbehandling.
	Bydelsdirektøren går i saken ikke inn i de økonomiske størrelse, og hva tilskudd betyr for OBOS forretningsbygg. En begrenser seg til det funksjonelle sett ut fra hva befolkningen er i behov av.
	1. Ad første svar om bydelens behov for standardheving av eksisterende kulturlokaler.
	Nordstrand Bydel har stort behov for et godt kulturhus med sal og tilleggslokaler slik at lokale krefter kan vise hva de kan for en befolkning på nær 45.000 mennesker.Korps, orkestre, kor og teatergrupper samt band og lokale revyer som nå bruker dårlig tilrettelagte skolelokaler eller kirkerom for sine opptredener, ville bli stimulert til større innsats og vil rekruttere flere til kulturaktivitetene i bydelen. Det vil skape tilhørighet og engasjement og gi gode opplevelser for befolkningen.Gamle Symra kino hadde nok seteplasser med sine ca 450 plasser, men manglet lys- og lydanlegg, garderoberom, scene, oppbevaringsrom etc.Ved de største lokale arrangementene ble hele salen benyttet.
	2. Ad andre svar om hvorvidt bydelen støtter søknaden om tilskudd.
	OBOS Forretningsbygg AS søknad omtilskudd å 3 970 000 kroner til kulturhus kan ikke støttes ut fra de foreliggende planer om rehabilitering av Symra.Alle kulturhus må ha plass til å avvikle kulturarrangementer, og en sal som tar 209 personer uten scene og sceneteknisk utstyr bortsett fra et enkelt lys- og lysopplegg, er ikke en kultursal. Direkte tilgang til gulvet foran lerretet som er det arealet som skal brukes til scene med utstyr og tunge instrumenter er heller ikke på plass. Det er ingen løsning å redusere gulvarealet foran lerretet ved å sette inn løse benkerader. Kultursalen er for liten.Det vises til referatet av møtet i OBOS Forretningsbygg AS 4. juni 2008. Dette er vedlagt søknaden fra OBOS Forretningsbygg AS.Mange lokalsamfunn i kommuner utover landet har fått kulturhus hvor kinodrift er et bærende element for å få dette til å gå rundt. Dette er nødvendig.I rehabiliteringen av Symra mener en at kinodriften blir prioritert for sterkt slik at det ikke er riktig å bruke benevnelsen kulturhus på det som nå planlegges.Dette har Nordstrand Bydelsutvalgs oppnevnte referansegruppe gitt muntlig og skriftlig uttrykk for overfor OBOS Forretningsbygg og har full støtte fra Nordstrand Musikk- og Kulturråd som er fellesorganisasjonen for de største aktive kulturgruppene i Nordstrand bydel.Dersom OBOS Forretningsbygg endrer planene slik at den store kultursalen får i overkant av 300 seter og beholder gulvarealet for opptredener samt legger opp et brukbart lys- og lydanlegg og scenetepper som tillater amatørteaterfremsyninger selv uten scene, mener Nordstrand Bydel at dette vil bli et tjenelig kulturhuslokale som fyller kriteriene for tildeling av kulturhusmidler. De tilleggsarealene som kreves i form av garderober og lagerrom er tilstede, men heiskapasiteten er avgjørende for inn- og utkjøring av tyngre utstyr til opptredener.Det vises til kulturhuslokaler som Kolben på Kolbotn og Ullensaker Kulturhus på Jessheim når det gjelder vellykket kombinasjon av lokaler som har kino som hovedaktivitet men som også er tilrettelagt for konserter, teater , revy og andre arrangementer.
	Bydelsdirektøren har på uformelt grunnlag søkt kontakt med den oppnevnte referansegruppe. 
	Oslo, den 22.septemeber 2008  
	Per Johannessen/s/
	bydelsdirektør
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
	Til arbeidsutvalget:
	behandling i:
	Barn, ungdom og kulturkomite
	Bydelsutvalget
	Til medbestemmelsesutvalget
	Til bydelsutvalget
	Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens høringsuttalelse.
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Barn, ungdom og kulturkomite
	Bydelsutvalget
	Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling/vedtak:
	Martin Kirkengen (V) fremmet forslag om nytt 3.avsnitt i høringsuttalelsen – i tillegg til bydeldirektørens forslag:
	”Bydelen minner om at Oslo kommune har ansvar for utvikling og iverksetting av IKT-løsninger for barnehageadministrasjonen. Spesifikt vil vi nevne den lovede løsningen for  dataoverføring mellom nettportalen og barnehage -SATS, som vil kunne spare mange årsverk på bydelsnivå. Slike løsninger vil også være en forutsetning for god koordinering mellom ulike bydeler”.
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	Martin Kirkengens (V) forslag til nytt 3. tilleggsavsnitt ble enstemmig vedtatt
	Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:
	Bakgrunn:
	I Lov av 08.08.2008; foreslås det endringer i Barnehageloven, hvor det i §8 sier at ”Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringpliktig alder, jfr.§ 12a. Utbygginsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov.”
	§ 12a lyder: ”Rett til plass i barnehage. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med lovens forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfirst til opptak fastsettes av kommunen.”
	Kunnskapsdepartementet tar sikte på at loven trer i kraft fra 2009. Det medfører at barn under opplæringspliktig alder har rett til barnehageplass, og at Oslo kommune har plikt til å tilby lovfestete retten plass i barnehage pr. 31.08.2009.
	Bydel Nordstrands høringsuttalelse
	De foreslåtte endringer i Barnehageloven medfører at Oslo kommune må justere sine foreskrifter for de kommunale barnehagene, og tilpasse sitt organisasjonsmessige opplegg for barnehagesektoren.
	Det ligger i retten til barnehageplass at det er Oslo kommune, som sådan, har det overordnede ansvaret for at denne retten blir innfridd. Bydel Nordstrand konstaterer at kommunen tar dette ansvaret ved å se kommunen under ett. 
	Bydel Nordstrand er også inneforståtte med at ivaretakelse av retten til barnehageplass tilsier en helhetlig oversikt og koordinering mellom de bydelene som har overkapasitet og de med underkapasitet. Bydel Nordstrand forutsetter at det også tilrettelegges for nært samarbeid mellom bydelene med sikte på kapasitetsutnyttelse. Når det gjelder det budsjettmessige må det tilrettelegges slik at bydelen ikke blir sittende med det økonomiske ansvaret for uutnyttet kapasitet, og at det tilrettelegges økonomiske incentiver for best mulig utnyttelse av kapasiteten 
	Bydel Nordstrand er også inneforståtte med at den til en hver tid ansvarlig byrådsavdeling har ansvaret for bestilling og utbygging av barnehager, men forutsetter at bydelene er sentrale samarbeidspartnere og at bydelen har anledning til å foreslå prosjekter til utvidelse av eksisterende barnehager og nyetableringer. Og at de lokale AMU fortsatt skal behandle de konkrete byggesakene.
	Av de vurderingene som er gjort i forbindelse med den organisasjonsmessige tilpasningen registrerer Bydel Nordstrand med tilfredshet at den lovmessige rett og plikt til barnehageplass vil bli ivaretatt med færrest mulige organisasjonsmessige endringer og forskyvning av myndighet. Det vil si at bydelene fortsatt skal ha det driftsmessige ansvaret for de barnehagene som ligger i bydelen. Bydel Nordstrand anser dette for å være sentralt for den rollen og ansvaret en bydel skal ha for oppvekstvilkårene i nærmiljøet, og for den identitet bydelen har overfor foreldre og foresatte.
	Bydel Nordstrand  er inneforståtte med at i de tilfelle Oslo kommune i sitt arbeide for full barnehagekapasitet kan i verksette ”byomfattende” barnehager lar ansvaret for driften og alle plassene ligge i den bydelen de er plassert.
	For å ivareta den lovfestede rette til plass må alle i Oslo behandles likt, foreslås det at Oslo må være ett opptaksområde. Bydel Nordstrand registrer at det ikke medfører at det opprettes et sentralt kontor, men at dette fortsatt vil være bydelens ansvar å behandle søknadene og fastsette prioritet ette barnehageforskriftene.
	Bydel Nordstrand vil understreke den sentrale rollen som barnehagene har for oppvekst og livskvalitet i bydelene og betydningen av at dette identifiseres med bydelens virksomhet. Med utgangspunktet i dette mener Bydel Nordstrand at de foreslåtte drift- og myndighetmessige ansvarsområder evalueres etter to år og at det gjennomføres åpenbare justeringer.
	Utredning om opptak i- og bestilling i barnehager.
	Oslo, 22.09.2008
	Per Johannessen/s/      Tove Heggen Larsen/s/
	bydelsdirektør                   ass. bydelsdirektør
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
	Til arbeidsutvalget:
	Saken sendes til: 
	Barn, ungdom og kultur komite
	Bydelsutvalget
	Til råd, utvalg og komiteer:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.
	Til bydelsutvalget:
	Bydelsutvalget tildeler frivillighetsmidler 2008 etter barn, ungdom og kulturkomiteens innstilling i møte 07.10.2008.
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Saken sendes til: 
	Barn, ungdom og kultur komite
	Bydelsutvalget
	Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling/vedtak:
	Barn, ungdom og kulturkomiteen samlet seg om følgende endringsforslag i fordelingen av frivillighetsmidler:
	Pkt. 16 – Bekkelaget senior kor – avslås (bydelsdirektørens forslag:  kr. 3000,-)
	Pkt. 20 – Lambertseter skoles kor – avslås (bydelsdirektøren forslag:  kr. 5000,-)
	Pkt. 12 – Demensforeningen Nordstrand og Østensjø – tildeles kr 3400,- (bydelsdirektørens forslag:  kr 2000,-)
	Pkt. 14 – Nordstrand menighets ungdoms fellesskap – tildeles kr 5000,- (bydelsdirektørens forslag:  kr 2000;-)
	Pkt. 26 – Lambertseter frivillighetssentral – tildeles kr 10600,-   (bydelsdirektørens forslag:      kr 7000,-)
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig med endringer 
	Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med endringer.
	SAKSUTREDNING
	Det er bevilget kr. 60 000 til frivillighetsmidler i Bydel Nordstrand i 2008.
	Alle frivillige organisasjoner, lag- og foreninger kunne søke om økonomisk støtte til arrangementer og tiltak. Søknadsfristen ble satt til 1. september. Ved tildeling av støtte er det lagt vekt på aktiviteter til barn og unge, eldre og funksjonshemmede – og tiltak som kommer mange beboere i bydelen til gode. 
	Det er kommet inn 26 søknader. Samlet søknadssum beløper seg til ca. kr 230 000. Det er vanskelig å oppgi nøyaktig sum fordi noen søkere kun anslår en ønsket bevilgning.
	Nr
	Navn på organisasjon
	Beskrivelse av tiltak
	Søkt sum
	Foreslått sum
	Søknads- dato
	Forslag/ kommentarer
	1
	Allsportgruppen
	Gym for barn og unge med utviklingshemming
	10.000,-
	Avslås
	13.04.08
	Iflg vedlagte budsjett er det trenerkostnader som ønskes dekket. 
	2
	Astrid Bakken
	Bakkeløkka gård. Pensjonister har utarbeidet opplegg for skoleelever. Søker dekning til oppgradering av natursti.
	Ikke spes.
	4000,-
	21.04.08
	Fint tiltak. Lambertseter og Karlsrud skole er deltakere. Også skoler fra andre bydeler deltar.
	3
	Nina Bjurbeck
	Klassetur med hvite busser
	Ikke spes.
	Avslås
	09.04.08
	Mange skoleklasser reiser med Hvite busser. Et evt tilskudd vil skape forventninger ved alle våre skoler. 
	4
	Vent naa litt festival
	Musikkfestival. Lokale band/ og band utenfra.
	Ikke spes.
	5000,-
	19.06.08
	Tiltaket har bred målgruppe og skaper kultur i bydelen. 
	5
	Oslo kommunes bedriftsidrettslag
	Søker støtte til drift av treningstilbud for 22 ansatte i bydel Nordstrand
	5.000.-
	Avslås
	20.03.08
	Gir ikke støtte til tiltak rettet mot ansatte i bydelen. 
	6
	Losje ungdommenes vel av IOGT
	Motkraft mot ruspress for ungdom
	10.000.-
	Avslås
	01.06.08
	Byomfattende. 
	7
	Tro og lys 
	Gruppe for funksjonshemmede og deres familier på Lambertseter
	7.500.-
	2000.-
	01.05.08
	Tiltaket retter seg mot 30-40 brukere i vår bydel. 
	8
	”Formiddagstreffet”
	For eldre på Ljan som ønsker fellesskap og ny kunnskap
	5.000,-
	5.000,-
	03.07.08
	Tiltaket sprer glede blant eldre. 
	9
	Studentrettshjelpstiltakene i Norge
	Støtte til fellesseminar
	Ikke spes.
	Avslås
	16.07.08
	Byomfattende/ landsomfattende. 
	10
	KFUM-Hallen - Yes
	Ungdomsarbeid i KFUM-hallen på Ekeberg. Frivillighet og gratis inngang. 
	15.000,-
	5000,-
	20.08.08
	tiltaket fremmer ungdomsarbeid i bydelen.
	11
	KFUM-kameratene
	Stopp Volden Fotballturnering basert på 680 dugnadstimer
	15.000,-
	5000,-
	20.08.08
	Tiltaket er viktig i forebygging mot vold og rasisme i.
	12
	Demensforeningen på Nordstrand og Østensjø
	Generell støtte
	10.000.-
	2000,-
	25.08.08
	Deltakere også fra Bydel Østensjø.
	13
	Tro og Lys-Nordstrand
	Generell støtte
	10.000
	Avslås.
	26.08.08
	Byomfattende. 
	14
	Nordstrand menighets ungdoms fellesskap
	”Etter skoletid”- leksehjelp og middag.
	5.000,-
	2000,-
	28.08.08
	Fint tiltak for ungdommer på Nordstrand
	15
	Nordstrand Musikk- og Kulturråd
	Generell støtte. Konserter og arrangementer i bydelen der lokale krefter får vise seg frem
	Ikke spes.
	5000,-
	28.08.08
	Fint tiltak til glede for mange i bydelen.
	16
	Bekkelaget Seniorkor
	Dekning til korets utgifter til dirigent/pianist ved opptredener
	6.000,-
	3000.-
	27.08.08
	Flott tiltak for eldre i bydelen.
	17
	Foreningen for Miljøtunnel Mosseveien
	Aksjon i samarbeid med Sykelistenes Landsforening
	3.000,-
	Avslås.
	28.08.08
	Frivillighetsmidler er ikke ment å dekke aksjoner. 
	18
	Miljøprosjekt Ljanselva
	Støtte til drift av Sagstua og Sagløkkaområdet
	3.000,-
	3.000,-
	31.08.08
	Fint tiltak for spesielt barnehager og skoler i bydelen. 
	19
	Oslo Volley
	Idrettsskole for barn
	5.000,-
	Avslås
	31.08.08
	Byomfattende. 
	20
	Lambertseter skolenes kor
	Div. seminarer
	10.000,-
	5000,-
	01.09.08
	Fint tiltak for barn og unge og mye frivillig arbeidsinnsats. 
	21
	Hjertetrim
	Menn og kvinner som har vært rammet av hjertesykdom- trening i Ekeberg idrettshall
	10.000,-
	Avslås
	28.08.08
	Byomfattende tiltak. 
	22
	Nordstrand kulturskole
	Generell støtte
	20.000,-
	Avslås
	31.08.08
	Ikke frivillighet. Tiltaket er basert på lønnsmidler. 
	23
	Nordstrand IF/Leirskallen skisenter
	Etablering av sykkeltrase i alpinbakken på Leirskallen sommerstid. Anskaffelse av snøkanon.
	10.000,-
	5000,-
	26.08.08
	Tiltaket fremmer aktivitet blant bydelens barn og unge.
	24
	Merethe Lie Pedersen, Bente D. Arnesen
	Støtte til opparbeidelse av tomt til lekeplass
	30.000,-
	Avslås
	01.09.08
	Tiltaket mangler kostnadskalkyle og konkret fremdriftsplan. 
	25
	Lambertseter seniordans
	Generell støtte
	2.000,-
	2.000,-
	01.09.08
	2000,- fint tiltak for eldre  i bydelen.
	26
	Lambertseter Frivillighetssentral
	Generell støtte
	10.600,-
	7.000,-
	28.08.08
	Fine tiltak for beboere i bydelen
	Oslo, 30.09.08
	Per Johannessen /s/     Mihriban Rai/s/
	bydelsdirektør      enhetsleder
	Til arbeidsutvalget
	Saken sendes til behandling i:
	Byutvikling ,miljø- og samferdselskomiteen
	Rådet for funksjonshemmede
	Komiteen-komiteen vedtar bydelsdirektørens innstilling ovenfor bydelsutvalget.
	Til ungdomsrådet
	Ungdomsrådet  vedtar bydelsdirektørens innstilling ovenfor bydelsutvalget.
	Til rådet for funksjonshemmede
	Rådet for funksjonshemmede vedtar bydelsdirektørens innstilling ovenfor bydelsutvalget.
	Til eldrerådet
	Eldrerådet vedtar bydelsdirektørens innstilling ovenfor bydelsutvalget.
	Til bydelsutvalget
	Bydelsutvalget vedtar arbeidsgruppens forslag som trafikkplan for Bydel Nordstrand
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Saken sendes til behandling i:
	Byutvikling ,miljø- og samferdselskomiteen
	Rådet for funksjonshemmede
	Bydelsutvalget 
	Eldrerådets behandling/vedtak:
	Eldrerådet kom med følgende bemerkninger:
	 Asfalt bør legges på nytt i mange veier på Nordstrand.
	 Trenger flere parkeringsplasser ved trikkestasjonene
	 Flere avgangstider på busser
	- Ros til komiteen for et flott og oversiktelig arbeid, stor skrift er bra.
	Votering:
	Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader
	Eldrerådets vedtak:
	Rådet for funksjonshemmede har følgende bemerkninger:
	 Det er behov for økt antall parkeringsplasser for handikappede. Særlig behov i bydelens knutepunkt.
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader
	Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
	Byutvikling, miljø og  samferdselskomiteens vedtak/protokoll ettersendes etter komiteens ekstraordinære møte 13.10.2008
	Vedlegg: Arbeidsgruppens forslag til trafikkplan for Bydel Nordstrand 
	Bakgrunn:
	I bydelsutvalget møte 20.12.2007, sak 159/07 ble vedtatt 
	1. Bydelsutvalg Nordstrand ber bydelsdirektøren stille sekretærressurser til rådighet for BMS komiteens arbeid med å utarbeide en helhetlig Trafikkplan for Bydel Nordstrand. 
	2. BMS komiteen legger trafikkplanen frem for behandling i BU. En overordnet plan legges frem BU senest på BU-møtet i mars 2008.
	Vurdering
	Det vises til bakgrunnen for saken. Under veis har det vært drøftet noe arbeidsopplegg med mer, noe som førte til at en arbeidsgruppe ble nedsatt. Det foreligger nå utkast til Trafikkplan for Bydel Nordstrand. Bydeldirektøren har ikke ytterligere kommentarer.  
	Oslo, den 22.september 2008
	Per Johannessen/s/
	bydelsdirektør
	Til byutvikling, miljø og samferdselskomiteen:
	Saken legges fram uten innstilling fra bydelsdirektøren
	Til bydelsutvalget:
	Byutvikling, miljø og  samferdselskomiteens vedtak/protokoll ettersendes etter komiteens ekstraordinære møte 13.10.2008
	SAKSFRAMSTILLING:
	Vedlegg: Dokumentet ligger på våre nettsider – hovedsiden – under ”aktuelt”
	Arbeidsutvalget besluttet på møtet 29.09.2008 under ”eventuelt” å nedsette en arbeidsgruppe som skal arbeide med saken, bestående av medlemmene i arbeidsutvalget og bydelsdirektøren.
	For at høringsfristen 27.10.2008 skal overholdes, legges saken fram til behandling i et ekstraordinært møte i arbeidsutvalget 22.10.2008 kl 19.00, med delegeringsvedtak fra bydelsutvalget.  
	Saken settes på sakskartet til BMS-komiteen 07.10. og bydelsutvalget 16.10.2008 - for innspill til arbeidsgruppen videre arbeid med saken. 
	Oslo, 09.10.2008
	Per Johannessen/s/
	bydelsdirektør
	Til arbeidsutvalget:
	Arbeidsutvalget sender saken til behandling i:
	BUK-komiteen
	Bydelsutvalget
	Til komiteene:
	Arbeidsutvalgets vedtak 25.08.2008:
	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 02.09.2008:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med endring av skrivemåte: Anne Brannfjeld
	Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak 02.09.2008:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget  tiltres.
	Bydelsutvalgets vedtak 11.09.2008:
	Bydelsutvalget utsetter behandling av saken og setter den opp på sakskartet til bydelsutvalgets møte 16. oktober.
	Arbeidsutvalgets vedtak 29.09.2008:
	Arbeidsutvalget sender saken til behandling i:
	BUK-komiteen
	BMS-komiteen
	Bydelsutvalget
	Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak 07.10.2008:
	Byutvikling, miljø og  samferdselskomiteens vedtak/protokoll ettersendes etter komiteens ekstraordinære møte 13.10.2008
	Bakgrunn:
	Saken ble behandlet i bydelsutvalget 11. september sak 90/08 og som etter drøftinger fattet følgende vedtak enstemmig: Bydelsutvalget utsetter behandling av saken og setter den opp på sakskartet til bydelsutvalgets møte 16. oktober.
	Bekkelaget lokalhistorisk forening (BLF) ved Dag Jarnøy foreslår at vei 2749 oppkalles etter Anne-Marie Andersdatter eller ”Anne Brannfjeld” som hun het på folkemunne. Veistubben ligger mellom Brannfjellveien 30 og Enoks vei. 
	Hun 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 i dag skiltet. For de som ønsker mer opplysninger skrevet et foredrag om henne på BLF`s hjemmeside www.eikaberg.org
	Navn for denne korte veistubben som tidligere har vært nevnt er Ballplassveien. Den finnes jo fra før og bør vel ikke forlenges og flukter forøvrig dårlig. Det samme gjelder jo Barnehjemsveien.Det har vært antydet at historielagets forslag til veinavn kan føre til at uttrykningskjøretøyer kjører feil og at veien kan forveksles med Brannfjellveien. Uttrykningskjøretøyer vil allikevel alltid komme til Brannfjellveien da veistubben munner ut i denne fra Enoks vei. For øvrig navigerer uttrykningskjøretøyer i dag med GPS. Ved å endre ordlyden til en vanlig eldre skrivemåte Brannfjeld sikrer det i større grad at de to veiene ikke forveksles.  
	Alternative skrivemåter kunne også være Anne Marie Brandfjelds vei men dette er langt og tyngre i dagligbruk. Anna Brandfjelds vei er også en mulighet ut fra en eldre skrivemåte. I en mer moderne språkformform ville det kunne være Anne Brannfjells vei.
	Det er i dag ingen husnummer som sogner til vei 2749.
	Det er positivt at Bekkelaget lokalhistoriske forening engasjerer seg og kommer med forslag til nye veinavn i bydelen. Historien om ”Anne Brannfjelds” 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 Nyhus/s/
	bydelsdirektør       informasjonskonsulent
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
	Til arbeidsutvalget:
	Til bydelsutvalget:
	Bydel Nordstrand har på nåværende tidspunkt ingen merknader til varselet om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Cecilie Thoresens vei 9 – 15.
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Bakgrunn:
	Det vises til: Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Cecilie Thoresens vei
	 9 – 15.
	Saksframstilling:
	Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utbygging av kontor-/ forretnings-/bensinstasjonslokaler, barnehage og boligbebyggelse på eiendommen. 
	Utbygger ønsker å regulere til blandet kontor/forretning/bensinstasjon, bolig/offentlig/allmennyttig formål, boligformål og gangvei.
	 Reguleringen antas å være i tråd med føringer og intensjoner i overordnede planer.
	Avgrensning for planområdet vises på kartutsnitt som er vedlagt saken.
	Bydelsdirektøren har på nåværende tidspunkt ingen merknader til varselet om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Cecilie Thoresens vei 9 – 15.
	Oslo 24.09.2008
	Per Johannessen
	bydelsdirektør
	Vedlegg: Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Cecilie Thoresens vei 9-15.
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
	3. Evalueringen sendes til høring i bydelene før ordningen eventuelt iverksettes i hele   
	     kommunen.
	Til komiteer og råd:
	Til bydelsutvalget:
	Arbeidsutvalgets 4 representanter ( 1 H, 1 FrP, 1 A, 1 KrF)  samlet seg om forslag til følgende alternative vedtak, satt opp mot bydelsdirektørens forslag til vedtak:
	Votering:
	Arbeidsutvalgets alternative forslag ble enstemmig vedtatt (1 H, 1 Frp, 1 A, 1 KrF)
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1, 2 og 3 falt.
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Eldrerådets vedtak:
	Eldrerådet ønsker å opprettholde TT-ordningen som den er i dag
	Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
	Helse- og sosialkomiteens vedtak:
	SAKSFREMLEGG
	Vedlegg:
	Høring – Administrativt utkast til sak om evaluering av TT-ordningen
	Bakgrunn:
	I bydelsutvalgets møte 11.09. 2008, sak 89/08, ble det gjort følgende vedtak:
	”Bydelsutvalget delegerer til arbeidsutvalget å komme med uttalelse i saken”.
	Bydelsutvalget ba administrasjonen å se nærmere på økonomiske forhold ved ny TT-ordning og om det er mulige innsparinger for kommunen. Saken skal fremlegges Arbeidsutvalget til vedtak og sendes som orienteringssak til øvrige råd og utvalg.
	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.
	Høringssaken som nå er sendt bydelene og som skal fremmes for bystyret dreier seg om å få et vedtak om å gjennomføre denne ordningen som et prøveprosjekt for en bydel. 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. 
	Saksfremstilling:
	Bydel Nordstrand benytter i 2008 16 mill. kroner til transport av eldre og funksjonshemmede. Det er derfor viktig og riktig å se på hvordan disse midlene benyttes. Bydelen forventet å spare ca 1, 5 mill kroner i 2008 på egen transport ordning. På grunn av lang anskaffelsesprosess og flere vedtak om TT – kjøring forventer bydelen å få et merforbruk på 2 mill på TT-transport i vår bydel i år. Dagens ordning er en dyr løsning for kommunen. 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.
	Erfaringer fra andre storbyer viser at en løsning med minibusser vil kunne gi tilbud om et ubegrenset antall reiser for eldre og funksjonshemmede, mot dagens ordning med 50 turer for eldre og 150 turer i året for funksjonshemmede. Dagens ordning innebærer at eldre og funksjonshemmede i stor grad må betale egne turer med drosje fullt ut, mens de ved ny ordning kan kjøre ubegrenset og kun betale pris for lokalbuss. Den nye ordningen synes å innebære en omfordeling av ressurser der ressursene på en annen og mer hensiktsmessig måte. Ordningen antas å gi adskillelig flere turer for de enkelte innenfor samme kostnad. Ordningen innebærer en dør til dør ordning der man bestiller turer på forhånd. Den nye ordningen antas å ville komme de eldre over 67 år til gode da de er svært misfornøyd med de 50 turene de får innvilget i dag. Nå vil de få ubegrenset antall turer. Yngre funksjonshemmede vil imidlertid også få et er dekkende tilbud da vi ser at de ofte søker tilleggsturer i dag da 150 turer ikke dekker behovet til en aktiv fritid.
	I følge byrådsavdelingen vil forslaget om bruk av minibusser ikke medføre økonomiske konsekvenser i noen retning. Det opplyses imidlertid at det er for tidlig å si noe om økonomiske innsparinger før prøveprosjektet er gjennomført. Om dette vil gi en økonomisk innsparing utover økt kvalitet med flere turer kan ikke byrådsavdelingen uttale seg om i dag da bystyret må gi sin tilslutning til oppstart av et prosjekt som bla innebærer forhandling om pris med leverandører før dette kan fastslås. 
	Byrådet foreslår et prøveprosjekt innen et begrenset område av byen i et år som evalueres på pris og kvalitet. Dersom det viser seg å være et godt tiltak vil det foreslås gjennomført i hele kommunen. Prøveprosjektet søkes iverksatt i 2010. Bydelsdirektøren ser det som hensiktsmessig at det gjennomføres et pilotprosjekt i en bydel. Resultatet av dette prøveprosjektet må evalueres og et eventuelt forslag om innføring må sendes ut til bydelene for ny høring før ordningen eventuelt iverksettes i hele kommunen.
	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. Tidspunkt for forhåndsbestilling på turer var i sak til bydelsutvalget 11.09. nevnt til å være dagen før. Dette tidspunktet er ikke endelig bestemt, men vil avklares i prosjektet som foreslås opprettet i 2010. Tidspunktet vil derfor ikke nødvendigvis være dagen før. Turene må imidlertid bestilles på forhånd. Dette er for at minibussene skal kjøre de brukerne som skal i samme retning i samme bil. 
	Oslo, 22.09.2008
	Per Johannessen/s/       Marie Anbjørg Joten/s/
	bydelsdirektør                  assisterende bydelsdirektør
	Til arbeidsutvalget
	Bydel Nordstrand anbefaler for inneværende bevillingsperiode søknaden fra Attendo Care AS om serverings- og skjenkebevilling,  på samme betingelser som anbefalt av bydelsutvalget  i sak 53/07.
	Til HOS-komiteen
	Helse- og sosialkomiteen  tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering 
	Til eldrerådet
	Eldrerådet tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering 
	Til bydelsutvalget
	Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering
	VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Bydel Nordstrand anbefaler for inneværende bevillingsperiode søknaden fra Attendo Care AS om serverings- og skjenkebevilling,  på samme betingelser som anbefalt av bydelsutvalget  i sak 53/07.
	Eldrerådets vedtak:
	Eldrerådet tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering 
	Helse- og sosialkomiteens vedtak:
	Helse- og sosialkomiteen  tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering 
	Vedlegg:
	 Brev fra Næringsetaten av 15.07.2008
	 Detaljer om søknad om skjenkebevilling 
	 Tegningsskisse
	Bakgrunn:
	Det foreligger søknad fra Midtåsenhjemmet om serverings- og alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk/Ny bevilling ved Midtåsenhjemmet, Midtåsen 30. Næringsetatens oversendte saken hit 15.7.08, men den har ved en inkurie blitt liggende ubehandlet.
	Vurdering:
	Bydelsutvalget behandlet tilsvarene sak i møte 3.5.2007 sak nr. 53/07, med følgende enstemmige vedtak:
	Bydelsutvalget anbefaler den foreliggende søknaden, fra Attendo Care AS, mottatt 20.04.2007.
	Fra den tidligere saks saksframstilling hitsettes:
	Bakgrunn
	Næringsetaten oversender i brev, mottatt  19.04.2007, søknad fra Attendo Care AS om serverings- og alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk med under 22 volumprosent alkohol/ny bevilling ved Midtåsenhjemmet, Midtåsen 30, 1166 Oslo.
	Som det fremgår av søknaden er åpningstiden inne satt til kl. 01.00 og skjenketiden til kl. 00.30
	I h.h.t alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurdering av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.
	Målgruppe/stedets karakter
	I følge søker vil servering og skjenking av alkoholholdig drikk rette seg mot brukere og pårørende ved Midtåsenhjemmet fra kantinen på dag og kveldstid som et supplement til øvrig tilbud på stedet, blant annet aktuelt i forbindelse med markeringer og andre sosiale sammenkomster på stedet. 
	Nærmeste skjenkested ligger på Sæter. Tilbudet retter seg mot brukere og pårørende ved Midtåsenhjemmet.
	I boligområde. Dette gjenspeiler seg gjennom åpnings- og skjenketid.
	Trafikk til og fra Midtåsenhjemmet skjer på lite trafikkerte boligveier.
	Tilbudet ligger tilbaketrukket og utenfor de områdene der det tradisjonelt kan være problemer knyttet til ordensmessige forhold. Åpnings- og skjenketid inne er satt i tråd med gjeldende forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker mv., Oslo kommune. 
	Sykehjem der brukerne har visse begrensinger i forhold til å nyttegjøre seg av øvrig tilbud i bydelen, herunder eksisterende skjenkesteder og andre sosiale arenaer. 
	Bydelsoverlegen har vurdert søknaden etter alkohollovens § 1–7 a og anbefaler denne etter en helhetlig vurdering.
	Bydelsdirektøren har i dag vært i kontakt med Næringsetaten som nå avventer bydelens uttalelse, og de anmodet derfor om en raskest mulig behandling. Ut fra dette, og at saken for ikke lenge siden var til behandling i bydelsutvalget anbefaler bydelsdirektøren at arbeidsutvalget treffer endelig vedtak (delegert myndighet).
	Oslo, den 22.septemeber 2008
	Per Johannessen/s/
	bydelsdirektør
	Til bydelsutvalget:
	Saksutredning
	Vedlegg – følgende protokoller:
	Arbeidsutvalget     29.09.2008
	Barn, ungdom og kulturkomiteen   07.10.2008
	Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen  07.10.2008
	Helse- og sosialkomiteen    06.10.2008
	Eldrerådet      06.10.2008
	Ungdomsrådet                 06.10.2008
	Rådet for funksjonshemmede    06.10.2008
	Oslo, 09.10.2008
	Per Johannessen/s/
	bydelsdirektør
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Strategisk plan  
”Strategi er veien vi sammen må gå for å nå målet…”  


”Bydel Nordstrand består av områdene Ekeberg, Brattlikollen, Bekkelaget, Ormøya, Malmøya, Ulvøya, 
Lambertseter, Nordstrand og Ljan og har 44 423 innbyggere.”  


2009 - 2011 Sid e 2  







Innhold  


 


FORORD....................................................................................................................... ......................................3  


VISJON, VIRKSOMHETSIDÈ OG VERDIGRUNNLAG............................................... ...............................  
VISJON............................................................................................................................. ................................  


VIRKSOMHETSIDÈ............................................................................................................................................  


BYDEL NORDSTRAND............................................................................................................................. .........  


OM OSLO KOMMUNES VERDIGRUNNLAG:.............................................................................................  


HOVEDUTFORDRING 1: ØKONOMI................................................................................................... .........  
HOVEDMÅL............................................................................................................................. .........................  


MÅL............................................................................................. ....................................................................  


STRATEGI............................................................................................................................. ............................  


HOVEDUTFORDRING 2: ANSATTE..............................................................................................................  
HOVEDMÅL............................................................................................................................. .........................  


MÅL............................................................................................................................. ....................................  


STRATEGI.........................................................................................................................................................  


HOVEDUTFORDRING 3: BRUKERMEDVIRKNING.................................................................................  
HOVEDMÅL......................................................................................................................................................  


MÅL............................................................................................................................. ....................................  


STRATEGI............................................................................................................................. ............................  


HOVEDUTFORDRING 4: BARN, UNGE OG FAMILIER.........................................................................  
HOVEDMÅL............................................................................................................................. .......................  


MÅL...............................................................................................................................................................  


STRATEGI............................................................................................................................. ..........................  


HOVEDUTFORDRING 5: ELDRE..................................................................................................... ............  
HOVEDMÅL.......................................................................................... ..........................................................  


MÅL............................................................................................................................. ..................................  


STRATEGI..................................................................................................................................................... ..  


HOVEDUTFORDRING 6: FUNKSJONSHEMMEDE OG PERSONER MED HJELPEBEHOV...........  
HOVEDMÅL....................................................................................................................................................  


MÅL............................................................................................................................. ...................................  


STRATEGI............................................................................................................................. ..........................  


HOVEDUTFORDRING 7: KULTUR OG MILJØ – SAMFERDSEL OG AREAL...................................  
HOVEDMÅL:............................................................................................................................ .......................  


MÅL 8:.............................................................................. .............................................................................  


STRATEGI:............................................................................................................................ ..........................  


VEDLEGG...................................................................................................................................... ..................  
HVA KJENNERTEGNER BYDEL NORDSTRAND............................................................................. ......................  


PROGNOSE FOR BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN I OSLO OG BYDEL NORDSTRAND................................................  


MÅL..................................................................................................................... ..........................................  







Forord  
Strategisk plan er et viktig politisk dokument vedtatt av bydelsutvalget….. 2008 med 


utgangspunkt i byrådets, bystyrets og bydelens politiske prioriteringer og vedtatte økonomiske 


rammer. Planen gjelder for kommuneplanperioden og evalueres årlig i forkant eller i forbindelse 


med bydelens budsjettbehandling. Budsjettet konkretiserer strategier i måltall, tiltak og del tiltak 


med konsekvenser for brukere og de arbeidsmiljømessige konsekvenser for medarbeiderne. 


Øvrige politisk vedtatte plandokument omtales i økonomiplan og budsjett.  


Meningen med strategiplanen er å inspirere, motivere og gi retning i forhold til bydelens 


overordnede visjon og hovedutfordringer. En god strategiplan skal bidra til målrettet arbeid og 


bedre ressursutnyttelse. I bydelen vår trenger vi et slikt verktøy som hjelper oss til å konsentrere 


oss om det som er viktigst og best for våre brukere.  


I tillegg til kunnskap om lokale forhold er det nødvendig å forholde seg til overordnede føringer 


gitt i sentrale overordnede styringsdokument i Oslo kommune. Dette kan være Kommuneplan, 


økonomiplan og bystyremeldinger.  


Strategisk plan er en forpliktende plan som forutsetter både politisk og administrativt 


engasjement. Bydelens ansatte og alle gode samarbeidspartnere i bydelen må sammen arbeide for 


å virkeliggjøre den visjon som planen framholder.  


Per Johannessen Sigbjørn Odden  


Bydelsdirektør Bydelsutvalgsleder  
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Visjon, virksomhetsidè og verdigrunnlag  
Bydel Nordstrands visjon, virksomhetsidè og implementering av Oslo kommunes verdigrunnlag 


er ledende for bydelens arbeid.  


Visjon  
 


(Alt. 1.) Bydel Nordstrand skal være en god bydel å bo, arbeide og vokse opp i - hvor 


brukerorienterte tjenester gis med kvalitet og service.  


 


(Alt. 2) Bydel Nordstrand skal være en god bydel å bo, arbeide og vokse opp i og bli gammel 


i..  


 


Virksomhetsidè  


Bydel Nordstrand  
 


Tilbyr fleksible tjenester tilpasset befolkningens behov.  


 


Yter nødvendig helsehjelp og tjenester med høy kvalitet og god service.  


 


Tilpasser tjenestene i takt med endrede brukerbehov, samfunnsforhold og rammer.  


 


Har aAnsatte med som har nødvendigetilstrekkelig kunnskap og ferdigheter.  


 


Gjennomfører kKompetanseutvikling som bidrar til at ansatte får tilstrekkelig kunnskap og 


ferdigheter til å utføre sitt arbeid.  


 


Oppnår resultater og løsninger gjennom tilrettelagte forhold for helse- miljø og sikkerhet i 


bydelen.  


 


Om Oslo kommunes verdigrunnlag:  
 
Brukerorientering – Redelighet - Engasjement –- Respekt  
 


Brukerorientering viser vi når vi:  
 


Møter brukernes behov  


 


Fokuserer på løsninger  


 


Er serviceinnstilt og kvalitetsbevisst  


 


Er fleksible  


 


Redelighet viser vi når vi:  
 


Spiller med åpne kort  


 


Holder det vi lover  


 


Gjør det vi sier vi skal gjøre  


 


Gir rett informasjon  


 







Engasjement vises vi når vi:  
 


Tar initiativ  


 


Viser interesse  


 


Gjør hverandre gode  


 


Er motivert  


 


Respekt vises når vi er:  
 
Anerkjennende  


 


Direkte  


 


Tolerante  


 


Lyttende  


 


Fleksible  
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Hovedutfordring 1: Økonomi  
Bydelens hovedutfordring er fremdeles å skapegjenvinne økonomisk balanse og gi handlingsrom 


for å skape gode tjenester med vekt på kvalitet og service.  


Den økonomiske situasjonen innebærer at bydelen må fortsette arbeidet med å gjennomføre en 


omfattende omstillingsprosess. Det er behov for et systematisk og målrettet arbeid både innen 


administrasjon/forvaltning og tjenesteproduksjon i bydelen for å komme i økonomisk balanse, 


tenke langsiktig og sikre bydelen handlefrihet.  


Omstillingsbehovet krever at det settes sterk fokus på gjennomgripende styring, 


effektiviseringstiltak og riktig kvalitativt nivå på alle tjenester. Samtidig er det viktig å ha et 


langsiktig perspektiv også i en vanskelig økonomiske situasjon. Enkelte grep som gir innsparing 


på kort sikt, vil kunne gi større merutgifter på sikt og må unngås..  


Det er oppnådd gode resultater basert på at politikere, ledere og ansatte legger ned en omfattende 


innsats for å møte alle de utfordringer bydelen står overfor.  


 


Hovedmål  
 


Bydelen oppnår økonomisk handlefrihet med god økonomistyring og omdømmebygging.  


 


Mål  
 


Mål 6: Bydelen har en effektiv ressursforvaltning med forsvarlig høy kvalitet, service og 


kapasitet.  


 


Strategi  
Bydelen skal:  


 


Ha gode og langsiktige tiltak for å kunne yte gode og effektive tjenester.begrense 


utgiftsnivået.  


 


 


Ved hjelp av gode rutiner og verktøy ha god økonomistyring og en grundig og troverdig 


resultatrapportering.  


 


 


Gjennom en grundig og inkluderende prosess legge realistiske, fornuftige og korrekte 


budsjetter, med innslag av både visjoner og realiteter,og holde en forankret i god budsjettdisiplin.  


 


 


Sørge for å ha riktige systemer og verktøy for å administrere og utføre tjenesteproduksjonen 


med effektivitet og kvalitet.  


 


 


Tilføre de ansatte nok kunnskap til at de optimalt kan utnytte tilgjengelig kapasitet og 


hjelpemidler.  


 


 


Involvere alle medarbeidereansatte, tillitsvalgte og ledere i omstilling og endring.  


 


 


Forene tjenestebehov med økonomiske rammebetingelser.  
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Videreutvikle en robust organisasjon som bygger på resultat og dialog.  


 


 


Ha et omfattende samarbeid mellom ulike tjenesteområder slik at det kan høstes 


synergieffekter. I denne sammenheng vil samlokalisering og formelle arenaer for samarbeid være 


sentralt.  
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Søke om finansiering av oppgaver en likevel måtte utført, eller som kan sette bydelen i stand 


til å løse oppgaver en ellers ikke har kapasitet og ressurser til.  


 


Hovedutfordring 2: Ansatte  
En sentral faktor i arbeidet med bydelens hovedutfordringer er å sørge for at bydelen har godt 


kvalifiserte og tilfredse ansatte. Bydelens tjenesteområder møter store utfordringer og det er viktig 


å ivareta og beholde ansatte gjennom  med gode og stimulerende tiltak. Bydelens visjon er ” En 


god bydel å bo, arbeide og vokse opp i og bli gammel i– hvor tjenester gis med kvalitet og 


service”. Visjonen skal også være sentral i rekruttering av kvalifisert personell nyansatte og 


tilrettelegging av arbeidet.på arbeidsplasser  


Det er helt avgjørende at bydelen gjennom godt rekrutterings -, ledelses- og opplæringsarbeid til 


enhver tid har riktig kompetanse til rett tid og på rett sted.  


Det tilhører lederansvaret å sørge for at ansatte i bydelen blir verdsatt for innsatsen som utføres. 


Gjennom åpenhet, kommunikasjon og anerkjennelse skapes gjensidig tillit. Gjennom medvirkning 


og trivsel på arbeidsplassen vil de ansatte gjøre en bedre jobb, og dermed levere bedre tjenester.  


Kvalitetsutvikling er en ledelsesfilosofi som gjennom strategi og metode sikrer kontinuerlige 


forbedringer av alle prosesser som skaper verdiøkning i alle bydelens tjenester. Dette bygger på 


kontinuerlig og systematisk forbedring gjennom brukerfokus, prosessorientering og aktiv 


medvirkning fra alle ansatte og tillitsvalgte.  


Bydelen skal være en aktiv virksomhet som tar sikte på å få ned sykefraværet. Dette kan gi 


uttelling i form av større trivsel for den sykemeldte, og både økt kvalitet og en mer effektiv 


tjenesteproduksjon for bydelen.  


Hovedmål  
 


Ansatte som utfører sitt arbeid med trivsel, kvalitet og riktig kompetanse.  


 


Mål  
 


Mål 2: Ansatte opplever sine arbeidsplasser som gode. Forebyggende tiltak er tilrettelagt for å 


sikre et godt nærværsarbeidsmiljø som reduserer sykefravær.  


 


Strategi  
Bydelen skal:  


 


Føre en aktiv likestillings- og inkluderingspolitikk i sitt personalarbeid, slik at en kan utnytte 


den kompetanse og kapasitet ulike arbeidstagere kan bidra med.  


 


 


Arbeidet med Helse- miljø og sikkerhet (HMS) er en sentral faktor i personalarbeidet.  


 


 


Iverksette nødvendige forebyggende tiltak for å sikre et godt nærværsarbeidsmiljø som 


fremmer trivsel, reduserer sykefravær og gir en mer effektiv tjenesteproduksjon med høyere 


kvalitet.  


 


 


Videreføre samarbeidet med NAV om å gjennomføre en omfattende opplæring av både 


enhetsledere og tjenesteledere  
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Arbeide aktivt for å få ned sykefraværet gjennom IA-avtale, veiledning og støtte, ”Raskere 


tilbake”, Kompass-samarbeidet, Kvalitetskommunedeltagelse og et eget barnehageprosjekt.  
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Gjennom medvirkning, rettferdighet, ryddighet og god personalpolitikk arbeide for at bydelen 


er ledende når det gjelder etikk, moral og holdninger blant de ansatte.  


 


 


Tilby et introduksjonsprogram til nyansatte, slik at de raskt blir kjent med lokale forhold og 


får en tilhørighet til bydelen.  


 


 


Føre en god seniorpolitikk gjennom å legge til rette for at de mest erfarne arbeidstagerne kan 


bidra lengst mulig. Det skal vedtas en egen tiltaksplan på området, og denne skal følges opp i det 


daglige arbeidet.  


 


 


Gjennomføre medarbeiderundersøkelser, samt å foreta grundig oppfølging av det som 


fremkommer i undersøkelsene.  


 


 


Gi ansatte økt kompetanse, medvirkning og kontinuitet som gir økt eierforhold for den ansatte 


på det enkelte tjenestested, med mer stolthet og dermed en enda bedre innsats som resultat.  


 


 


Tilby ansatte karriereplaner og utviklingsmuligheter gjennom kurs og studier slik at bydelen 


kan holde på kompetansen  


 


 


I en situasjon der vi konkurrerer med andre bydeler, etater og kommuner om den samme 


kompetansen, er det viktig å ha et godt omdømme og være konkurransedyktige når det gjelder å 


kunne tilby spennende stillinger og faglig utvikling, i tillegg til det rent økonomiske.  


 


 


Satse på tverrfaglighet og helhetlige tjenester til beste for både ansatte og tjenestemottagere, 


gjennom samlokalisering av tjenester, samt organisering av formelle arenaer for samarbeid 


mellom ulike tjenester.  
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Hovedutfordring 3: Brukermedvirkning  
Bydelens tjenester er til for brukeren og tar utgangspunkt i hvordan det enkelte menneske 


opplever møtet med bydelens tjenesteapparat, samt det servicenivå og den kommunikasjon som 


utspiller seg mellom innbygger og bydel.  


Bydelen står overfor mange utfordringer når det gjelder gode, nødvendige og nyttige tjenester til 


brukerne. En av de viktigste utfordringene er å sørge for ønsket kvalitet på tjenestene.  


Bydelen har innført et overordnet kvalitetssystem . Arbeidet med gjennomføringen har høy 


prioritet. Hensikten er at det helhetlige kvalitetssystemet skal sikre kvalitet og kontinuerlig 


tilpasning gjennom utvikling og forbedring av tjenestetilbudet. I dette arbeidet inngår også helse- 


miljø og sikkerhetstiltak. Bydelen utvikler fortløpende nye prosedyrer for å sikre internkontroll og 


redusere risikofaktorer.  


Det er utarbeidet serviceerklæringer for bydelens tjenester. Disse evalueres årlig. Arbeidet med 


brukerundersøkelser sees i forhold til tjenestenes serviceerklæringer og skal måle brukernes 


tilfredshet med tjenesten og sikre at eksisterende redskaper og dokumenter bygger opp under 


ønsket service og kvalitet. Slik blir brukerundersøkelsen et verktøy og en dokumentasjon for 


forbedringsarbeid.  


Bydelen arbeider for å gi individuelle tilpasninger der det er hensiktsmessig og utarbeider 


individuelle planer for brukere med behov for langvarige og koordinerte helsetjenester og/eller 


sosialtjenester.  


Bydelen har en godt utbygd internettportal som oppdateres fortløpende, der det i stor utstrekning 


er tilrettelagt for at befolkningen kan søke ulike tjenester elektronisk, uavhengig av åpningstider. 


Servicetorget arbeider med fokus på brukermedvirkning og et høyt servicenivå.  


Hovedmål  
 


(Alt. 1) Gjennom medvirkning opplever brukerne trygge tjenester med høy kvalitet, service og 


kapasitet.  


 


(Alt. 2) Gjennom medvirkning opplever brukerne trygge tjenester med tilstrekkelig kvalitet, 


service og kapasitet.  


 


Mål  
 


Mål 1: Brukerne opplever tjenester med høy kvalitet, service og kapasitet  


 


Mål 4: Bydelen følger opp og tilrettelegger for utføring av tjenester i samarbeid med brukerne.  


 


Strategi  
Bydelen skal:  


 


Gjennom videreutvikling av en aktiv brukerdialog og tverrfaglig samarbeid i tjenestene arbeide 


for å forbedre tjenestene.  


 


 


Gjennom fleksibilitet og åpenhet, dialog og god informasjon skape forutsigbarhet for den 


enkelte bruker og beboer i bydelen.  


 


 


Gjennomføre årlige brukerundersøkelser innenfor de ulike tjenesteområdene, og bruke 


resultatene av undersøkelsene til å ytterligere forbedre tjenestetilbudet.  
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Ha gode klage - og tilsynsrutiner for å sikre en tilfredsstillende kvalitet på tjenestene, samt 


sørge for at den enkelte bruker blir hørt ved eventuell misnøye med vedtak eller ved levering av 


tjenesten.  


 


Vedsette og legge til rette for pårørendes frivillige innsats og bidrag gjennom dialog og 


samarbeid, samt vedtak om avlastning og omsorgslønn der det er hensiktsmessig.  


 


 


Gjennom helhetlige tjenester gi brukeren et differensiert og mangfoldig tilbud.  


 


 


Ved aktiv bruk av serviceerklæringer gi brukerne god informasjon om tjenestetilbud og 


rettigheter og avklare gjensidige forventninger.  


 


 


Gjøre Bydel Nordstrand til en inkluderende bydel, der folk omgås og kjenner hverandre på 


tvers av etnisk opprinnelse, kultur og religion.  


 


 


Videreutvikle Servicetorget i bydelen til en tidsmessig serviceenhet med fokus på 


brukerorientering, et høyt servicenivå og informasjonsarbeid.  


 


 


Via synliggjøring av tjenester og gode resultater, med brukernes behov i sentrum, bygge opp  


et godt omdømme.  


 


Legge til rette tjenestene slik at brukerne får færrest mulig ansatte å forholde seg til. 
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Hovedutfordring 4: Barn, unge og familier  
Bydel Nordstrand er en spennende bydel å vokse opp i, hvor det blir viktig å gi barna og 


ungdommene det de trenger for å ha god oppvekst. De fleste barn og unge som vokser opp i 


bydelen vokser opp i trygge omgivelser og er aktive brukere av bydelens tilbud. Foreldre og 


foresatte er engasjerte og aktive bidragsytere som bryr seg om, og engasjerer seg i 


oppvekstmiljøet til sine barn.  


Bydelen er i vekst gjennom små enkeltutbygginger av leiligheter og fortetting av eksisterende 


villatomter. Andelen barn og unge er økende. Dette tyder på at Bydel Nordstrand er en attraktiv 


bydel for barnefamilier. Økningen i barnebefolkningen fører til større etterspørsel etter tilbud som 


helsestasjon, fysio- og ergoterapi for barn, og barnehager. En annen trend er at bydelens, hittil, 


relativt beskjedne innvandrerbefolkning er økende, og særlig gjelder dette aldersgruppene under 


18 år.  


Bydelen har et økende antall barn og familier med sammensatte behov og komplekse 


problemstillinger. For å gi disse en god oppfølging kreves det faglige kvalifikasjoner innenfor 


flere fagområder. Et tverrfaglig samarbeid i strukturerte former er nødvendig for å få dette til.  


Bydelen er knyttet opp mot Høgskolen i Oslo vedrørende veiledning av nyutdannede 


førskolelærere. Dette er et viktig ledd i rekrutteringsarbeidet for å rekruttere og beholde 


førskolelærere i bydelen.  


Bydelens ”Plan for full barnehagedekning” gjelder for perioden 2008 – 2010. Planen har som 


formål å gi en oversikt over status og beskrivelse over barnehageutbyggingen og samtidig danne 


grunnlag for å fastsette mål og videre utbygging.  


Dette skal skje gjennom ytterligere bygging av kommunale barnehager og samtidig oppmuntre og 


legge til rette for etablering og utvidelse av private barnehager. En forutsetning for å realisere 


bydelens ”Plan for full barnehagedekning” er at de tomtene som er under planlegging lar seg 


realisere slik at utbyggingsprogrammet kan gjennomføres og at kostnader ved utbygging 


fullfinansieres sentralt, slik at bydelen tilføres nødvendige midler til nye driftsutgifter. Bydelen vil 


være en pådriver i den kommunale prosessen rundt anskaffelser av tomter til bygging av 


barnehager.  


Hovedmål  
 


Barn, unge og deres foreldre opplever bydelens tjenester som bidrag til god helse og et godt 


oppvekstmiljø.  


 


Mål  
 


Mål 3: Bydelen har forebyggende helsearbeid som et perspektiv inn i alle bydelens tjenester  


 


Mål 5: Mennesker med behov for tidlig tverrfaglig oppfølging får individuelt tilrettelagte 


tjenester på et tilpasset omsorgsnivå  


 


Mål 11: Barn, unge og deres foreldre opplever bydelens tjenester som bidrag til god helse og et 


godt oppvekstmiljø  


 


Mål 12: Barn i alderen 1-5 år får tilbud om barnehageplass når foresatte ønsker det. 


Barnehagen er en meningsfylt leke- og læringsarena for det enkelte barn.  


 


Mål 13: Barn, unge og familier med spesielle behov får tilrettelagte barnevernstiltak til riktig 


tid  


 


Mål 14: Bydelens ungdom stimuleresd til å tahar initiativ og egenaktivitet  
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Mål 17: Familier med eldre, syke og funksjonshemmede får et tilbud om avlastning som 


dekker deres behov.  
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Strategi  
Bydelen skal  


 


I tråd med lover, forskrifter og bydelens egen Plan for full barnehagedekning 2008-2010, 


arbeide for å så raskt som mulig oppnå full barnehagedekning. Bydelen skal ved hjelp av 


rekruttering og videreutdanning arbeide for god pedagogdekning i alle barnehager, samtidig som 


en også skal fokusere på kvalifisering av ufaglærte assistenter i den enkelte barnehage.  


 


 


Videreutvikle et godt pedagogisk opplegg der barns nysgjerrighet og interesse for å lære 


stimuleres og møtes positivt  


 


 


Etterstrebe et mangfoldig barnehagetilbud med muligheter for foreldrevalgte aktiviteter som 


musikk, idrett, friluftsliv og drama.  


 


 


Arbeide aktivt med rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for ungdom. Ha tett kontakt med 


politiet gjennom blant annet SALTO1-prosjektet. Internt skal barnevern, utekontakt, SALTO-


konsulent, helsestasjoner, barnehager og fritidsklubb ha tett kontakt. Sørge for et godt samarbeid 


med andre aktører som private barnehager, skoler, skolefritidsordninger, politiet, BUP2. Dette skal 


skje gjennom dialog, møter og utnevnelse av kontaktpersoner.  


 


 


Gjennom dialog og tilsyn stille kvalitetskrav og foreta kontroller hos offentlige og private 


leverandører av omsorgstjenester, på samme måte som vil stiller krav til og kontrollerer bydelens 


egne tjenesteprodusenter i det interne kvalitetsarbeidet.  


 


 


Legge til rette for pårørendes frivillige innsats og bidra gjennom dialog og samarbeid, samt 


vedtak om avlastning og omsorgslønn der det er hensiktsmessig.  


 


 


Følge LEON-prinsippet3, det vil si å anvende laveste effektive omsorgsnivå i det enkelte 


tilfelle. Dette vil gjelde for brukere med vidt forskjellige alder og behov.  


 


 


Den generelle samfunnsutviklingen har ført til at generasjonene lever svært atskilt. Bydelen 


ønsker å oppmuntre til og legge til rette for at eksempelvis barnehager, fritidsklubb, dagsenter og 


eldresentre kan ha felles nytte og glede av hverandre.  


 


 


Gjennom samarbeid og eventuelle økonomiske bidrag legge til rette for en gjennomtenkt bruk 


av frivillighet fra aktører som eksempelvis frivillighetssentralene, eldresentrene og bydelens 


mange frivillige organisasjoner, menigheter og trossamfunn.  


 


 


Videreutvikle tilbudet ved helsestasjonene for å hjelpe foreldre til å overskue og finne seg til 


rette i foreldrerollen og bidra til at barna får en god oppvekst.Videreutvikle 


skolehelsetjenestetilbudet  slik at barn og unge får et tilstrekkelig tilbud om råd og veiledning med 


psykiske problemer og hjelp til å takle psykososialt stressvirkelig deltar i det forebyggende 


kommunale helsearbeidet..  







 
1 SALTO er samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak.  


2 BUP er Barne- og ungdomspsykiatritjeneste  


3 LEON-prinsippet er laveste effektive omsorgsnivå  







 


Bruke og videreutvikle pedagogisk fagsenter som en viktig ressurs i arbeidet med å sikre god 


oppfølging av barn og unge med behov for tett oppfølging.  


 


 


Fortsette utviklingen innenfor barnevernet i retning av å sette inn tiltak på et tidlig tidspunkt, 


støtte og ansvarliggjøre familiene og deres nettverk, og finne løsninger lokalt.  


 


 


Basere tjenestetilbudet på god kunnskap om barn og unges situasjon, evaluere tiltak som settes 


inn i alle deler av tiltakskjeden, og tilpasse og utvikle arbeidsmetoder og tiltak ut fra hva som 


virker og gir best effekt.  


 


Hovedutfordring 5: Eldre  
Bydelen har en høy andel av eldre. Dette er en befolkningsgruppe som i særlig grad etterspør 


tjenester fra bydelen. Det er en utfordring for bydelen å tilpasse tilbudet i tråd med endringer i de 


eldres behov, slik at den enkelte får en livskvalitet preget av en aktiv og god alderdom. Bydelen 


skal sørge for at befolkningen over 67 år får tilbud om varierte og fleksible tjenester, basert på god 


kompetanse om eldre og deres behov.  


Bydelen arbeider med forebyggende tiltak og har fokus på rehabilitering ved bruk av bl.a. fysio- 


og ergoterapitjenesten. I arbeidet med de eldre legges det vekt på å underbygge de ferdigheter og 


den mestringsevne som den enkelte buker har.  


Tjenestene til eldre har som mål å tilrettelegge for at eldre i største mulig grad kan bevare 


selvstendighet og selvhjulpenhet. Bydelen er opptatt av at tjenestene til eldre og deres familier får 


avlastning og tjenester som dekker nødvendig behov for pleie, omsorg, praktisk bistand. Og at 


bydelen har effektiv ressursforvaltning med forsvarlig kvalitet, service og kapasitet.  


Bydelen arbeider etter LEON-prinsippet, som vil si at tjenestene skal gis på laveste effektive 


omsorgsnivå. Dette legges til grunn for tildeling av tjenester innen pleie og omsorgssektoren. 


Utgangspunktet er at de aller fleste eldre ønsker å bo i egen bolig så lenge det er mulig. Dette 


stiller store krav til fleksibilitet og tverrfaglighet i både bestiller og utførerenhetene. Eldre som 


søker om omsorgsboliger eller sykehjemsplass må få dekket sitt behov. 


Innsatsteamet og flexiteamet bidrar begge med å videreutvikle kvaliteten på tjenestene slik at 


brukerne får nødvendige tilpassede tjenester.  


Eldresentrene er viktige bidrag til det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid for eldre i 


bydelen. De frivilliges aktivitet er betydelig og prisverdig. Bydelen vurderer også dagsentertilbud 


til den eldre befolkningen som særlig viktig i forhold til at eldre kan bo hjemme lengst mulig.  


Hovedmål  
 


Eldre med hjelpebehov får tilrettelagt tverrfaglige og nødvendige helse- og sosialtjenester.  


 


Mål  
 


Mål 3: Bydelen har forebyggende helsearbeid som et perspektiv inn i alle bydelens tjenester.  
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Mål 5: Mennesker med behov for tidlig tverrfaglig oppfølging får individuelt tilrettelagte 


tjenester på et tilpasset omsorgsnivå  


 


Mål 16: Omstilling av tjenestetilbud innen eldreomsorgen er tilpasset de tjenester som 


etterspørres.  


 


Mål 17: Familier med syke og funksjonshemmede eldre får avlastning som dekker deres 


behov.  


 


Strategi  
Bydelen skal:  


 


Satse på forebyggende tiltak for dermed å forhindre eller utsette mer omfattende hjelpebehov 


hos bydelens brukere.  


 


 


Gjennom kvalitetsrådgiverfunksjon, implementering av kvalitetssystem og gjennomføring av 


kvalitetsmålinger og brukerundersøkelser, arbeide bevisst med kvalitet i bydelens tjenester.  


 


 


Gjennom dialog og tilsyn stille kvalitetskrav og foreta kontroller hos offentlige og private 


leverandører av omsorgstjenester, på samme måte som vil stiller krav til og kontrollerer bydelens 


egne tjenesteprodusenter i det interne kvalitetsarbeidet.  


 


 


Behandle brukere og pårørende slik at de får individuelle tilpasninger. Utarbeide individuelle 


planer for brukere med behov for langvarige og koordinerte helsetjenester og/eller sosialtjenester.  


 


 


Kartlegge behovet for ulike boformer til eldre i ulike aldere og med forskjellige behov, for 


dermed å kunne tilby fleksible og tilpassede. Blant annet skal det arbeides med etablering av 


Omsorg + i lokalene til det tidligere Ljabruhjemmet, i samarbeid med byrådsavdelinger og etater.  


 


 



Bydelen skal ha gode klage - og tilsynsrutiner for å sikre en tilfredsstillende kvalitet på tjenestene, 


samt sørge for at den enkelte bruker blir hørt ved eventuell misnøye med vedtak eller utføringen 


av selve tjenesten.  


 


Bydelen skal utvise fleksibilitet i tjenesteutøvingen slik at en kan tilby et mest mulig korrekt 


tjenestetilbud til den enkelte bruker.  


 


 


Bydelen skal sette pris på og legge til rette for pårørendes frivillige innsats og bidrag gjennom 


dialog og samarbeid, samt vedtak om avlastning og omsorgslønn der det er hensiktsmessig.  


 


 


Bydelen skal følge LEON-prinsippet, det vil si å anvende laveste effektive omsorgsnivå i det 


enkelte tilfelle. Dette vil gjelde for brukere med vidt forskjellige aldere og behov. Det skal også 


vurderes om en eventuelt mangler enkelte trinn i omsorgstrappa.  


 







 


Det skal i det enkelte tilfelle vurderes om det skal iverksettes en ressurskrevende 


rehabiliteringsprosess med sikte på gjenvinning av funksjonsnivå, for dermed å unngå et langvarig 


tjenestebehov.  


 


 


Bydelen skal satse på tiltak i nærmiljøet, men også være åpen for andre omsorgstilbud der 


dette vil gi det beste helhetlige tilbudet til brukeren.  
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Det skal gjennom avtaler og samarbeid sikres en korrekt ansvarsfordeling mellom første - og 


andrelinjetjenesten, slik at bydelens innbyggere får tilgang til kompetansen andrelinjen sitter inne 


med, samt at bydelen ikke urettmessig må dekke kostnader som ikke tilhører førstelinjen.  


 


 


Den generelle samfunnsutviklingen har ført til at generasjonene lever svært atskilt. Bydelen 


ønsker å oppmuntre til og legge til rette for at eksempelvis barnehager, fritidsklubb, dagsenter og 


eldresentre kan ha felles nytte og glede av hverandre.  


 


 


Bydelen skal gjennom samarbeid og eventuelle økonomiske bidrag legge til rette for en 


gjennomtenkt bruk av frivillighet fra aktører som eksempelvis frivillighetssentralene, 


eldresentrene, menighetene,trossamfunnene og frivillige organisasjoner.  


 


Hovedutfordring 6: Funksjonshemmede og personer med hjelpebehov  
Det er store utfordringer knyttet til unge, kostnadskrevende brukere med sammensatte behov. 


Hele organisasjonen deltar i omstillingsarbeidet for å tenke nytt og fremtidsrettet rundt disse 


brukerne. Det er utformet egen prosedyre som involverer flere enheter. Denne tverrfaglige 


tilnærmingen til brukergruppen er avgjørende for så vel faglighet og kvalitet og økonomisk 


resultat. Det arbeides videre med å etablere avlastningstiltak i egen bydel.  


Det er et økende behov for tjenester innenfor psykisk helse og i ulike befolkningsgrupper. 


Tilbudene krever tverrfaglig koordinering i bydelens tjenester og fagområder. Innenfor 


rusområdet og psykisk helse er det brukere med sammensatte behov som i dag har tilbud i form av 


rusinstitusjon eller annen adekvat tilbud. Dette innebærer særlig utvikling av differensierte 


oppfølgings/ omsorgstjenester knyttet til bolig og aktiviseringstilbud med sikte på økt livskvalitet.  


Bydel Nordstrand har en høy andel kostnadskrevende brukere innenfor yngre funksjonshemmede 


boende i bydelens kommunalt disponerte boliger. Brukere med nedsatt funksjonsevne blir lever 


lengreeldre enn tidligere og er en brukergruppe som har behov for supplerende og annerledes 


fritidstilbud basert på endrede behov. Det er stadig tilgang på nye brukere som krever 


spesialtilpassede boligløsninger.  


Videreutvikling av arbeidet med individuelle planer for personer med langvarige og sammensatte 


behov for tjenester er et prioritert område.  


Sosialtjenesten er sammensatt av mange ulike serviceområder innenfor egen tjeneste. Dette stiller 


store krav for at ansvarsområdene er mangfoldig og oppgavene er varierte. Det omhandler 


tiltaksrettet arbeid for ulike brukergrupper, så vel som motivasjonsarbeid til rusavhengige, 


bosettingsarbeid med flyktninger, introduksjonsprogram og økonomisk sosialhjelp.  


Arbeidet har som hovedmålsetting å gjøre flest mulige selvhjulpne ved hjelp av økt innsats i 


aktive tiltak og kvalifisering.  


Hovedmål  
 


At funksjonshemmede og vanskeligstilte personer med hjelpebehov får tilrettelagt tverrfaglige 


og nødvendige helse- og sosialtjenester, og at bydelens tjenestesteder gjøres fysisk bedre 


tilgjengelig.  
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Mål  


 


Mål 3: Bydelen har forebyggende helsearbeid som et perspektiv inn i alle bydelens tjenester  


 


Mål 5: Mennesker med behov for tidlig tverrfaglig oppfølging får individuelt tilrettelagte 


tjenester på et tilpasset omsorgsnivå  


 


Mål 7: Mennesker med sammensatte problemer tilbys koordinert, tverrfaglig rehabilitering og 


nødvendige helse- og sosialtjenester  


 


Mål 09: Vanskeligstilte boligsøkere er tildelt kommunalt disponerte boliger  


 


Mål 10: Mottakere av introduksjonsstønad for flyktninger og sosialhjelp får rask tilgang på 


arbeid, utdanning eller statlige tjenester og ytelser  


 


Mål 17: Familier med eldre, syke og funksjonshemmede får avlastning som dekker deres behov  


 


Mål 18: Funksjonshemmede med stort behov for aktivisering får tilrettelagte tilbud  


 


Strategi  
Bydelen skal:  


 


Gjennom avtaler og samarbeid sikres en korrekt ansvarsfordeling mellom første - og 


andrelinjetjenesten, slik at bydelens innbyggere får tilgang til kompetansen andrelinjen sitter inne 


med, samt at bydelen ikke urettmessig må dekke kostnader som ikke tilhører førstelinjen.  


 


 


Gjennom samarbeid og eventuelle økonomiske bidrag legge til rette for en gjennomtenkt bruk 


av frivillighet fra aktører som eksempelvis frivillighetssentralene, eldresentrene, 


menighetene,trosamfunnene og frivillige organisasjoner.  


 


 


Sette pris på og legge til rette for pårørendes frivillige innsats og bidrag gjennom dialog og 


samarbeid, samt vedtak om avlastning og omsorgslønn der det er hensiktsmessig.  


 


 


Satse på forebygging for dermed å forebygge mer omfattende hjelpebehov hos bydelens 


brukere.  


 


 


Gjennom dialog og tilsyn stille kvalitetskrav og foreta kontroller hos offentlige og private 


leverandører av omsorgstjenester.  


 


 


Gjennom åpenhet, dialog og god informasjon skape forutsigbarhet for de enkelte brukere og 


pårørende i bydelen.  


 


Gi individuelle tilpasninger der det er hensiktsmessig og utarbeide individuelle planer for 


brukere med behov for langvarige og koordinerte helsetjenester og/eller sosialtjenester.  


 


Gjennomføre årlige brukerundersøkelser innenfor de ulike tjenesteområdene, og bruke 


resultatene av undersøkelsene til å ytterligere forbedre tjenestetilbudet.  


 







Ha gode klage- og tilsynsrutiner for å sikre en tilfredsstillende kvalitet på tjenestene, samt 


sørge for at den enkelte bruker blir hørt ved eventuell misnøye med vedtak eller selve 


tjenesteutøvingen.  
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Kartlegge behovet for ulike boformer til brukere i forskjellige aldere og med forskjellige 


behov, for dermed å kunne tilby fleksible og tilpassede botilbud til brukerne. Blant annet skal det 


arbeides med etablering av Omsorg+ i lokalene til det tidligere Ljabruhjemmet, i samarbeid med 


byrådsavdelinger og etater.  


 


 


Gjennom et godt og passende tjenestetilbud legge til rette for at brukere på en trygg måte skal 


kunne bli boende hjemme så lenge de har mulighet til og ønske om det.  


 


 


Følge LEON-prinsippet.  


 


 


I det enkelte tilfelle vurderes om det skal iverksettes en ressurskrevende rehabiliteringsprosess 


med sikte på gjenvinning av funksjonsnivå, for dermed å unngå et langvarig tjenestebehov.  


 


 


Ikke å satse ensidig på tiltak i nærmiljøet, men fremskaffe et heldøgns etterspørre 


omsorgstilbud der dette vil gi det beste helhetlige tilbudet til brukeren.  


 


 


Utarbeide en rullerende handlingsplan for tiltak med sikte på å bedre den fysiske 


tilgjengeligheten for funksjonshemmede til bydelens tjenestesteder.  


 


Hovedutfordring 7: Kultur og miljø – samferdsel og areal  
Bydelens nærmiljøarbeid har et stort spenn, som omfatter kultur- og frivillighetsarbeid, miljørettet 


helsevern, folkehelse, byutvikling og planarbeid. Dette arbeidet omfatter hele bydelens befolkning 


og er et synlig område som ofte skaper stort engasjement. En rekke av de forholdene som berører 


bydelens nærmiljø ligger i plan og beslutningsmyndigheten utenfor bydelen og derfor må den 


være et aktivt hørings- og påvirkningsorgan.  


Det største friområdet i Bydel Nordstrand er Ekebergsletta/ Brannfjell som ligger nordvest i 


bydelen. Det andre større friområdet er Ljanselvdalen fra Leirskallen og ned til sjøen. Det er et 


sammenhengende grøntdrag som er vernet mot fremtidig boligbygging i et hundremetersbelte fra 


elva. Det er idrettsbaner på Ekeberg, Lambertseter, og i Oberst Rodes vei og på Ljan og et anlegg 


helt syd i bydelen. Inkludert i bydelens friområder er øyene og strendene langs Mosseveien. 


Bydelens store friområder representerer en miljøkvalitet for beboerne, samtidig som bydelen er 


vertskap for store mengder av Oslos øvrige befolkning som benytter disse friområdene  


Bydelen er belastet med stor gjennomgangstrafikk fra Søndre Nordstrand og nabokommunene i 


syd. Flere gjennomfartsårer med lav kapasitet i rushtiden gir kødannelser, støv og støy og flere 


steder utrygge trafikkforhold. En del av bydelens beboere er også belastet miljømessig av 


aktivitetene ved Oslo havn.  


De neste årene vil det være viktig å følge opp Oslo kommunes overordnede folkehelseplan, med 


lokale tiltak som skal implementeres i hele bydelen. Det lokale folkehelsearbeidet omfatter 


områder som kosthold, aktivitet, psykososiale forhold og forebyggende tiltak. I tillegg er miljø et 


sentralt stikkord. I bydelen innebærer det å bidra til en bærekraftig utvikling og ivaretakelse av 


bydelens grøntområder, samtidig som man skal følge opp sentrale føringer for arealbruk og 


utnyttelse av eiendom, samt bidra til trygge og aktive nærmiljøer. Bevaring av naturmiljø, 


styrking av grønne verdier samt utvikling av gode og trygge sosiale miljøer bidrar til at bydelen 


forbindes med positive verdier.  
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Personer med nedsatt funksjonsevne har ofte et omfattende behov for bruk av bydelens tjenester , 


gjennom deler av eller gjennom hele livet. Bydelen har fokus på arbeidet med universell 


utforming for å øke tjenestenes tilgjengelighet for den enkelte bruker. Bydelen er også opptatt av 


at tilbud til personer med nedsatt funksjonsevne blir integrert i bydelens overordnede planverk 


gjennom mål, tiltak og konsekvenser.  


Hovedmål:  
 


Bydelen tilrettelegger for medvirkning i kommunalt planarbeid og har fokus på kultur og 


miljøvennlige løsninger og aktiviteter.  


 


Mål 8:  
 


Arbeide med å ivareta miljøet og for å redusere risikofaktorer.  


 


Strategi:  
Bydelen skal:  


 


Påse at det i utarbeidelsen av bydelens tekniske planer og gjennom samarbeid med etater og 


det politiske nivå, arbeides for størst mulig trafikksikkerhet for barn og unge i forbindelse med 


barnehage, skole, skolefritidsordning og øvrige fritidsaktiviteter.  


 


 


Stimulere det frivillige miljø- og kulturarbeidet og organisasjonslivet.  


 


 


Tilrettelegge de fysiske forhold slik at bydelens tjenestesteder og tjenester gir best mulig 


tilgjengelighet for kundene/publikum/brukere og egne lokaler/arbeidsplasser og utarbeide en plan 


for oppfølging av tilgjengelighetstiltak (universell utforming).  


 


 


Gjennom planer, samarbeid med øvrige myndigheter legge til rette for fremkommelighet og 


tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne i forbindelse med tjenestesteder, torg og 


møteplasser.  


 


 


Gjennom miljøsertifisering av bydelens tjenestesteder, og miljøvurderinger i forbindelse med 


planer, avtaler og kontrakter, arbeide for å være en grønn bydel.  


 


 


Ta i bruk virkemidler hjemlet i lovverket hva angår Arbeide godt med miljørettet helsevern så 


dette ansvarsområdet blir en synlig del av den kommunale helsetjeneste. gjennom blant annet 


aktiv bruk av bydelsoverlegen.  


 


 


Legge til rette for kulturaktiviteter og lokale arrangementer i regi av lag, foreninger og 


enkeltpersoner og arbeide for etablering av et kulturhus sentralt i bydelen.  


 


 


Være aktiv i arbeidet med å ivareta og verne bydelens store friområder.  
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Aktivt påvirke sentrale vei og samferdselsmyndigheter med sikte på å redusere de trafikale 


belastninger som bydelen er utsatt for.  


 


 


Utvikle en grønn bydel preget av miljøbevissthet og miljøvennlige tjenester.  


 


 


Opptre miljøvennlig gjennom aktiv miljøledelse og miljøsertifisering av bydelens 


virksomheter.  


 


 


Utvikle et tettere samarbeid med næringslivet, med sikte på forent innsats for å få realisert 


felles mål og planer for bydelen, og for å sikre bydelsadministrasjon og politikere et godt grunnlag 


for å bidra til et velfungerende næringsliv i bydelen.  
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Arbeide for at bydelens tjenester og tjenestesteder tilrettelegges for best mulig tilgjengelighet.  


 


 


Være aktiv ovenfor sentrale plan - og beslutningsorganer når det gjelder miljø, friområder og 


trafikale relasjoner.  


 


 


Stimulere de frivillige organisasjonenes arbeid med kultur, miljø og idrettslige aktiviteter.  


 


Invitere  bydelens befolkning til å fremme forslag til løsninger på bydelens utfordringer innen 


miljø- og samferdsel gjennom etablering av egnet verktøy på bydelens hjemmesider.  


 


 


Etterspør strategiske mål for sosialtjenesten og legetjenesten samt samhandlingen med 2. 


linjetjenesten/spesialisthelsetjenesten.. 


 


Side 18  







Vedlegg  
Hva kjennertegner Bydel Nordstrand  


Bydel Nordstrand består av områdene Ekeberg, Brattlikollen, Bekkelaget, Ormøya, Malmøya, 


Ulvøya, Lambertseter, Nordstrand og Ljan. Bydelsnavnet stammer opprinnelig fra det gamle 


fiskerleiet ”Norstranna” som lå nede ved sjøen der Nordstrandsveien i dag møter Mosseveien.  


Bydelen har de siste årene vokst gjennom små enkeltutbygginger av leiligheter og fortetting 


av eksisterende villatomter.  


Innbyggertall er 44 423, hvorav ikke vestlige innvandrere 3.485 (7,8%) – mens 


gjennomsnittet for Oslo er 19,6 % (dvs. 107.485 av 547.498 pr 01.01.2007).  
Antall innbyggere i Bydel Nordstrand  


0-5 år  6-12 år  13-15 år  16-19 år  20-39 år  40-66 år  67-79 år  80+ år  I alt  


3 618  3 850  1 529  2 099  11 531  15 566  3 724  2 885  44 802  


 






















































































































































































































































































































 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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		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:

		Åpen halvtime:

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

		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 

		 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)

		Saker behandlet under møte:

		Sak 82 /08  Innkalling og sakskart til bydelsutvalgets møte 11.09.2008 1

		Sak 83 /08  Protokoll til godkjenning 19.08.2009 1

		Sak 84 /08  Avviksrapportering pr. 31.05.2008 2

		Sak 85 /08  Avviksrapportering pr. 31.07.2008 3

		Sak 86 /08  Oppnevning av politisk representant - observatør -  Rådet for funksjonshemmede 4

		Sak 87 /08  Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming - høring 5

		Sak 88 /08  Hovedstadsprosessen - høring 6

		Sak 89 /08  Evaluering av TT-ordningen - forlengelse av høringsfrist 7

		Sak 90 /08  Forslag til navn på vei 2749 på Ekeberg 9

		Sak 91 /08  Sandstuveien 45 - Planforslag til offentlig ettersyn . Uttalelse fra Bydel Nordstrand 10

		Sak 92 /08  Informasjon om utredning om sentralt opptak i - og bestilling av barnehager 11

		Sak 93 /08  Årsmelding for 2007 12

		Sak 94 /08  Regnskap for 2007 Nordstrand Eldresenter 13

		Sak 95 /08  Protokoller til orientering 14

		Sak 96 /08  Bevaring og oppgradering av leskurene på Ekebergbanen 14

		Sak 97 /08  Budsjettjusteing oktober 2008 15

		Innkalling og sakskart godkjennes

		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:

		Protokoll fra bydelsutvalgets møte 19.06.2008 godkjennes

		BYDELSUTVALGETS BEHANDLING

		Ingen forslag fremmet

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Vedtak:

		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 vedtak:

		Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

		Ungdomsrådets vedtak:

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Byutvikling, miljø og samferdsel komiteens vedtak:

		Barn, ungdom og kultur komiteens vedtak:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		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 vedtak:

		Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

		Ungdomsrådets vedtak:

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Byutvikling, miljø og samferdsel komiteens vedtak:

		Barn, ungdom og kultur komiteens vedtak:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Vedtak:

		Til Helse- og sosialkomiteen:

		              ……………………………..

		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:

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

		Votering:

		Vedtak:

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

		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 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.

		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.

		Til arbeidsutvalget:

		Saken sendes til behandling i :

		Helse- og sosialkomiteen

		Rådet for funksjonshemmede

		Bydelsutvalget 

		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:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		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 da 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:

		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.

		Møtet hevet  kl. 21.50

		Oslo, 12.09.2008

		Sigbjørn Odden (H)

		leder av bydelsutvalget
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		Evaluering av TT-ordning - forlengelse av høringsfrist





BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 


Til arbeidsutvalget:


1. Arbeidsutvalget tar bydelsdirektørens saksfremstilling til etterretning


2. Resultatene av prøveprosjektet evalueres etter ett år


3. Evalueringen sendes til høring i bydelene før ordningen eventuelt iverksettes i hele   


     kommunen.


Til komiteer og råd:


Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering


Til bydelsutvalget:


Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering


SAKSFREMLEGG


Vedlegg:


Høring – Administrativt utkast til sak om evaluering av TT-ordningen


Bakgrunn:


I bydelsutvalgets møte 11.09. 2008, sak 89/08, ble det gjort følgende vedtak:


”Bydelsutvalget delegerer til arbeidsutvalget å komme med uttalelse i saken”.


Bydelsutvalget ba administrasjonen å se nærmere på økonomiske forhold ved ny TT-ordning og om det er mulige innsparinger for kommunen. Saken skal fremlegges Arbeidsutvalget til vedtak og sendes som orienteringssak til øvrige råd og utvalg.


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.


Høringssaken som nå er sendt bydelene og som skal fremmes for bystyret dreier seg om å få et vedtak om å gjennomføre denne ordningen som et prøveprosjekt for en bydel. 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. 


Saksfremstilling:


Bydel Nordstrand benytter i 2008 16 mill. kroner til transport av eldre og funksjonshemmede. Det er derfor viktig og riktig å se på hvordan disse midlene benyttes. Bydelen forventet å spare ca 1, 5 mill kroner i 2008 på egen transport ordning. På grunn av lang anskaffelsesprosess og flere vedtak om TT – kjøring forventer bydelen å få et merforbruk på 2 mill på TT-transport i vår bydel i år. Dagens ordning er en dyr løsning for kommunen. 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.


Erfaringer fra andre storbyer viser at en løsning med minibusser vil kunne gi tilbud om et ubegrenset antall reiser for eldre og funksjonshemmede, mot dagens ordning med 50 turer for eldre og 150 turer i året for funksjonshemmede. Dagens ordning innebærer at eldre og funksjonshemmede i stor grad må betale egne turer med drosje fullt ut, mens de ved ny ordning kan kjøre ubegrenset og kun betale pris for lokalbuss. Den nye ordningen synes å innebære en omfordeling av ressurser der ressursene på en annen og mer hensiktsmessig måte. Ordningen antas å gi adskillelig flere turer for de enkelte innenfor samme kostnad. Ordningen innebærer en dør til dør ordning der man bestiller turer på forhånd. Den nye ordningen antas å ville komme de eldre over 67 år til gode da de er svært misfornøyd med de 50 turene de får innvilget i dag. Nå vil de få ubegrenset antall turer. Yngre funksjonshemmede vil imidlertid også få et er dekkende tilbud da vi ser at de ofte søker tilleggsturer i dag da 150 turer ikke dekker behovet til en aktiv fritid.


I følge byrådsavdelingen vil forslaget om bruk av minibusser ikke medføre økonomiske konsekvenser i noen retning. Det opplyses imidlertid at det er for tidlig å si noe om økonomiske innsparinger før prøveprosjektet er gjennomført. Om dette vil gi en økonomisk innsparing utover økt kvalitet med flere turer kan ikke byrådsavdelingen uttale seg om i dag da bystyret må gi sin tilslutning til oppstart av et prosjekt som bla innebærer forhandling om pris med leverandører før dette kan fastslås. 


Byrådet foreslår et prøveprosjekt innen et begrenset område av byen i et år som evalueres på pris og kvalitet. Dersom det viser seg å være et godt tiltak vil det foreslås gjennomført i hele kommunen. Prøveprosjektet søkes iverksatt i 2010. Bydelsdirektøren ser det som hensiktsmessig at det gjennomføres et pilotprosjekt i en bydel. Resultatet av dette prøveprosjektet må evalueres og et eventuelt forslag om innføring må sendes ut til bydelene for ny høring før ordningen eventuelt iverksettes i hele kommunen.


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. Tidspunkt for forhåndsbestilling på turer var i sak til bydelsutvalget 11.09. nevnt til å være dagen før. Dette tidspunktet er ikke endelig bestemt, men vil avklares i prosjektet som foreslås opprettet i 2010. Tidspunktet vil derfor ikke nødvendigvis være dagen før. Turene må imidlertid bestilles på forhånd. Dette er for at minibussene skal kjøre de brukerne som skal i samme retning i samme bil. 


Oslo, 22.09.2008


Per Johannessen/s/






Marie Anbjørg Joten/s/


bydelsdirektør






           assisterende bydelsdirektør
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BYDEL: Nordstrand BYDELSNR: 14


Utfylling av data er utført av: Steinar Knutsen Telefon: 23 49 50 29


 (navn og stillingsbetegnelse) Telefaks: 23 49 50 01
E-postadresse: steinar.knutsen@bns.oslo.kommune.no
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I gule felt er det innlagt formler eller kobling til andre celler.  Det skal ikke legges inn 
tall her. Kontroller likevel tallene for å sikre at formler ikke er blitt endret.


Felt markert med "xxxxx" skal ikke fylles ut. Tall fylles ut der celler er merket med 0 
(og som ikke er gule).


Tabeller med lysegrønt navnefelt inneholder spørsmål om data som er relatert til 
obligatoriske måltall eller nøkkeltall (jf. Grønt hefte s. 73 -76).


Det kan settes inn nye rader, men ikke enkeltceller. 
En kan ikke slette rader eller enkeltceller.


10.10.2008 Bydelsstatistikk pr. 2. tertial 2008
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FUNKSJONSOMRÅDE 1
HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ


I hele
Tabell 1 - 1  Flyktningetilskudd/Endring i sosialhjelpsrammen: 1000


kroner
Sum flyktningetilskudd for hele 2008. Kommunaldirektørens sak xx/2008 2 765
Overføring fra sosialhjelp til driftsrammen:  xxxxx
1. Overføring til lønn under introduksjonsordningen  ført på KOSTRA-funksjon 275. art 10890 0
2. Til aktive tiltak overfor klienter og styrkingstiltak ved sosialkontorene 0
3. Til behandlingsplasser for rusmiddelmisbrukere 2 600
4. Til andre driftsformål i bydelen 0
Sum overføringer fra sosialhjelp til driftsrammen  2 600
Overføringer fra driftsrammen til sosialhjelp  0
Netto omdisponert sosialhjelpsmidler   2 600
Bydelens kommentar: Ført feil i 1.tertial.  Det ble vedtatt 2,6 mill kroner fra øk.sos. til aktive tiltak på rusomsorg.  


Tabell 1 - 3-A   Bistand til 
kjøp/utbedring av bolig


Antall 
01.05 - 


31.08 (2. 
tertial)


Antall husstander gitt finansiering til kjøp av bolig gjennom Husbanken 20
Antall husstander gitt finansiering til utbedring av bolig gjennom Husbanken 9


Antall 
01.05 - 
31.08


Finansiering til kjøp av bolig 
gjennom Husbanken xxxx
 1. Antall mottatte søknader 49
 2. Antall behandlede søknader… 46
 3. Herav antall behandlet innen 1 mnd. 46
 4. Andel behandlet innen 1 mnd. 100%
 5. Antall innvilget lån 20
 6. Antall avslåtte søknader 10


Tildeling av kommunal bolig xxxx
 7. Antall mottatte søknader 91
 8. Antall behandlede søknader… 84
 9. Herav antall behandlet innen 3 mnd. 84
 10. Andel behandlet innen 3 mnd. 100%
 11. Antall innvilget kommunal bolig* 62
 12. Antall søknader som ble avslått 54
 13. Antall effektuerte boligtildelinger 33
 14.  - herav effektuert innen 6 md. 5
 15. Andel effektuert innen 6 mnd. 15%


I perioden 01.05 - 31.08 Antall 
 Tabell 1-4 Med Med Med Med Sum i som er i 
 Bruk av private døgnovernattingstilbud varighet varighet varighet varighet perioden tilbudet
(som hospits, hotell og pensjonat) < 1mnd 1-3 mnd 4-6 mnd >6 mnd 01.05 - pr.


31.08. 31.08.
 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 2 0 0 0 2 2
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 11 7 2 2 22 6
Sum antall personer 13 7 2 2 24 8


Kontrollformel 


Tabell 1-3 - B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig 
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Antall personer i tilbudet pr. 31.08 med opphold > 3 mnd. 2
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 Tabell 1-5 I steder I steder Antall
 Bruk av private døgnovernattingstilbud - antall som er i med uten personer
 tilbudet pr. 31.08  (som hospits, hotell og pensjonat) kvalitets- kvalitets- pr.


avtale avtale  1) 31.08.
 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 2 2
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 1 5 6
Sum antall personer 1 7 8


1) Bystyrets måltall for 2008 er 0 Kontrollformel: Husk å kommenter nedenfor
Kontrollformel 


Kommenter årsaken til at bydelen benytter steder uten kvalitetsavtale:
Fordi det ofte er fullt på steder med kvalitetsavtale for de som ikke er rusmisbrukere.  Enkelte steder med kvalitetsavtale tar ikk
imot enkelte av våre klientgrupper som for eksempel  har probemer med rus/psykiatri
Booppfølgere brukes nå aktivt for å fremskaffe andre boalternativer til denne gruppen klienter


Antall 
personer 
med 
opphold 
14 dager 
eller 
mer, som 
har fått 
besøk


Personer 
i steder 
med 
kvalitets-
avtale 
besøkt 
hvert 
kvartal


Personer 
i steder 
uten 
kvalitets-
avtale 
besøkt 
hver 
måned


Antall 
personer 
ikke 
besøkt


Antall med 
alter-native 
planer   2)


 Antall barn under 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 0 0 0 2 0
 Antall voksne over 18 år i priv. døgnovernattingstilbud 4 1 4 2 3
Totalt 4 1 4 4 3


1)  Jf. kravene i Fellesskriv 7/2004 - pkt. 3-3
2)  Døgnovernattingstilbud skal være midlertidig - det skal derfor foreligge en plan om alternative tilbud.
    Dette kan være en del av klientens individuelle plan


Automatisk utregnet: Antall beboere i steder med kvalitetsavtale 


som ikke har fått oppfølgingsbesøk i tråd med fellesskriv: -3


Automatisk utregnet: Antall beboere i steder uten kvalitetsavtale 


som ikke har fått oppfølgingsbesøk i tråd med fellesskriv: 3


 Tabell 1-7   Sum
 Saksbehandlingstid ved sosialsentrene i perioden 01.05. - 31.08.    1)   saker
(Bystyrets krav er 2 uker)


 < 2 uker
2 uker-2 
mnd  2-4 mnd 4- 6 mnd 6-12 mnd > 12 mnd


Andel < 2 
uker


Antall saker beh. administrativt 1374 186 3 0 0 0 1563 88%
1) Saksbehandlingstiden er å regne tiden fra dato søknad er levert til dato vedtak er fattet. 


 Tabell 1.8   Sum
 Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden 01.05. - 31.08.   1)   saker


 < 2 uker
2 uker-2 
mnd  2-4 mnd 4- 6 mnd 6-12 mnd > 12 mnd


Andel < 2 
uker


 Antall saker 2 8 2 0 0 0 12 17%
 1) Med behandlingstid menes tiden fra klagen sendes fra klienten til bydelen og til bydelen sender 
     klagen videre til Fylkesmannen.


 Merknad til tabellene 1-7 og 1-8
 Tabellene tilsvarer bydelenes tilbakemelding til Fylkesmannen.


 Tabell 1-6  Bydelens oppfølging av 
personer i døgnovernattingstilbud   1).  


Antall personer som er i tilbudet pr. 31.08.
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  Sosial   Sosial   Sosial Gjennom-
 Tabell 1.9   senter   senter   senter snitt for
 Tilgjengelighet ved sosialsentrene pr. 31.08 1 2 3 alle sentre
 i bydelen
  Ventetid: (angitt i antall dager)  xxxx xxxx xxxx xxxx
   -  for ordinær timeavtale: 7 7
   -  for timeavtale v/akutte behov: 0 0
   -  for nysøkere (mottak): 2 2


Ventetid oppgis i dager (en uke = 5 dager). Oppgi kun ett tall. Dersom f.eks. 1 - 3 dager, oppgi gjennomsnittet (2 dager).
Skriv kun tallet, ikke "d" eller "dager" bak.
Ikke fyll inn tall i flere kolonner enn det er sentre til.


Antall sosialsentre i bydelen: 1 fylles ut automatisk etter utfylling av navn på de(t) aktuelle senter


Angi navn på sosialsentrene:
Sosialsenter 1: Nordstrand sosialsenter
Sosialsenter 2:
Sosialsenter 3:


  Tabell 1-11-B Pr. 31.08
  Kvalifiserings- og sysselsettingstiltak. Deltakere Deltakere SUM
  Antall personer i tiltak pr. 31.08, ikke akkumulert finansiert finansiert deltakere


av av oppg.-
Aetat diff.midler


 Arbeidspraksis 3 0 3
 Lønnstilskudd   1 0 1
 Midlertidig sysselsettingstiltak 0 0 0
AMO-kurs med bydel som tiltaksarrangør 0 0 0
AMO-kurs med Aetat/andre som tiltaksarrangør 16 0 16
 Tiltak i attføringsbedrift 12 0 12
 Sum deltakere i tiltak 32 0 32


  Tabell 1-11-C Deltakere 
  Kvalifiserings- og sysselsettingstiltak i egen regi av bydelen pr.
  Antall personer i tiltak pr. 31.08, ikke akkumulert  31.08
 Kvalifisering/hospitering - trygdede     1) 0
 Kvalifisering av sosialhjelpsmottakere   2) 6
 Sum bydelstiltak 6
 Tabellen fylles ut med basis i registreringer som bydelen gjør i form av deltakerlister, fremmøtelister, journaler.


Bydeler med NAV-kontor og som har personer i kvalifiseringsprogram ihht sosialtjenestelovens §5a
rapporterer på disse inntil videre direkte til NAV Oslo og Byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester.


1) Minimum 15 timer pr. uke. Med trygdede menes her personer som mottar overgangsstønad eller uføretrygd (ikke yrkesrettet attføring).


2) Sosialhjelpsmottakere som deltar i avklarings-/kvalifiseringsprogram eller hospitering i bydelen uten midler fra Aetat,
    minst 15 timers deltakelse pr. uke. Tiltaksdeltakere hos eksterne arbeidsgivere som får aktiv oppfølging fra bydelen
    registreres ikke her.


  Tabell 1-11-D Ant. del- 
  Resultat for deltakere som avsluttet arbeidsmarkedstiltak takere
  i perioden 01.05. - 31.08 - akkumulerte tall 1.5-31.08
 Ordinært arbeid 4
 Utdanning/verneplikt 2
 Uteblitt, ikke sosialhjelp siste tre måneder 1
 Dagpenger 0
 Andre trygdeytelser 0
 Tilbakeført sosialkontor - ikke aktuell for kvalifiseringstiltak nå 1
 Sum bydelstiltak 8


Sum antall deltakere i introduksjonsprogram i bydelen pr. 31.08       1) 22
1) Personer som mottar introduksjonsstønad ved deltakelse i introduksjonsprogram
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  Tabell 1.14 Ant. i
perioden Antall


  Antall personer som har eller har hatt et institusjonstilbud 01.05-  pr.
  innen russektoren i perioden 2. tertial  31.08  31.08
  1) 2)
 I  rehabiliterings- og omsorgsinstitusjon      3) 25 17
 I statlig behandlingsinstitusjon 12 11
  Antall personer som har fått ett eller flere tilbud     4) 25 Sum 31.08 28


Formel for avvikskontroll


 1)  Her skal det føres opp antall personer som har fått behandlingsplass og/eller rehabiliterings -og omsorgstilbud gjennom
      bydelen i perioden 01.05. - 31.08.  Dersom en person har hatt mer enn ett opphold i den enkelte kategori, skal vedkommende
      kun telles en gang i denne kategorien. Dersom en person har benyttet et institusjonstilbud
      i mer enn en av kategoriene i løpet av perioden, skal vedkommende tas med på hver av de aktuelle linjene


2)  Antall personer som har et tilbud den 31.08. En person kan bare ha ett tilbud på en gitt dato. Tallet må være likt eller lavere
     enn tilsvarende tall for perioden 01.05 - 31.08


3)  Gjelder de kommunale og private institusjoner som er administrert av Rusmiddeletaten (jf. etatens "Tiltakskatalog")


4)  Det er ikke summen av tiltakene den enkelte klient har fått som skal føres opp her, men antallpersoner som har benyttet 
     ett eller flere tilbud. Må være lik eller mindre enn summen av antall personer i de to kategoriene


Antall 
klienter 
pr. 31.08


1. Antall klienter som har fått utarbeidet IP (sum av A og B- fylles ut automatisk)) 130
 A) - herav barn (0 -18 år) 46
 B) - herav voksne (( B= sum av pkt. a-d nedenfor- fylles ut automatisk): 84
  -  a) - herav med overvekt av rusproblemer 8
  -  b) - herav med LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) 15
  -  c) - herav med overvekt av psykiske lidelser 27
  -  d) - annet 34
2. Antall klienter der IP ikke er ferdig utarbeidet 11
3. Antall klienter som har takket nei til å få IP 53
 1)  Retten til å få utarbeidet en individuell plan er hjemlet i sosialtjenesteloven § 4-3 a, pasientrettighetsloven § 2-5
    og arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 15.


Tilleggsspørsmål:
Antall klienter som har søkt om å få utarbeidet IP, men har fått avslag.      1) 0
 1)  Som er definert til ikke å ha behov for langvarige og koordinerte tiltak.


Kommenter eventuelt tabellen nedenfor:


  Tabell 1-15- Bruk av Individuell Plan (IP) pr. 31.08 - For 
klienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester   1)
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FUNKSJONSOMRÅDE 2 A - BARNEHAGER


0 år  (1) 1-2 år  (1) 3-5 år  (2) 6 år  (2) Sum 
0-8 timer 0 0 0 0 0
9-16 timer 0 5 7 0 12
17-24 timer 0 0 0 0 0
25-32 timer 0 0 0 0 0
33-40 timer 0 0 0 0 0
41 timer eller mer 1 432 890 3 1 326
SUM antall barn 1 437 897 3 1 338
SUM heldagsplasser 1 433 892 3 1 329


SUM heldags storbarnsplasser 
(ekvivalenter) 2 867 892 3 1 764
1) Inkluderer plasser i kommunale familiebarnehager, men IKKE plasser i Åpen barnehage
Tallene skal være identiske med tallene i bydelens søknad om statstilskudd for 2008


0 år  (1) 1-2 år  (1) 3-5 år  (2) 6 år  (2) Sum
0-8 timer 0 0 0 0 0
9-16 timer 0 0 0 0 0
17-24 timer 7 0 0 0 7
25-32 timer 0 0 0 0 0
33-40 timer 0 0 0 0 0
41 timer eller mer 26 533 742 1 1 302
SUM antall barn 33 533 742 1 1 309
SUM heldagsplasser 29 533 742 1 1 305


SUM heldags storbarnsplasser 
(ekvivalenter) 59 1 066 742 1 1 868
1) Ikke-kommunale barnehager tilsvarer alle kategorier utenom kommunale i KOSTRA-skjema 16, pkt. 3 A, barnehagens eier
Tallene skal være identiske med tallene i bydelens søknad om statstilskudd for 2008


0 år   (1) 1-2 år  (1) 3-5 år  (2) 6 år  (2) Sum
0-8 timer 0 0 0 0 0
9-16 timer 0 5 7 0 12
17-24 timer 7 0 0 0 7
25-32 timer 0 0 0 0 0
33-40 timer 0 0 0 0 0
41 timer eller mer 27 965 1 632 4 2 628
SUM antall barn 34 970 1 639 4 2 647
SUM heldagsplasser 30 966 1 634 4 2 635
SUM heldags storbarnsplasser 
(ekvivalenter) 61 1 933 1 634 4 3 631
Tallene summeres automatisk
1) 0-2 år: barn som utløser statstilskudd for småbarnsplasser: jf søknad om statstilskudd for barn under 3 år pr 31.12.07
2) 3-6 år: barn som utløser statstilskudd for storbarnsplasser: jf søknad om statstilskudd for barn over 3 år pr 31.12.07


Tabell 2A - 1 - C  -  SUM barn i 
ordinær barnehage, inkl. 


familebarnehage per 31.08.


Antall barn i barnehage  inkl. familiebarnehager pr. 
31.08.


Tabell 2A - 1 - A  -  Antall barn i 
kommunal barnehage per 31.08.


Antall barn i kommunale barnehager pr. 31.08.


Tabell 2A - 1 - B  -  Antall barn i 
ordinær ikke-kommunal barnehage 


eller privat familebarnehage per 
31.08.


Antall barn i ordinære ikke-kommunale barnehager og 
private familiebarnehager pr. 31.08.
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FUNKSJONSOMRÅDE 2B - OPPVEKST
 BARNEVERN  (I bydelen)


 Tabell 2-2 Antall
 Meldinger til barnevernet i perioden 01.05 - 31.08  (2. tertial) saker/


barn
 1. Antall meldinger mottatt i perioden 01.05.-31.08 95
 2. Antall ubehandlede meldinger fra før 01.05.  4
 3. Sum meldinger (punkt 1 + 2)  = pkt.7 99
 4. Antall henlagte meldinger i perioden 01.05.-31.08. 8
 5. Antall opprettede u.søk.saker i perioden 01.05- 31.08. 90
 6. Antall ubehandlede meldinger pr 3108. 1
  - hvor mange herav er ikke gjennomgått innen 1 uke? 0
 7. Sum (punkt 4+5+6) = pkt. 3 99


 8. Antall barn omfattet av meldingene 99


Kontrollformel


Merknader til tabell 2-2
Hvert barn regnes som en sak, jf. klientskjemaet til SSB, og fylkesmannens veiledningsskriv nr. 03/2001
Se også "Rutinehåndbok for barnevernstjenesten i kommunene" av mars 2006, kapittel 3.


Vedr. punkt 1:
 -   Alle meldinger (skriftlige, muntlige og anonyme henvendelser) til barnevernet 
     (jf. lov om barnevernstjenester § 4.2) regnes med her.
 -   Flere meldinger om ett og samme barn og samme hendelse regnes som en melding. 
 -   Meldinger om barn som det allerede er opprettet sak på i barnevernet, regnes ikke med her.


Vedr. punkt 2:
 -  Skal samsvare med antall ubehandlede meldinger pr. 30.04


Vedr. punkt 4:
 -   Under henlagte meldinger regnes også barn/unge som er henvist videre til annen instans,
     dvs. henlagt fra barnevernets side.


Vedr. punkt 5:
 -   Dvs. at barnevernet har besluttet at det skal foretas en undersøkelse etter lov om
     barnevernstjenester § 4.3 (akuttsaker etter § 4.6 regnes også med her). Undersøkelsen behøver 
     ikke å være påbegynt ved registreringstidspunktet (pr. 31.08).
    Antall undersøkelsessaker skal overføres til tabell 2-3 pkt.1.


Det er viktig at tall som 
benyttes i  tabellene 2.2 og 
2.3 stemmer overens, og at 
tall fra "før 01.05." 
gjenspeiler tall som er 
rapportert inn i 
tertialstatistikken pr. 
30.04. 
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  Tabell 2-3 Antall
  Undersøkelsessaker i barnevernet saker/
  og resultater av disse: barn


 1. Antall u.søk.saker opprettet i perioden 01.05 - 31.08 (jf.tab.2.2, pkt.5)   1) 90
 2. Antall undersøkelsessaker overført fra 1. tertial  (Jf. 1. tertialstatistikk  pr. 30.04, pkt. 16 - ikke 60
     avsluttede undersøkelsessaker pr 30.04 xxx
 3.   Sum antall undersøkelsessaker  = pkt. 17 150


 Undersøkelser avsluttet med vedtak etter barnevernloven: xxx
 4. Avsluttet med frivillige hjelpetiltak i hjemmet (inkl. mødrehjem o.l.): 23
 5. Avsluttet med plasseringsvedtak for barnet : 0
     Herav: xxx
   5.1  Plassering § 4.4, 5. ledd 0
   5.2  Omsorgsovertagelser § 4.12 0
   5.3 Atferdstiltak § 4.24 - § 4.26 0
 6. Venter på tiltak 17
 7.  Sum antall  undersøkelsessaker avsluttede med vedtak 40


 Undersøkelser avsluttet uten tiltak etter barnevernloven: xxx
 8. Venter på behandling i Fylkesnemnda 0
 9. Søknad avslått 1
 10. Overført til annen bydel 0
 11. Samtykke trukket 0
 12. Henlagt (inkl. gitt råd/veiledning/flyttet til annen kommune) 30
 13.  Sum antall  undersøkelsessaker avsluttede uten tiltak 31
  - hvor mange av de avsluttede sakene var mer enn 3 md. gamle ved avslutningstidspunktet 30
  - hvor mange av de avsluttede sakene var mer enn 6 md. gamle ved avslutningstidspunktet 0


 I undersøkelsessaker som ikke er avsluttet, oppgi hvor mange som:
 14. Står på venteliste for å bli undersøkt. 10
 15. Fortsatt er under undersøkelse 69
 16. Sum ikke-avsluttede saker 79
  - hvor mange av de ikke avsluttede sakene er mer enn 3 md. gamle? 17
  - hvor mange av de ikke avsluttede sakene er mer enn 6 md. gamle? (inngår i tallet foran) 0
17. Kontrollsum  (pkt. 7 + pkt.13+ pkt. 16 = pkt. 3) 150
 18. Antall barn omfattet av undersøkelsene 144
  - herav innvandrerbarn 22
19. Hvor mange husstander omfattes av undersøkelsene 103


 1) Tallet hentes automatisk fra tabell 2-2 når den er utfylt. Sjekk samsvar! kontrollformel
Merknader til tabell 2-3:


Vedr. punkt 2:
 -  Skal samsvare med antall undsersøkelsessaker  pr. 30.04
Vedr. punkt 4
Her skal også plasseringer av barnet sammen med familien tas med.  Eksempelvis mødrehjem, familieavdeling etc. - jf. KOSTRA
barnevrntiltak i familien
Vedr. punkt 18
Oppgi antall innvandrerbarn fra land utenom vesten, dvs. Asia, Afrika, sør- og mellom-Amerika, Tyrkia og Øst Europa.
"Innvandrerbarn" defineres her som at barnet selv og/eller dets foreldre er født i et av disse områdene


Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 3 md., i %: 58%
  Beregnes som % av totalt antall avsluttede undersøkelsessaker (inkl. henlagte) i perioden
  Utregningen skjer automatisk etter at tabell 2-3 er utfylt.  Sjekk rimeligheten av tallet.


Andel avsluttede undersøkelsessaker innen 6 md., i %: 100%
  Beregnes som % av totalt antall avsluttede undersøkelsessaker (inkl. henlagte) i perioden
  Utregningen skjer automatisk etter at tabell 2-3 er utfylt.  Sjekk rimeligheten av tallet.


Kommentar til tabell 2-3:
Barneverntjenesten har hatt en stor økning i antall meldinger, og sterk økning av alvorlighetsgrad, slik at henleggelsesprosenten e
kraftig redusert. Dette har ført til et økt press på  saksbehandlerene, som ikke har kapasitet til å behandle alt dette innenfor tidsfristene.
Intern omorganisering og bruk av ledige lønnsmidler til overtid og vikar er tiltak som brukes
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  Tabell 2 - 4 - 1A - Barn og unge 
under tiltak i og utenfor familien Hittil i år Pr. 31.08


 1) Antall barn og unge under tiltak i familien 193 143
  - herav i alderen 0 - 17 år 177 140
 2) Antall barn og unge under tiltak utenfor familien 71 60
  - herav i alderen 0 - 17 år 49 42
  - Antall akuttplassert (av totalt antall i pkt. 2 over) xxxx 0
    - etter § 4-6, 1. ledd xxxx 0
    - etter § 4-6, 2. ledd xxxx 0
    - etter § 4-9 xxxx 0
    - etter § 4-25 xxxx 0
 3) Sum antall barn og unge under tiltak i og utenfor familien (1 + 2 - 4) 251 203
 4)  -  antall barn med tiltak både i og utenfor familien i løpet av perioden 13 xxxx
 5) Antall barn ventet på fylkeskomm.. tiltak  mer enn 6 uker etter vedtak i fylkesnemnda 0 0
 6) Antall barn ventet på hjelpetiltak etter § 4-4, jf. § 4-12, i mer enn 6 uker etter vedtakstidspunktet 0 0


 7) Akuttplasseringer 9 0
Data hentes fra Familia


Kommentar til tabell 2 - 4 - 1A:


Pr. 31.08
 1) Antall barn i hjelpetiltak totalt      1a) 164
  - herav barn med gyldig tiltaksplan     1b) 156
 2) Andel barn med hjelpetiltak som har tiltaksplan 95,1%
 3) Antall barn under omsorg totalt      3a) 30
  - herav barn med gyldig omsorgsplan     3b) 28
 4) Andel barn under omsorg som har omsorgsplan 93,3%
 1a) Alle som hadde løpende hovedtiltak ved periodeslutt, hjemlet i 4-4, 4-24 eller 4-26.
 1b) Samme som 1a), pluss ferdigstilt tiltaksplan  i henhold til hovedtiltakets §, og der planen var gyldig ved periodeslutt.
 3a) Alle som hadde løpende hovedtiltak ved periodeslutt, hjemlet i 4-12, 4-8,2. eller 4-8,3.
 3b) Samme som 3a), pluss ferdigstilt omsorgsplan, og der planen var gyldig ved periodeslutt.
Alle tall kan hentes fra halvårsrapporten til fylkesmannen. Ref. egen Familiamelding.


Kommentar til tabell 2-4-1B:
Antallet barn i hjelpetiltak  har økt  siden 1. Kvartal og gjenspeiler de mange alvorlige bekymringsmeldingene
Andelen med tiltaksplan  har økt. Av de som ikke har tiltaksplan  i orden er det  nylig avsluttede undersøkelser hvor planen ikke er ferdig
Økning i antall barn under omsorg gjenspeiler også situasjonen. De  2 som ikke har gyldig omsorgsplan, er saker som nettopp er
behandlet i Fylkesnemnda og hvor midlertig omsorgsplan skal utarbeides
Mange av de nye tiltakssakene er svært alvorlige og omfattende hjelpetiltak er satt i verk, bl.a. for å unngå institusjonsplasseringe
dette har ført til en betydelig økning  av utgiftene på tiltak i familien
FUNKSJONSOMRÅDE 3


  Tabell 2 - 4 -1B - Barn med hjelpetiltak og omsorgstiltak, med 
gyldige planer ved periodeslutt
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FUNKSJONSOMRÅDE 3
PLEIE OG OMSORG


Om institusjoner og boliger knyttet til pleie og omsorg for eldre og 
funksjonshemmede


Lovhjemlede boliger (institusjoner)
Sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie (hjemlet i kommunehelsetjenesteloven).
Helseinstitusjon som skal gi beboeren nødvendig behandling og pleie ved opphold av lengre varighet og/eller 
korttidsopphold, innrettet på en eller flere av følgende oppgaver:
  a) medisinsk rehabilitering med sikte på tilbakeføring til hjemmet
  b) avlastning
  c) permanent opphold
  d) spesielt tilrettelagt opphold for funksjonshemmede
  e) skjermet boenhet for senil demente
  f) selvstendig boenhet for barn / ungdom
  g) dagopphold
  h) nattopphold
  i) terminalpleie


I tilknytning til oppholdet skal det være organisert legetjenesteste, fysioterapitjeneste og sykepleiertjeneste i 
samarbeid med andre deler av den kommunale helse- og sosialtjenesten. 
Helsetilsynet i Oslo fører tilsyn.


Bolig med heldøgns omsorgstjeneste, hjemlet i sosialtjenesteloven (omfatter ikke bolig med heldøgns pleie 
og omsorg): 
>  Aldershjem
> Bolig for barn og unge under 18 år som bor utenfor foreldrehjemmet som følge av behov for særlig omsorg 
> Privat forpleining (brukes i begrenset grad)


Tilbudet omfatter både bolig og omsorgstjenester. Omsorgstjenesten skal være tilgjengelig hele døgnet. Ut 
over dette er det ingen definerte oppgaver og heller ikke spesifiserte krav til personell, utstyr eller 
bygningsmessig utforming. Fylkesmannen fører tilsyn.


Definisjoner på ulike botilbud  for eldre og funksjonshemmede:


Uhjemlede boliger  er boliger som ikke hjemlet i kommunehelselov eller sosialtjenstelov.


Omsorgsboliger: Boliger som fyller Husbankens krav til utforming for å få tilskudd til denne typen bolig. 
(Enkeltleiligheter kan i enkelte tilfeller hjemles i lov om sosiale tjenester eller lov om helsetjenester i 
kommunene, og vil da bli karakterisert som sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg og pleie).


Tilrettelagte boliger: Omsorgsboliger og andre boliger som er fysisk tilpasset orienterings- og 
bevegelseshemmede. Den er tilrettelagt slik at beboerne skal kunne motta heldøgns omsorg og pleie ved 
behov.


Trygdeboliger/serviceboliger: Boliger som tilbys trygdede personer som har dårlig bostandard. Boligene er 
ofte ikke spesielt tilrettelagte for funksjonshemmede, annet enn at de har heis. De fleste trygdeboligene i 
Oslo er små (ett- eller toroms). Dette er et botilbud som er på vei ut.
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  Tabell 3-1-B         
 Antall beboere i institusjon 
som bydelen betaler for *)  pr 
31.08 - etter kjønn og alder  0-17 år 18-49 år 50-66 år 67-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 år 90 år + SUM


Menn 5 2 18 12 11 31 39 31 149
Kvinner 1 10 10 17 26 67 137 124 392
Sum egne beboere 6 12 28 29 37 98 176 155 541
Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
  -   i sykehjem 0 0 16 29 37 94 163 147 486
  -   i aldershjem 0 0 0 0 0 4 13 8 25
 - i boform m/ heldøgns oms. og 
pleie 0 9 12 0 0 0 0 0 21


 - i barneboliger/avlastningsboliger 6 3 0 0 0 0 0 0 9
Kontrollsum inst. typer 6 12 28 29 37 98 176 155 541
Herav: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
 - med vedtak om korttidsopphold   
**) 0 0 6 3 6 9 17 8 49
 - i skjermet plass for demente 0 0 3 7 11 21 27 23 92
Sum  korttid og skjermede pl. 0 0 9 10 17 30 44 31 141
 Tallene er supplement til KOSTRA-tall, og skal benyttes i effektiviseringsnettverkene
*) Beboere i plasser som forvaltes av Sykehjemsetaten (SYE) innenbys og utenbys
   samt plasser utenbys som bydeler kjøper direkte.
    Benytt rapport nr 3-1-B i obligatorisk veileder for uttak av tall til årststatstikk 2007 og tertialstatistikk 2008 fra Gerica.
    Gjelder institusjoner som er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven eller sosialtjenesteloven,
**) Alle typer korttidsopphold


Kontrollformel


Andel beboere i korttidsplasser av plassene som bydelen betaler for 9,1%
     Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.


Andel beboere i skjermede enheter av plassene som bydelen betaler for 17,0%
     Regnes ut automatisk når tab. 3-1-B er fylt ut.
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Tabell 3 - 1 - D1
Beboere i utenbys sykehjem pr. 31.08.      1)     2) Komm. Fast Korttids- Sum
Skriv inn sykehjemmets navn (én rad pr. sykehjem): nr. plass plass plasser


Plasser kjøpt utenbys i regi av SYE:   3) xxxx xxxx xxxx xxxx
Søster Ninas sykehjem 532 4 1 5
Villa Skaar 626 2 2
Valstad Sykehjem 237 6 6
Granås sykehjem 214 2 1 3
Fagertun Sykehjem 534 4 4


0
 Sum beboere i utenbys plasser i regi av SYE: 18 2 20


Plasser kjøpt utenbys i regi av bydelen selv: xxxx xxxx xxxx xxxx
Høyenhall bo - og rehabiliteringssted 612 1 1 2
Trollhaugen Seniorsenter 624 1 1
Hvalheim Bo- og behandlingssenter 612 1 1
Furukollen Psykiatriske senter 236 1 1
Ås Avlastningssenter 214 5 5
Nøstret Bo og Beh. Senter 612 3 3
Solstad Bo og  Omsorgssenter 612 1 1
Skjæggerud Bo- og Omsorgshjem 1 1
  Sum beboere i utenbys plasser i regi av bydelen selv: 14 1 15
  Sum beboere i utenbys sykehjem     4) 32 3 35


Benytt rapport nr 3-1-D1 i obligatorisk veileder for uttak av tall årststatstikk 2007 og tertialstatistikk 2008 fra Gerica
 1)  Kun plasser med sykehjemsstandard skal registreres i denne tabellen. Sett inn flere rader ved behov. Sjekk sumformel!
 2) Hvis for eksempel plasser i utlandet er kjøpt via en annen kommune i Norge, redegjør under kommentarer nedenfor.
 3) Beboere i disse plassene skal være inkludert i tabell 3-1-B


 Kommentarer:


Tabell 3 - 1 - D2
Beboere i øvrige plasser som bydelen kjøper  -  pr. 31.08     1) Komm.-/ Sum


bydelsnr. plasser


Skriv inn institusjonens navn (én rad pr. inst.):  2) xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Holtet Bosenter og verksted 301 1


  Sum beboere i plasser som bydelen kjøper direkte 1


Benytt rapport nr 3-1-D2 i obligatorisk veileder for uttak av tall årststatstikk 2007 og tertialstatistikk 2008 fra Gerica
 1) Gjelder institusjonsplasser som ikke har sykehjemsstandard. Både plasser utenbys og eventuelt plasser innenbys 
    hvor geografisk bydel ikke har forvaltningsansvar, dvs. ikke opptrer som selgerbydel.
 2) Institusjoner hvor det kan kreves vederlag for opphold i institusjon etter vederlagsforskriften
    Angi i merknad nedenfor hvilke(n) privat institusjon bydelen  kjøper  plasser fra:


      Kommentarer:


Antall pasienter
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Tabell 3-2-A
Tid på venteliste til fast plass i 
sykehjem pr. 31.08      1)
 
Angi hvor lenge personene har Sum
stått på venteliste til < 1 md. 1-2 md. 2-3md. 3-4md. 4-6 md. 6-12 md. >12 md. personer
fast plass i sykehjem (1-30d) (31-60d) (61-90d) (91-120d) (121-180d) (181-365d) (> 366 d)
Antall personer som venter på xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
sykehjemsplass:   xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
 a) I eget hjem 2 0 0 1 0 0 0 3
 b) I somatiske sykehusavdelinger 0 0 0 0 0 0 0 0
 c) I psykiatriske sykehusavdelinger 0 0 0 0 0 0 0 0
 d) I andre institusjoner   2) 0 0 0 0 0 0 0 0
 e) Korttidsplasser   3) 0 0 0 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 0


Sum ant. på  venteliste sykehjemsplass 2 0 0 1 0 0 0 3
Herav antall som i hht. fritt 
sykehjemsvalg venter på plass i et 
bestemt sykehjem 2 0 0 1 0 0 0 3
Benytt rapport nr 3-2-A i obligatorisk veileder for uttak av tall årststatstikk 2007 og tertialstatistikk 2008 fra Gerica


Gjennomsnittlig ventetid i dager for fast plass i sykehjem.   5) 45


1) Sykehjem, aldershjem og andre borformer med heldøgns omsorg og pleie, som er hjemlet i lov om helsetjensten i kommunene
   eler sosialtjenetseloven, dvs. boformer der det kan kreves vederlag for opphold i institusjon. Barneboliger og 
    avlastningsboliger inngår ikke her.
2) Personer i sykehjemsplass i en bydel som venter på plass ved sykehjem i annen bydel skal ikke medregnes
3) Personer i korttidsplass, men som venter på fast sykehjemsplass skal registreres.
4) Innbefatter også boform for heldøgns pleie og omsorg etter Sosialtjenesteloven.
5) Beregnes som gjennomsnitt i de enkelte grupper, dvs. < 1 mnd.=15 dager, 1-2 mnd.= 45 dager osv., > 12 mnd.=365 dager


Her skal det oppgis både pasienter som venter på sykehjemsplass eller som venter på hjemmetjenester m.v.,
jf den månedlige registreringsordningen som er etablert i forbindelse med betalingsordningen
for utskrivningsklare pasienter (inkl. pasienter det ikke er inntruffet betalingsplikt for)


Antall 
dager


Saksbehandlingstid for søknad om institusjonsplass     2) 31,7
  1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i perioden 01.05 - 31.08
  2) Jf. kategoriene angitt i fotnote 1 til tabell 3-2-A foran.


Benytt rapportene nr 3-2-B og 3-7 i obligatorisk veileder for uttak av tall årststatstikk 2007 og tertialstatistikk 2008 fra Geric


Internkontroll i sosial- og helsetjenesten
Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenestene med ikrafttredelse 1.januar 2003, jf. Forskrift om kvalitet i 
pleie- og omsorgstjenestene, pålegger kommunene å ha skriftlige og dokumenterte rutiner for å sikre kvalitet i tjenesten.


Har bydelen  etablert et skriftlig og dokumenterbart system for
 internkontroll i sosial- og helsetjenesten? Ja/Nei Ja


Når ble bydelens internkontrollsystem  for sosial- og helsetjenesten sist revidert? Mnd/år 06/2008


 Tabell 3-2-B Saksbehandlingstider i pleie- og 
omsorgstjenesten - pr. 31.08  - Institusjonstjenesten        1)


Tidsintervall
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HJEMMETJENESTER OG BOLIGER


  Tabell 3 - 5 - Antall personer 
som mottar hjemmetjenester pr. 


31.08    1)   2)


Mot-
takere av 


BARE 
hjemme-


syke-pleie


Mot-
takere av 


BARE 
praktisk 
bistand   


3)


Mot-
takere av 
BEGGE 
tjenester


SUM mot-
takere 


Herav 
antall mot-
takere med 


private 
tjeneste-


ytere
 Antall mottakere <  67 år 122 131 78 331 40
 Antall mottakere 67-79 år 64 142 88 294 94
 Antall mottakere  80-89 år 126 363 310 799 221
 Antall mottakere ≥ 90 år 31 86 116 233 63
 SUM - alle aldersgrupper 343 722 592 1657 418
 Sum mottakere ≥ 80 år 157 449 426 1032 284
Benytt rapportene nr 3-5 i obligatorisk veileder for uttak av tall årststatstikk 2007 og tertialstatistikk 2008 fra Gerica
 1)  Inkl. mottakere som bor i boliger/bofellesskap


2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jf. Lov om helsetjenesten i kommunene, § 1-3, annet ledd nr. 3 og lov om sosiale tjenester


   § 4-2 a, b og e.
 3)  I henhold til loven er praktisk bistand definert som hjemmehjelp, husmorvikar og annen hjelpe-
       virksomhet i hjemmet, herunder miljøarbeid, opplæring i dagliglivets gjøremål, boveiledning m.v.


  Tabell 3 - 6 SUM
  Antall innbyggere  1),  og andel mottakere av hjemmetjenester < 67 år 67-79 år  80-89 år ≥ 90 år  80 år +
  pr. aldersgruppe - pr. 31.08


  Antall innbyggere i bydelen    1) 37732 3775 2458 448 2906


  Andel mottakere av hjemmetjenester   2) 0,9% 7,8% 32,5% 52,0% 35,5%


 1)  Antall innbyggere i bydelen basert på befolkningsstatistikk pr. 1.1.2007. For aldersgruppen 67-79 år og 80-89 år, og 90 år +,
      er det korrigert for sykehjemsbeboere (grunnlagsdata benyttes i kriteriesystemet). For aldersgruppen < 67 år 
      er slik korreksjon ikke foretatt. (Inngår ikke i kriteriesystemet. Antall beboere i andre bydelers sykehjem i denne aldersgruppen er lavt)
      Benytt tall fra tabellen som er lagt ved på egen arkfane; "Bef. 1.1.07 - korr.s.hj.beb.-marka"  (fargede kolonner)
 2)  Tallet regnes ut automatisk, og viser forholdet mellom antall mottakere av hjemmetjenester < 67 år, 67-79 år og 80 - 89 år, og ≥ 90 år
      og antall innbyggere i bydelen i samme aldersgruppe


Antall 
dager


Saksbehandlingstid for søknad om praktisk bistand 28,7
Saksbehandlingstid for søknad om hjemmesykepleie 3,6
Iverksettingstid for vedtak om  praktisk bistand       2) 5,4
Iverksettingstid for vedtak om hjemmesykepleie 1,0
  1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i perioden 01.05 - 31.08    (Fra søknad er mottatt til vedtak er fattet)
  2) Med fritt brukervalg for leverandør av hjemmetjenester vil også private leverandører ha ansvar for iverksettingstid for vedtak
 om hjemmetjenester. Bydelene vil likevel ha et oppfølgingsansvar for iverksettelse av vedtakene, i tillegg til å ha ansvaret for
 iverksettingstid der kommunen ved bydelen er leverandør


Bruk Gericarapport "Under saksbehandling", tall til årststatstikk 2007 og tertialstatistikk 2008.


 Tabell 3-7 - Saksbehandlingstider i pleie- og 
omsorgstjenesten - pr. 31.08  - Hjemmetjenester       1)


10.10.2008 Bydelsstatistikk pr. 2. tertial 2008







Bydelsstatistikk - 2 tertial 2008 - Bydel Nordstrand(1).XLS den som gjelder.XLS Side 18 av 21


  Tabell 3 - 9 - Beboere med vedtak 
om bolig til pleie- og omsorgsformål - 


etter kjønn og alder, pr. 31.08     1)
Antall 


beboere 0-
17 år


Antall 
beboere 18-


49 år


Antall 
beboere 
50-66 år


Antall 
beboere 
67-74 år


Antall 
beboere 75-


79 år


Antall 
beboere 80-


84 år


Antall 
beboere 85-


89 år


Antall 
beboere 90 


år +


SUM 
antall 


beboere
Menn xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Eldre 0 1 2 7 2 3 2 0 17
Fysisk funksjonshemmede 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utviklingshemmede 0 26 6 0 0 0 0 0 32
Personer med psykiske lidelser 0 16 9 1 2 0 0 0 28
 SUM menn 0 43 17 8 4 3 2 0 77
Kvinner xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Eldre 0 0 3 2 3 3 3 6 20
Fysisk funksjonshemmede 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utviklingshemmede 0 18 5 1 0 0 0 0 24
Personer med psykiske lidelser 0 11 7 3 1 3 0 0 25
 SUM kvinner 0 29 15 6 4 6 3 6 69
 SUM menn + kvinner 0 72 32 14 8 9 5 6 146
  1) Med bolig til pleie- og omsorgsformål menes kommunalt eide eller disponerte boliger (boenheter) for eldre og funksjonshemmede.
      Dette er boliger hvor leietaker betaler husleie og strøm selv, og hvor det ikke kreves vederlag for opphold i institusjon.


 NB ! Boform som det kreves vederlag for etter kommunehelseloven, eller sosialtjenesteloven
  skal registreres i tabell 3-1-A
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FUNKSJONSOMRÅDE 4
ØKONOMISK SOSIALHJELP


"Ordinære" Flyktn./ pers
  Tabell 4 - 1 sosialhjelps- m/opphold Sum
  Økonomisk sosialhjelp mottakere på humanitært pr.
  Regnskapsført pr.  31.08. (I 1000 kroner) grunnlag   1) 31.08


Bidrag Lån Bidrag Lån
  Diverse tap    2) 234 xxxxx 0 xxxxx 234
  Basisbeløp 7 338 0 458 0 7 796
  Husleie   3) 10 034 544 616 0 11 194
  Midlertidig botilbud   4) 497 0 8 0 505
  Boligetablering 31 0 19 0 50
  Renter/avdrag boliglån 94 0 0 0 94
  Annen hjelp til livsopphold 542 0 40 0 582
  Andre formål - tilleggsytelser 1 430 2 70 0 1 502
  Omgjøring til bidrag 0 0 0 0 0
  Sum brutto 20 200 546 1 211 0 21 957
  Inntekter 0 0 0 0 0
  Sum netto 20 200 546 1 211 0 21 957
  1) Utgifter skal gjelde tilskuddsberettigede flyktninger i 5-årskullet.
  2) Her føres summen av tap på sosiallån (artskonto 4731), tap på renter ved omgjøring til bidrag (artskonto 4732)
   og tap på refusjon trygd (artskonto 4739). Bydelene må summere beløpene og sette inn totalsummen.
  3) Lån gitt til "husleiedepositum - kostnadsart 5209 - føres her, i kolonnen for lån.
  4) Herunder døgnovernatting, jf. kostnadsart 4703


 Bydelens kommentarer til tab 4.1:
Bydelen har opprettholdt nedgang i antall brukere, men har hatt en økning i gjennomsnittlig utbetalt pr. klient pr. mnd
Dette siste skyldes bla. prissting (spes.leie av bolig/dpositum) og økte sosialhjelpssatser.


Gj.snitt
  Tabell 4-2  01.05-31.08
 Gjennomsnittlig antall aktive klienter i 2. tertial (2. tertial)
  1)
  Antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden  3) 301,5
  som fordeler seg slik: xxxxx
  - herav klienter18-24 år, flyktninger 2,25
  - herav klienter18-24 år,  øvrige 29,75
  - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger 12,25
  - herav klienter 25 år og eldre, øvrige 257,25
  Kontrollsum  (alle herav) 301,5


Kontrollfelt:


1) Aktive klienter er det antall klienter som har fått utbetalt økonomisk støtte i perioden.
2) Alle tall skal regnes pr. md. Månedstallene summeres og deles på 4 (mai/juni/juli/august).


Gj.snitt
  Tabell 4-3 01.05-31.08
  Brutto utbetaling pr. klient i 2. tertial   (2. tertial)
  1)


  Brutto utbetalt pr. klient m/øk. støtte 8 762


1) Alle tall skal regnes pr. md. Månedstallene summeres og deles på 4 (jan/febr/mars/april).
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TERITALSTATISTIKK PR. 31.08.08


MÅLTALL OG PROGNOSER
2008


                                           


 


FUNKSJONSOMRÅDE 1
HELSE, SOSIAL OG NÆRMILJØ


Andel 
01.05 - 
31.08


Prognose 
for hele 


året


Vedtatt 
måltall for 


2008


Avvik 
prognose - 


måltall


Andel søknad om finansiering til kjøp av bolig behandlet innen 1 mnd. 100% 90% 80% 10%
Andel søknad om kommunal bolig behandlet innen 3 mnd. 100% 95% 95% 0%
Andel innvilget kommunal bolig effektuert innen 6 mnd. 15% 20% 80% -60%


Kommentar til prognosen:


 Tabell P - 1-5 Antall 
 Bruk av døgnovernattingstilbud uten som er i Vedtatt Avvik
kvalitetsavtale (hospits, hotell og pensjonat)    1) tilbudet Prognose måltall prognose-


pr. 31.08. pr. 31.12. for 2008 måltall


 Antall barn under 18 år i døgnovernatting u/kval.avtale 2 0 0 0
 Antall voksne over 18 år i døgnovernatting u/kval.avtale 5 0 0 0
Sum antall personer 7 0 0 0


 Ant. personer med opphold > 3 måneder i døgnovernatting  2) 2 0 0 0
1) Bystyrets mål er null.
 2) Med og uten kvalitetsavtale


Kontrollformel:    


Kontrolltall: Sum barn og voksne i perioden 01.05 - 31.08 med opphold > 3 md. (fra tabell 1-4) 4
Kommentar til prognosen:
Se komm. tidligere pkt. vedr. samme tema. Så sant det er ledige plasser i steder med kvalitetsavtale vil vi benytte disse.
Både måltall og prognose vil derfor være 0.


Tabell  P - 1 - 3 - B    Saksbehandlingstid  - bistand til bolig 


I gule felter er det innlagt formler eller verdier som er overført fra andre tabeller.  Det 
skal ikke legges inn tall her.     


De etterfølgende tabeller omfatter obligatoriske måltall som det skal 
rapporteres på pr. 2. tertial 2008.  


Prognoser for årsresultatet skal være så reelle som mulig.


Dersom årsprognosen medfører avvik i forhold til de måltall som  
bydelsutvalget har vedtatt sammen med  årsbudsjett (fordelingen av dok. 3 -


rammen),  må dette kommenteres under respektive tabell.
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FUNKSJONSOMRÅDE 2A - BARNEHAGER


Kommun
al


Ikke -
komm.


Kommun
al


Ikke -
komm.


Kommuna
l


Ikke -
komm. Sum 


SUM pr. 31.08   5) 438 566 900 743 1 338 1 309 2 647
Prognose pr. 31.12. 501 621 954 785 1 455 1 406 2 861
Endring til 31.12    6) 63 55 54 42 117 97 214


SUM heldags storbarnsplasser 
(ekvivalenter) 869 1 125 895 743 1 764 1 868 3 631
Prognose pr. 31.12. 1 002 1 242 954 785 1 956 2 027 3 983
Endring til 31.12    6) 133 117 59 42 192 159 352
1) 0-2 år: barn som utløser statstilskudd for småbarnsplasser: jf søknad om statstilskudd for barn under 3 år pr 31.12.07
2) 3-6 år: barn som utløser statstilskudd for storbarnsplasser: jf søknad om statstilskudd for barn over 3 år pr 31.12.07


Kommentarer til tabell P-2A -1 - A


FUNKSJONSOMRÅDE 2B - OPPVEKST


Barnevern


  Tabell P-2-3
Undersøkelsessaker, barn og unge Resultat Prognose Måltall Avvik
under tiltak og fosterhjemsoppfølging pr. for for prognose-


31.08. 2008 2008 måltall


Andel avsluttede undersøkelsessaker  innen 3 md.  (i %).    1) 58% 60% 100% -40%
Andel avsluttede undersøkelsessaker  innen 6 md.  (i %).    1) 100% 97% 100% -3%


1)  I % av totalt antall avsluttede undersøkelsessaker (inkl. henlagte) i perioden. Tallene er overført fra tabell 2-3, samt fra 
   spørsmålene under denne, hvor de er automatisk utregnet . Sjekk samsvar!


Kommentar til prognosen:
Stor saksmengde pr. saksbehandler,  omfattende alvorlige undersøkelser  og forhold rundt samarbeid  i forhold til enkelte klienter  fører til a
saksbehandlerne ikke klarer å få fullført undersøkelsene innen fristen. Fristoversittelse av  6.mndr. frist i 1.tertial fører til prognose
blir som satt opp.


FUNKSJONSOMRÅDE 4
ØKONOMISK SOSIALHJELP


Resultat
  Tabell P-4-2 01.05- Prognose
  Gj.snittlig antall klienter/utbetaling pr. md. 31.08. 2008
   i perioden 1)  2)
  Gj.snittlig antall aktive klienter med øk. støtte, pr. md. i perioden 301,5 309
  - herav klienter 18-24 år, flyktninger 2,25 3
  - herav klienter 18-24 år,  øvrige 29,75 30
  - herav klienter 25 år og eldre, flyktninger 12,25 16
  - herav klienter 25 år og eldre, øvrige 257,25 260
  Gj.snittlig bto. utbetalt pr. klient m/øk. støtte pr. md. i perioden 8762 8800
1) Tallene her overføres automatisk fra tabell 4-2 og 4-3. Sjekk samsvar!
2) Gjennomsnitt pr. md. for hele året under ett.


Kommentarer til tabell P-4-2:
Bydelen har opprettholdt nedgang i antall brukere, men har hatt en økning i gjennomsnittlig utbetalt pr. klient pr. mnd
Dette siste skyldes bla. prissting (spes.leie av bolig/dpositum) og økte sosialhjelpssatser.


Tabell P 2A - 1 - A  -  Antall barn i 
barnehage, jfr. KOSTRA-skjema 16  


1)


Prognose pr 31.12.
0-2 år   (1) 3-6 år   (2) I alt


10.10.2008 Bydelsstatistikk pr. 2. tertial 2008
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 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 7/08 
 
 
Møte: Helse- og sosialkomite 


 


 


Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 
Møtetid: Mandag 06. oktober 2008 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Mona Verdich (H)  
   
Tilstede: Mona Verdich (H) 


Tom Lium (H) 
Ulf Stigen (FrP) 
Gidske Spiten (V) 
Steinar Andersen (A) 
Lise Tostrup Setetk (A) 


 


   
Forfall: Frode Woldsund (KrF)  
   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Marie Anbjørg Joten, ass. bydelsdirektør  
 
Åpen halvtime       Ingen frammøtte 
 
Informasjon: 
• Marie Anbjørg Joten, assisterende bydelsdirektør, orienterte om bruk av 


rehabiliteringsplasser i Altea, Spania  
 
Eventuelt: 
•    Lise Tostrup Setek (A) ba om at hvert dokument må merkes med dato og versjon i saker 


som har blitt endret, slik som ”strategisk plan”. 
• På neste møte 10.11.2008 ønsker helse- og sosialkomiteen muntlig orientering om 


kompetansekartleggingsverktøyet ”KOMPASS”  
 
 
 
 







Saker behandlet under møte: 
Sak 49 /08   Godkjenning av innkalling og sakskart 06.10.2008 - helse- og sosialkomiteen 


2008 ........................................................................................................................ 1 
Sak 50 /08  Godkjenning av protokoll  01.09.2008- helse- og sosialkomiteen 2008................. 1 
Sak 51 /08  Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.08.2008............................................ 2 
Sak 52 /08  Oppfølging av sak om budsjettjustering BU-sak 54/08 .......................................... 2 
Sak 53 /08  Tertialstaistikk for bydelene pr. 2. tertial 2008 ....................................................... 3 
Sak 54 /08  Tertialrapport  Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- besvarelse i henhold til rundskriv 


23/2008................................................................................................................... 4 
Sak 55 /08  Bydel Nordstrand - oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2007.................... 5 
Sak 56 /08  Strategisk plan 2009 - 2011 - Bydel Nordstrand..................................................... 5 
Sak 57 /08  Evaluering av TT-ordning - forlengelse av høringsfrist ......................................... 6 
Sak 58 /08  Midtåsenhjemmet -søknad om serverings- og skjenkebevilling............................. 7 
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Sak 49 /08   Godkjenning av innkalling og sakskart 06.10.2008 - 
helse- og sosialkomiteen 2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møte 06.10.2008 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 møte 06.10.2008 godkjennes. 
 
 
 


 Sak 50 /08  Godkjenning av protokoll  01.09.2008- helse- og 
sosialkomiteen 2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra 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: 
Protokoll fra møtet 01.09.2008 godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Sak 51 /08  Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.08.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 
31.08.2008 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 Bydel Nordstrand pr. 31.08. 2008 
til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.08.2008 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: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.08.2008 til orientering 
 
 


 Sak 52 /08  Oppfølging av sak om budsjettjustering BU-sak 54/08 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om oppfølging av sak om budsjettjustering – BU-sak 54/08 til 
behandling i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
  
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
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Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar oppfølgingssak om budsjettjustering- BU-sak 54/08 –  
 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Med utgangspunkt i prognose for august 2008, sett i sammenheng med økonomisk 
utvikling i perioden 2009 og 2010 (jf. vedlegg), finner bydelsutvalget det forsvarlig å 
avvente ytterligere budsjettjustering utover hva som allerede er foretatt. 
Bydelsdirektørens framlagte forutsetninger (makrobildet) synliggjør budsjettbalanse i 
2009. Med et slikt utgangspunkt er det lite ønskelig på nåværende tidspunkt å foreta 
disponeringer som sannsynlig vil medføre reduksjon i tjenestetilbudet, og som en 
raskest mulig ønsker å få på plass igjen.   


 
2. Hvis det oppstår ytterligere negativ utvikling i prognosene inneværende år er det 


bydelsutvalgets intensjon å ivareta dette ved budsjettbehandlingen for 2009. 
 


3. Det er av stor viktighet at bydelsdirektøren fortsetter å ha et sterkt fokus på 
økonomistyringen/økonomioppfølgingen i 3 tertial 2008, uten at dette medfører 
vesentlige endringer av budsjettforutsetningene. 


 
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 53 /08  Tertialstatistikk for bydelene pr. 2. tertial 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om tertialstatistikk for bydelene pr. 2. tertial 2008  til behandling 
i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
  
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar tertialstatistikk for bydelene 2. tertial 2008 til orientering 
  
 







Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar bydelenes tertialstatistikk 2. tertial 2008 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 tiltres 
 
 
 


 Sak 54 /08  Tertialrapport  Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- 
besvarelse i henhold til rundskriv 23/2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- besvarelse i 
henhold til rundskriv 23/2008  til behandling i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
  
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- 
besvarelse i henhold til rundskriv 23/2008  til orientering 
  
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008 - besvarelse i henhold til 
rundskriv 23/2008 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 tiltres 
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Sak 55 /08  Bydel Nordstrand - oppsummering av 
regnskapsrevisjonen for 2007 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak Bydel Nordstrand – oppsummering av regnskapsrevisjonen for 
2007  til behandling i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
  
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Bydel Nordstrand – oppsummering av 
regnskapsrevisjonen for 2007  til orientering 
  
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar Kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen 2007 for 
Bydel Nordstrand 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 tiltres 
 
 
 


Sak 56 /08  Strategisk plan 2009 - 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Strategisk plan 2009 – 2011 – Bydel Nordstrand til 
behandling i :  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn, ungdom og kultur komite 
Bydelsutvalget 
 







Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Strategisk plan 2009 – 2011 – Bydel Nordstrand til 
orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget vedtar Strategisk plan 2009 – 2011 for Bydel Nordstrand. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Lise Tostrup Setek (A) fremmet følgende forslag til endring under punktet, hovedutfordring 5 
– barn, unge og familier – strategi, 5. avsnitt (endringen er understreket): 
” arbeide aktivt med rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for ungdom. Etterstrebe tett 
kontakt og god dialog mellom barnevern, utekontakt, SALTO-konsulent, helsestasjon, 
barnehage og fritidsklubb. Sørge for et godt samarbeide med andre aktører som private 
barnehager, skoler, skolefritidsordninger, barne- og ungdomspsykiatrien, politiet, Den 
Norske Kirke og andre religionssamfunn” 
 
Tom Lium (H) fremmet følgende forslag til bemerkning i saken: 
” Helse- og sosialkomiteen henstiller administrasjonen og politiske organer til å bruke 
strategiske plan løpende med årlige revisjoner av hovedutfordringer og mål i forbindelse med 
budsjettbehandlingen.” 
 
Votering: 
Lise Tostrup Setek (A) og Tom Lims (H) forslag til bemerkninger ble enstemmig vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med merknader. 
 
 
 


 Sak 57 /08  Evaluering av TT- ordning - forlengelse av høringsfrist 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget: 


1. Arbeidsutvalget tar bydelsdirektørens saksfremstilling til etterretning 
2. Resultatene av prøveprosjektet evalueres etter ett år 
3. Evalueringen sendes til høring i bydelene før ordningen eventuelt iverksettes i hele    
     kommunen. 


 
Til komiteer og råd: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Behandling/vedtak i arbeidsutvalget 29.09.2008:  
Arbeidsutvalgets 4 representanter ( 1 H, 1 FrP, 1 A, 1 KrF)  samlet seg om forslag til følgende 
alternative vedtak, satt opp mot bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydel Nordstrand ønsker å opprettholde dagens TT-ordning 
Votering: 
Arbeidsutvalgets alternative forslag ble enstemmig vedtatt (1 H, 1 Frp, 1 A, 1 KrF) 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1, 2 og 3 falt. 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Bydel Nordstrand ønsker å opprettholde dagens TT- ordning 
 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 
 
 
 


 Sak 58 /08  Midtåsenhjemmet - søknad om serverings- og 
skjenkebevilling 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Bydel Nordstrand anbefaler for inneværende bevillingsperiode søknaden fra Attendo Care AS 
om serverings- og skjenkebevilling,  på samme betingelser som anbefalt av bydelsutvalget  i 
sak 53/07. 
 
Til HOS-komiteen 
Helse- og sosialkomiteen  tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering  
  
Til eldrerådet 
Eldrerådet tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering  
 
Til bydelsutvalget 
Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak 29.09.2008: 
Bydel Nordstrand anbefaler for inneværende bevillingsperiode søknaden fra Attendo Care AS 
om serverings- og skjenkebevilling,  på samme betingelser som anbefalt av bydelsutvalget  i 
sak 53/07. 







 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen  tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering  
 
  
 
 
Oslo, 08.10.2008 
 
 
 
Mona Verdich (H) 
leder av helse- og sosialkomiteen 
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		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om tertialstatistikk for bydelene pr. 2. tertial 2008  til behandling i:

		Komiteer og råd

		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 sak om tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- besvarelse i henhold til rundskriv 23/2008  til behandling i:

		Komiteer og råd

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Medbestemmelsesutvalget tar sak om tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- besvarelse i henhold til rundskriv 23/2008  til orientering

		Til bydelsutvalget:

		Bydelsutvalget tar tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008 - besvarelse i henhold til rundskriv 23/2008 til orientering

		Helse- og sosialkomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak Bydel Nordstrand – oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2007  til behandling i:

		Komiteer og råd

		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 sak om Strategisk plan 2009 – 2011 – Bydel Nordstrand til behandling i : 

		Eldrerådet 

		Ungdomsrådet

		Helse- og sosialkomite

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Barn, ungdom og kultur komite

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Medbestemmelsesutvalget tar sak om Strategisk plan 2009 – 2011 – Bydel Nordstrand til orientering

		Bydelsutvalget vedtar Strategisk plan 2009 – 2011 for Bydel Nordstrand.

		Helse- og sosialkomiteens behandling:

		Lise Tostrup Setek (A) fremmet følgende forslag til endring under punktet, hovedutfordring 5 – barn, unge og familier – strategi, 5. avsnitt (endringen er understreket):

		” arbeide aktivt med rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for ungdom. Etterstrebe tett kontakt og god dialog mellom barnevern, utekontakt, SALTO-konsulent, helsestasjon, barnehage og fritidsklubb. Sørge for et godt samarbeide med andre aktører som private barnehager, skoler, skolefritidsordninger, barne- og ungdomspsykiatrien, politiet, Den Norske Kirke og andre religionssamfunn”

		Tom Lium (H) fremmet følgende forslag til bemerkning i saken:

		” Helse- og sosialkomiteen henstiller administrasjonen og politiske organer til å bruke strategiske plan løpende med årlige revisjoner av hovedutfordringer og mål i forbindelse med budsjettbehandlingen.”

		Votering:

		Lise Tostrup Setek (A) og Tom Lims (H) forslag til bemerkninger ble enstemmig vedtatt

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med merknader.

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 

		3. Evalueringen sendes til høring i bydelene før ordningen eventuelt iverksettes i hele   

		     kommunen.

		Til komiteer og råd:

		Til bydelsutvalget:

		Arbeidsutvalgets 4 representanter ( 1 H, 1 FrP, 1 A, 1 KrF)  samlet seg om forslag til følgende alternative vedtak, satt opp mot bydelsdirektørens forslag til vedtak:

		Votering:

		Arbeidsutvalgets alternative forslag ble enstemmig vedtatt (1 H, 1 Frp, 1 A, 1 KrF)

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1, 2 og 3 falt.

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Helse- og sosialkomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Til arbeidsutvalget

		Bydel Nordstrand anbefaler for inneværende bevillingsperiode søknaden fra Attendo Care AS om serverings- og skjenkebevilling,  på samme betingelser som anbefalt av bydelsutvalget  i sak 53/07.

		Til HOS-komiteen

		Helse- og sosialkomiteen  tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering 

		Til eldrerådet

		Eldrerådet tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering 

		Til bydelsutvalget

		Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering

		Arbeidsutvalgets vedtak 29.09.2008:

		Bydel Nordstrand anbefaler for inneværende bevillingsperiode søknaden fra Attendo Care AS om serverings- og skjenkebevilling,  på samme betingelser som anbefalt av bydelsutvalget  i sak 53/07.

		Helse- og sosialkomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Helse- og sosialkomiteen  tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering 

		Oslo, 08.10.2008

		Mona Verdich (H)
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Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 
Møtetid: Mandag 06. oktober 2008 kl. 10.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Aasmund Steenstrup  
   
Tilstede: Aasmund Steenstrup  
 Ellinor Østen 


Petter. A. Mathisen 
Per Fagerlid 
Harry Olsen 
Rolf Asbjørnsen 
Egil Ofstad 
Sissel Oda Mantor 
 


 


Forfall: Else Martol Hansen 
Bodil Finsrud Nielsen 


 


   
Som vara møtte: Sissel Oda Mantor  
   
I tillegg møtte: Einar Kjosmoen 


Gerd Lindstad 
Reidun Mildvardsen 
Elsa Berit Larsen 


 


   
Møtesekretær: Karin Gabrielsen  
 
Åpen halvtime:      Ingen frammøtte 
 
Informasjon 
  
Eventuelt: 
Høring av samferdselsetaten, handlingsplan for universell utforming 2009-20012. 
-Hvorfor universell utforming! Nordstrand stasjon er hele 65 cm mellom tog og plattform. 
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Sak 48 /08  Godkjenning av sakskart og innkalling 06.10.2008 - 
eldrerådet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Sakskart og innkalling til møtet 06.10.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Sakskart og innkalling til møtet 06.10.2008 godkjennes 
 
 


Sak 49 /08  Godkjenning av protokoll 01.09.2008 - eldrerådet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra Eldrerådets møtet  01.09.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Protokoll fra Eldrerådets møtet  01.09.2008 godkjennes 
 
 


Sak 50 /08  Oppfølging av sak om budsjettjustering BU-sak 54/08 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om oppfølging av sak om budsjettjustering – BU-sak 54/08 til 
behandling i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
  







Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar oppfølgingssak om budsjettjustering- BU-sak 54/08 –  
 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Med utgangspunkt i prognose for august 2008, sett i sammenheng med økonomisk 
utvikling i perioden 2009 og 2010 (jf. vedlegg), finner bydelsutvalget det forsvarlig å 
avvente ytterligere budsjettjustering utover hva som allerede er foretatt. 
Bydelsdirektørens framlagte forutsetninger (makrobildet) synliggjør budsjettbalanse i 
2009. Med et slikt utgangspunkt er det lite ønskelig på nåværende tidspunkt å foreta 
disponeringer som sannsynlig vil medføre reduksjon i tjenestetilbudet, og som en 
raskest mulig ønsker å få på plass igjen.   


 
2. Hvis det oppstår ytterligere negativ utvikling i prognosene inneværende år er det 


bydelsutvalgets intensjon å ivareta dette ved budsjettbehandlingen for 2009. 
 


3. Det er av stor viktighet at bydelsdirektøren fortsetter å ha et sterkt fokus på 
økonomistyringen/økonomioppfølgingen i 3 tertial 2008, uten at dette medfører 
vesentlige endringer av budsjettforutsetningene. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
 
 


 Sak 51 /08  Tertialstatistikk for bydelene pr. 2. tertial 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om tertialstatistikk for bydelene pr. 2. tertial 2008  til behandling 
i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
  
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
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Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar tertialstatistikk for bydelene 2. tertial 2008 til orientering 
  
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar bydelenes tertialstatistikk 2. tertial 2008 til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Eldrerådet registrer med bekymring at kjøp av sykehjemsplasser stadig er underbudsjettert. 
Dette forårsaker at sykehjemstrengende pasienter må vente for lenge før de får plass. Dette 
skaper store vansker for de pleietrengende og deres pårørende.  
Hjemmesykepleien blir enda sterkere ved reduksjon av sykehjemsplasser. 
Foreligger det kvalitetsplan for brukere på sykehjem? 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader 
 


  


Sak 52 /08  Tertialrapport  Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- 
besvarelse i henhold til rundskriv 23/2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- besvarelse i 
henhold til rundskriv 23/2008  til behandling i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
  
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- 
besvarelse i henhold til rundskriv 23/2008  til orientering 
  
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008 - besvarelse i henhold til 
rundskriv 23/2008 til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 







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


 Sak 53 /08  Bydel Nordstrand - oppsummering av 
regnskapsrevisjonen for 2007 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak Bydel Nordstrand – oppsummering av regnskapsrevisjonen for 
2007  til behandling i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
  
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Bydel Nordstrand – oppsummering av 
regnskapsrevisjonen for 2007  til orientering 
  
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar Kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen 2007 for 
Bydel Nordstrand 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: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak i bydelsutvalget  tiltrees 
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Sak 54 /08  Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.08.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 
31.08.2008 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 Bydel Nordstrand pr. 31.08. 2008 
til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.08.2008 til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak i bydelsutvalget  tiltrees 
 
 


 Sak 55 /08  Strategisk plan 2009 - 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Strategisk plan 2009 – 2011 – Bydel Nordstrand til 
behandling i :  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn, ungdom og kultur komite 
Bydelsutvalget 







 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Strategisk plan 2009 – 2011 – Bydel Nordstrand til 
orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget vedtar Strategisk plan 2009 – 2011 for Bydel Nordstrand. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Eldrerådet hadde følgende bemerkninger til Strategisk plan 2009 – 2011 for Bydel 
Nordstrand: 


- Hvem fastsetter behovet? Behovet skal være hovedutfordringen – ikke økonomien 
 
- Hovedutfordring 6 – forslag til endring – side 12 – tredje avsnitt (forslag til 


endring er understreket): Tjenesten til eldre har som mål å tilrettelegge for at eldre 
i størst grad kan bevare selvstendighet og selvhjulpenhet. Bydelen er opptatt av å 
sikre at tjenesten til eldre dekker behov for pleie, omsorg og praktisk bistand og 
har forsvarlig kvalitet. Bydelen skal ha en effektiv ressursforvaltning som har 
kapasitet til å yte avlastning og service til pårørende som påtar seg å pleie sine 
hjelpetrengende hjemme. 


 
- Femte avsnitt endres slik: Seniorsentrene yter viktige bidrag til helsefremmende og 


sykdomsforebyggende arbeid for eldre i bydelen. De frivilliges aktivitet er 
betydelig og innsatsen er  prisverdig. Bydelen anser seniorsenter- og 
dagsentertilbud til den eldre befolkningen som særlig viktig i forhold til at eldre 
kan bo hjemme lengst mulig. Bydelen vurderer derfor å øke tilskuddene til nevnte 
virksomheter og til frivillighetssentralene. 


 
- Hovedmål side 16: Styrke økonomisk det lokale kulturlivet.  


 
- Strategi side 17: Arbeide for å etablere Symra og Ekeberg hovedgård som et 


fungerende kulturhus i bydelen 
 


- Eldrerådet  støtter  Simensbråten/Ekerberg  seniorsenteret sitt forslag(side3 ) 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak i bydelsutvalget  tiltrees med merknader 
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 Sak 56 /08  Trafikkplan - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Saken sendes til behandling i: 
Byutvikling ,miljø- og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget  
 
Til BMS-komiteen 
Komiteen-komiteen vedtar bydelsdirektørens innstilling ovenfor bydelsutvalget. 
  
Til rådet for funksjonshemmede 
Rådet for funksjonshemmede vedtar bydelsdirektørens innstilling ovenfor bydelsutvalget. 
 
Til eldrerådet 
Eldrerådet vedtar bydelsdirektørens innstilling ovenfor bydelsutvalget. 
 
Til bydelsutvalget 
Bydelsutvalget vedtar arbeidsgruppens forslag som trafikkplan for Bydel Nordstrand 
  
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Eldrerådet kom med følgende bemerkninger: 


• Asfalt bør legges på nytt i mange veier på Nordstrand. 
• Trenger flere parkeringsplasser ved trikkestasjonene 
• Flere avgangstider på busser 
 
- Ros til komiteen for et flott og oversiktelig arbeid, stor skrift er bra. 


 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader 
 


 
 
 
 







 


 Sak 57 /08  Midtåsenhjemmet -søknad om serverings- og 
skjenkebevilling 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Bydel Nordstrand anbefaler for inneværende bevillingsperiode søknaden fra Attendo Care AS 
om serverings- og skjenkebevilling,  på samme betingelser som anbefalt av bydelsutvalget  i 
sak 53/07. 
 
Til HOS-komiteen 
Helse- og sosialkomiteen  tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering  
  
Til eldrerådet 
Eldrerådet tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering  
 
Til bydelsutvalget 
Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak 29.09.2008: 
Bydel Nordstrand anbefaler for inneværende bevillingsperiode søknaden fra Attendo Care AS 
om serverings- og skjenkebevilling,  på samme betingelser som anbefalt av bydelsutvalget  i 
sak 53/07. 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Eldrerådet tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering  
 
 
 


 Sak 58 /08  Evaluering av TT- ordning - forlengelse av høringsfrist 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget: 


1. Arbeidsutvalget tar bydelsdirektørens saksfremstilling til etterretning 
2. Resultatene av prøveprosjektet evalueres etter ett år 
3. Evalueringen sendes til høring i bydelene før ordningen eventuelt iverksettes i hele    
     kommunen. 
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Til komiteer og råd: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Arbeidsutvalgets 4 representanter ( 1 H, 1 FrP, 1 A, 1 KrF)  samlet seg om forslag til følgende 
alternative vedtak, satt opp mot bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydel Nordstrand ønsker å opprettholde dagens TT-ordning 
Votering: 
Arbeidsutvalgets alternative forslag ble enstemmig vedtatt (1 H, 1 Frp, 1 A, 1 KrF) 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1, 2 og 3 falt. 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Bydel Nordstrand ønsker å opprettholde dagens TT-ordning 
 
Eldrerådets behandling: 
Eldrerådet bemerket at de 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 
 
 
 
 
 
Møte hevet kl.12.15 
 
 
 
Oslo, 06.10.2008 
 
 
Aasmund Steenstup 
leder av Eldrerådet  
 
 
 
 





		Møte:

		Eldrerådet

		Møtested:

		Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243

		Møtetid:

		Mandag 06. oktober 2008 kl. 10.00   

		Sekretariat:

		02 180

		Møteleder:

		Aasmund Steenstrup

		Tilstede:

		Aasmund Steenstrup

		Ellinor Østen

		Petter. A. Mathisen

		Per Fagerlid

		Harry Olsen

		Rolf Asbjørnsen

		Egil Ofstad

		Sissel Oda Mantor

		Forfall:

		Else Martol Hansen

		Bodil Finsrud Nielsen

		Som vara møtte:

		Sissel Oda Mantor

		I tillegg møtte:

		Einar Kjosmoen

		Gerd Lindstad

		Reidun Mildvardsen

		Elsa Berit Larsen

		Møtesekretær:

		Åpen halvtime:      Ingen frammøtte

		Informasjon

		Høring av samferdselsetaten, handlingsplan for universell utforming 2009-20012.

		-Hvorfor universell utforming! Nordstrand stasjon er hele 65 cm mellom tog og plattform.

		Sak 48 /08  Godkjenning av sakskart og innkalling 06.10.2008 - eldrerådet 1

		Sak 49 /08  Godkjenning av protokoll 01.09.2008 - eldrerådet 1

		Sak 50 /08  Oppfølging av sak om budsjettjustering BU-sak 54/08 1

		Sak 51 /08  Tertialstaistikk for bydelene pr. 2. tertial 2008 2

		Sak 52 /08  Tertialrapport  Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- besvarelse i henhold til rundskriv 23/2008 3

		Sak 53 /08  Bydel Nordstrand - oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2007 4

		Sak 54 /08  Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.08.2008 5

		Sak 55 /08  Strategisk plan 2009 - 2011 - Bydel Nordstrand 5

		Sak 56 /08  Trafikkplan - Bydel Nordstrand 7

		Sak 57 /08  Midtåsenhjemmet -søknad om serverings- og skjenkebevilling 8

		Sak 58 /08  Evaluering av TT-ordning - forlengelse av høringsfrist 8

		Eldrerådets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Eldrerådets vedtak:

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Eldrerådets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Eldrerådets vedtak:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om oppfølging av sak om budsjettjustering – BU-sak 54/08 til behandling i:

		Komiteer og råd

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Til medbestemmelsesutvalget:

		 til orientering

		Til bydelsutvalget:

		1. Med utgangspunkt i prognose for august 2008, sett i sammenheng med økonomisk utvikling i perioden 2009 og 2010 (jf. vedlegg), finner bydelsutvalget det forsvarlig å avvente ytterligere budsjettjustering utover hva som allerede er foretatt. Bydelsdirektørens framlagte forutsetninger (makrobildet) synliggjør budsjettbalanse i 2009. Med et slikt utgangspunkt er det lite ønskelig på nåværende tidspunkt å foreta disponeringer som sannsynlig vil medføre reduksjon i tjenestetilbudet, og som en raskest mulig ønsker å få på plass igjen.  

		2. Hvis det oppstår ytterligere negativ utvikling i prognosene inneværende år er det bydelsutvalgets intensjon å ivareta dette ved budsjettbehandlingen for 2009.

		3. Det er av stor viktighet at bydelsdirektøren fortsetter å ha et sterkt fokus på økonomistyringen/økonomioppfølgingen i 3 tertial 2008, uten at dette medfører vesentlige endringer av budsjettforutsetningene.

		Eldrerådets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Eldrerådets vedtak:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om tertialstatistikk for bydelene pr. 2. tertial 2008  til behandling i:

		Komiteer og råd

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		Eldrerådets behandling:

		Eldrerådet registrer med bekymring at kjøp av sykehjemsplasser stadig er underbudsjettert. Dette forårsaker at sykehjemstrengende pasienter må vente for lenge før de får plass. Dette skaper store vansker for de pleietrengende og deres pårørende. 

		Hjemmesykepleien blir enda sterkere ved reduksjon av sykehjemsplasser.

		Foreligger det kvalitetsplan for brukere på sykehjem?

		Votering:

		Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader

		Eldrerådets vedtak:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- besvarelse i henhold til rundskriv 23/2008  til behandling i:

		Komiteer og råd

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Medbestemmelsesutvalget tar sak om tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- besvarelse i henhold til rundskriv 23/2008  til orientering

		Til bydelsutvalget:

		Bydelsutvalget tar tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008 - besvarelse i henhold til rundskriv 23/2008 til orientering

		Eldrerådets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Eldrerådets vedtak:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak Bydel Nordstrand – oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2007  til behandling i:

		Komiteer og råd

		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 Bydel Nordstrand pr. 31.08.2008 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:

		Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Eldrerådets vedtak:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om Strategisk plan 2009 – 2011 – Bydel Nordstrand til behandling i : 

		Eldrerådet 

		Ungdomsrådet

		Helse- og sosialkomite

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Barn, ungdom og kultur komite

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Medbestemmelsesutvalget tar sak om Strategisk plan 2009 – 2011 – Bydel Nordstrand til orientering

		Bydelsutvalget vedtar Strategisk plan 2009 – 2011 for Bydel Nordstrand.

		Eldrerådets behandling:

		Eldrerådet hadde følgende bemerkninger til Strategisk plan 2009 – 2011 for Bydel Nordstrand:

		- Hvem fastsetter behovet? Behovet skal være hovedutfordringen – ikke økonomien

		- Hovedutfordring 6 – forslag til endring – side 12 – tredje avsnitt (forslag til endring er understreket): Tjenesten til eldre har som mål å tilrettelegge for at eldre i størst grad kan bevare selvstendighet og selvhjulpenhet. Bydelen er opptatt av å sikre at tjenesten til eldre dekker behov for pleie, omsorg og praktisk bistand og har forsvarlig kvalitet. Bydelen skal ha en effektiv ressursforvaltning som har kapasitet til å yte avlastning og service til pårørende som påtar seg å pleie sine hjelpetrengende hjemme.

		- Femte avsnitt endres slik: Seniorsentrene yter viktige bidrag til helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid for eldre i bydelen. De frivilliges aktivitet er betydelig og innsatsen er  prisverdig. Bydelen anser seniorsenter- og dagsentertilbud til den eldre befolkningen som særlig viktig i forhold til at eldre kan bo hjemme lengst mulig. Bydelen vurderer derfor å øke tilskuddene til nevnte virksomheter og til frivillighetssentralene.

		- Hovedmål side 16: Styrke økonomisk det lokale kulturlivet. 

		- Strategi side 17: Arbeide for å etablere Symra og Ekeberg hovedgård som et fungerende kulturhus i bydelen

		- Eldrerådet  støtter  Simensbråten/Ekerberg  seniorsenteret sitt forslag(side3 )

		Votering:

		Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader

		Eldrerådets vedtak:

		Til arbeidsutvalget

		Saken sendes til behandling i:

		Byutvikling ,miljø- og samferdselskomiteen

		Rådet for funksjonshemmede

		Bydelsutvalget 

		Komiteen-komiteen vedtar bydelsdirektørens innstilling ovenfor bydelsutvalget.

		Til rådet for funksjonshemmede

		Rådet for funksjonshemmede vedtar bydelsdirektørens innstilling ovenfor bydelsutvalget.

		Til eldrerådet

		Eldrerådet vedtar bydelsdirektørens innstilling ovenfor bydelsutvalget.

		Til bydelsutvalget

		Bydelsutvalget vedtar arbeidsgruppens forslag som trafikkplan for Bydel Nordstrand

		Eldrerådets behandling:

		Eldrerådet kom med følgende bemerkninger:

		 Asfalt bør legges på nytt i mange veier på Nordstrand.

		 Trenger flere parkeringsplasser ved trikkestasjonene

		 Flere avgangstider på busser

		- Ros til komiteen for et flott og oversiktelig arbeid, stor skrift er bra.

		Votering:

		Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader

		Eldrerådets vedtak:

		Til arbeidsutvalget

		Bydel Nordstrand anbefaler for inneværende bevillingsperiode søknaden fra Attendo Care AS om serverings- og skjenkebevilling,  på samme betingelser som anbefalt av bydelsutvalget  i sak 53/07.

		Til HOS-komiteen

		Helse- og sosialkomiteen  tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering 

		Til eldrerådet

		Eldrerådet tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering 

		Til bydelsutvalget

		Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering

		Arbeidsutvalgets vedtak 29.09.2008:

		Bydel Nordstrand anbefaler for inneværende bevillingsperiode søknaden fra Attendo Care AS om serverings- og skjenkebevilling,  på samme betingelser som anbefalt av bydelsutvalget  i sak 53/07.

		Eldrerådets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Eldrerådets vedtak:

		Eldrerådet tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering 

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 

		3. Evalueringen sendes til høring i bydelene før ordningen eventuelt iverksettes i hele   

		     kommunen.

		Til komiteer og råd:

		Til bydelsutvalget:

		Arbeidsutvalgets behandling/vedtak:

		Arbeidsutvalgets 4 representanter ( 1 H, 1 FrP, 1 A, 1 KrF)  samlet seg om forslag til følgende alternative vedtak, satt opp mot bydelsdirektørens forslag til vedtak:

		Votering:

		Arbeidsutvalgets alternative forslag ble enstemmig vedtatt (1 H, 1 Frp, 1 A, 1 KrF)

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1, 2 og 3 falt.

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Eldrerådets behandling:

		Eldrerådet bemerket at de 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

		Møte hevet kl.12.15

		Oslo, 06.10.2008

		Aasmund Steenstup

		leder av Eldrerådet 
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Protokoll 7/08 
 
 
Møte: Arbeidsutvalget 


 


 


Møtested: BU-salen, Bydelsadministrasj., Ekebergveien 
243 


Møtetid: Mandag 29. september 2008 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180 / 23 49 50 72  
 
 
Møteleder: Ulf Stigen (FrP)  
   
Tilstede: Ulf Stigen (FrP) 


Haakon Brænden (KrF) 
Steinar Andersen (A) 
Mona Verdich (H) 


 


   
Forfall: Sigbjørn Odden (H) 


Karsten Gjefle (V) 
 


   
Som vara møtte: Mona Verdich (H)  
   
I tillegg møtte: Tove Heggen Larsen, fung. bydelsdirektør 


Inge Olav Solli, økonomisjef 
Irene Borge-Hansen, konsulent 


 


   
Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  
 
Åpen halvtime:      Ingen frammøtte 
 
 
Informasjon: 
Fung. bydelsdirektør Tove Heggen Larsen informerte om framdriftsplan for utarbeidelse av 
budsjettforslag 2009. Invitasjon i forbindelse med dette (09.10.2008 kl. 18-21) er sendt til 
medlemmene i bydelsutvalget i dag.  
Bydelsdirektøren informerer nærmere om innhold og organisering av informasjonsmøte om 
budsjettet torsdag 09.10.2008 kl 1800-2100 i god tid før møtet avholdes. 
 
Eventuelt:  Sydhavna   (siste side – side 13) 
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Sak 79 /08  Innkalling og sakskart til arbeidsutvalgets møte 
29.09.2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Innkalling og sakskart godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Haakon Brænden (KrF) uttrykte ønske om følgende:  
Filnavn på elektroniske vedlegg i hver AU- og BU-sak tilføyes saksnummer -  eksempelvis 
”AU-sak 79/08” eller ”BU-sak 79/08” foran filnavnet.  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med denne merknaden 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Innkalling og sakskart godkjennes med merknad 
 


 


 Sak 80 /08  Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 25.08.2008 
godkjennes. 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 25.08.2008 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 25.08.2008 godkjennes 
 
 
 
 
 







 Sak 81 /08  Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.08.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 
31.08.2008 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 Bydel Nordstrand pr. 31.08. 2008 
til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.08.2008 til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Haakon Brænden (KrF) bemerket at avviksrapporten ikke ble sendt til bydelsutvalgets 
representanter 25.09. som tidligere vedtatt. 
 
Votering: 
For øvrig ingen bemerkninger 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 
31.08.2008 til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
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Sak 82 /08  Oppfølging av sak om budsjettjustering BU-sak 54/08 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om oppfølging av sak om budsjettjustering – BU-sak 54/08 til 
behandling i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
  
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar oppfølgingssak om budsjettjustering- BU-sak 54/08 –  
 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Med utgangspunkt i prognose for august 2008, sett i sammenheng med økonomisk 
utvikling i perioden 2009 og 2010 (jf. vedlegg), finner bydelsutvalget det forsvarlig å 
avvente ytterligere budsjettjustering utover hva som allerede er foretatt. 
Bydelsdirektørens framlagte forutsetninger (makrobildet) synliggjør budsjettbalanse i 
2009. Med et slikt utgangspunkt er det lite ønskelig på nåværende tidspunkt å foreta 
disponeringer som sannsynlig vil medføre reduksjon i tjenestetilbudet, og som en 
raskest mulig ønsker å få på plass igjen.   


 
2. Hvis det oppstår ytterligere negativ utvikling i prognosene inneværende år er det 


bydelsutvalgets intensjon å ivareta dette ved budsjettbehandlingen for 2009. 
 


3. Det er av stor viktighet at bydelsdirektøren fortsetter å ha et sterkt fokus på 
økonomistyringen/økonomioppfølgingen i 3 tertial 2008, uten at dette medfører 
vesentlige endringer av budsjettforutsetningene. 


 
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 oppfølging av sak om budsjettjustering – BU-sak 54/08 til 
behandling i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
 
 
 







 Sak 83 /08  Tertialstatistikk for bydelene pr. 2. tertial 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om tertialstatistikk for bydelene pr. 2. tertial 2008  til behandling 
i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
  
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar tertialstatistikk for bydelene 2. tertial 2008 til orientering 
  
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar bydelenes tertialstatistikk 2. tertial 2008 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 tertialstatistikk for bydelene pr. 2. tertial 2008  til behandling 
i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
 
 


 Sak 84 /08  Tertialrapport  Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- 
besvarelse i henhold til rundskriv 23/2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- besvarelse i 
henhold til rundskriv 23/2008  til behandling i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
  
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
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Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- 
besvarelse i henhold til rundskriv 23/2008  til orientering 
  
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008 - besvarelse i henhold til 
rundskriv 23/2008 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 tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- besvarelse i 
henhold til rundskriv 23/2008  til behandling i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
 
 


 Sak 85 /08  Bydel Nordstrand - oppsummering av 
regnskapsrevisjonen for 2007 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak Bydel Nordstrand – oppsummering av regnskapsrevisjonen for 
2007  til behandling i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
  
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Bydel Nordstrand – oppsummering av 
regnskapsrevisjonen for 2007  til orientering 
  
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar Kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen 2007 for 
Bydel Nordstrand 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 Bydel Nordstrand – oppsummering av regnskapsrevisjonen for 
2007  til behandling i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 86 /08  Søknad om kulturstøtte - Symra kulturhus / 
Deichmanske bibliotek 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til BUK-komiteen 
BUK slutter seg til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget 
1. Bydelsutvalget har ingen merknader og anbefaler støtte til bibliotek 
 
2. Bydelsutvalget har følgende kommentarer til Symra kulturhus: 
 


a. Ad første svar om bydelens behov for standardheving av eksisterende 
kulturlokaler. 


Nordstrand Bydel har stort behov for et godt kulturhus med sal og tilleggslokaler slik 
at lokale krefter kan vise hva de kan for en befolkning på nær 45.000 mennesker. 
Korps, orkestre, kor og teatergrupper samt band og lokale revyer som nå bruker 
dårlig tilrettelagte skolelokaler eller kirkerom for sine opptredener, ville bli stimulert 
til større innsats og vil rekruttere flere til kulturaktivitetene i bydelen. Det vil skape 
tilhørighet og engasjement og gi gode opplevelser for befolkningen. 
Gamle Symra kino hadde nok seteplasser med sine ca 450 plasser, men manglet lys- 
og lydanlegg, garderoberom, scene, oppbevaringsrom etc. 
Ved de største lokale arrangementene ble hele salen benyttet. 


  
      b.   Ad andre svar om hvorvidt bydelen støtter søknaden om tilskudd. 


OBOS Forretningsbygg AS søknad omtilskudd å 3 970 000 kroner til kulturhus kan 
ikke støttes ut fra de foreliggende planer om rehabilitering av Symra. 
Alle kulturhus må ha plass til å avvikle kulturarrangementer, og en sal som tar 209 
personer uten scene og sceneteknisk utstyr bortsett fra et enkelt lys- og lysopplegg, er 
ikke en kultursal. Direkte tilgang til gulvet foran lerretet som er det arealet som skal 
brukes til scene med utstyr og tunge instrumenter er heller ikke på plass. Det er ingen 
løsning å redusere gulvarealet foran lerretet ved å sette inn løse benkerader. 
Kultursalen er for liten. 
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Det vises til referatet av møtet i OBOS Forretningsbygg AS 4. juni 2008. Dette er 
vedlagt søknaden fra OBOS Forretningsbygg AS. 
 
Mange lokalsamfunn i kommuner utover landet har fått kulturhus hvor kinodrift er et 
bærende element for å få dette til å gå rundt. Dette er nødvendig. 
I rehabiliteringen av Symra mener en at kinodriften blir prioritert for sterkt slik at det 
ikke er riktig å bruke benevnelsen kulturhus på det som nå planlegges. 
Dette har Nordstrand Bydelsutvalgs oppnevnte referansegruppe gitt muntlig og 
skriftlig uttrykk for overfor OBOS Forretningsbygg og har full støtte fra Nordstrand 
Musikk- og Kulturråd som er fellesorganisasjonen for de største aktive kulturgruppene 
i Nordstrand bydel. 
 
Dersom OBOS Forretningsbygg endrer planene slik at den store kultursalen får i 
overkant av 300 seter og beholder gulvarealet for opptredener samt  
legger opp et brukbart lys- og lydanlegg og scenetepper som tillater 
amatørteaterfremsyninger selv uten scene, mener Nordstrand Bydel at dette vil bli et 
tjenelig kulturhuslokale som fyller kriteriene for tildeling av kulturhusmidler. De 
tilleggsarealene som kreves i form av garderober og lagerrom er tilstede, men 
heiskapasiteten er avgjørende for inn- og utkjøring av tyngre utstyr til opptredener. 


 
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 behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 


  


Sak 87 /08  Trafikkplan - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til behandling i: 
Byutvikling ,miljø- og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget  
 
Til BMS-komiteen: 
Komiteen-komiteen vedtar bydelsdirektørens innstilling ovenfor bydelsutvalget. 
 
Til rådet for funksjonshemmede 
Rådet for funksjonshemmede vedtar bydelsdirektørens innstilling ovenfor bydelsutvalget. 







 
Til eldrerådet 
Eldrerådet vedtar bydelsdirektørens innstilling ovenfor bydelsutvalget. 
 
Til bydelsutvalget 
Bydelsutvalget vedtar arbeidsgruppens forslag som trafikkplan for Bydel Nordstrand 
  
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: 
Byutvikling ,miljø- og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget  
 
 


 Sak 88 /08  Forslag til navn på 2749 på Ekeberg 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
BUK-komiteen 
BMS-komiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteene: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til bydelsutvalget 
Vei 2749 på Ekeberg gis navnet Anne Brannfjelds vei 
 
TIDLIGERE VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Arbeidsutvalgets vedtak 25.08.2008: 
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 02.09.2008: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med endring av skrivemåte: 
 Anne Brannfjeld 
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Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak 02.09.2008: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget  tiltres. 
 
Bydelsutvalgets vedtak 11.09.2008: 
Bydelsutvalget utsetter behandling av saken og setter den opp på sakskartet til 
bydelsutvalgets møte 16. oktober. 
 
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 behandling i: 
BUK-komiteen 
BMS-komiteen 
Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 89 /08  Strategisk plan 2009 - 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Strategisk plan 2009 – 2011 – Bydel Nordstrand til 
behandling i :  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn, ungdom og kultur komite 
Bydelsutvalget 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Strategisk plan 2009 – 2011 – Bydel Nordstrand til 
orientering 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget vedtar Strategisk plan 2009 – 2011 for Bydel Nordstrand. 







 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Haakon Brænden (KrF) bemerket at uttalelsen fra Nordstrand KrF, som ble sendt 
administrasjonen innen fristen, ikke foreligger blant vedleggene i saken. Brænden ba om at 
denne uttalelsen vedlegges sakskartet til komiteer, råd og utvalg. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om Strategisk plan 2009 – 2011 – Bydel Nordstrand til 
behandling i :  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn, ungdom og kultur komite 
Bydelsutvalget 


  


Sak 90 /08  Evaluering av TT - ordning - forlengelse av høringsfrist 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget: 


1. Arbeidsutvalget tar bydelsdirektørens saksfremstilling til etterretning 
2. Resultatene av prøveprosjektet evalueres etter ett år 
3. Evalueringen sendes til høring i bydelene før ordningen eventuelt iverksettes i hele    
     kommunen. 


 
Til komiteer og råd: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
I bydelsutvalgets møte 11.09. 2008, sak 89/08, ble det gjort følgende vedtak: 
”Bydelsutvalget delegerer til arbeidsutvalget å komme med uttalelse i saken”. 
Bydelsutvalget ba administrasjonen å se nærmere på økonomiske forhold ved ny TT-ordning 
og om det er mulige innsparinger for kommunen. Saken skal fremlegges Arbeidsutvalget til 
vedtak og sendes som orienteringssak til øvrige råd og utvalg.  
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Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalgets 4 representanter ( 1 H, 1 FrP, 1 A, 1 KrF)  samlet seg om forslag til følgende 
alternative vedtak, satt opp mot bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydel Nordstrand ønsker å opprettholde dagens TT-ordning 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets alternative forslag ble enstemmig vedtatt (1 H, 1 Frp, 1 A, 1 KrF) 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1, 2 og 3 falt. 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Bydel Nordstrand ønsker å opprettholde dagens TT-ordning 
 
 
 


 Sak 91 /08  Utredning om opptak i - og bestilling i barnehager 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget vedtar å sende saken om ” Utredning om opptak i – og bestilling i 
barnehager til 
behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteen: 
Bydeldirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydeldirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens høringsuttalelse. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget vedtar å sende saken om ” Utredning om opptak i – og bestilling i 
barnehager” til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 







 Sak 92 /08  Fordeling av frivillighetsmidler 2008 i Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til:  
Barn, ungdom og kultur komite 
Bydelsutvalget 
 
Til råd, utvalg og komiteer: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tildeler frivillighetsmidler 2008 etter barn, ungdom og kulturkomiteens 
innstilling i møte 07.10.2008. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Steinar Andersen (A) bemerket at en søknad på kr. 10 000,- fra Lambertseter 
Frivillighetssentral, som gjelder arrangement i forbindelse med bydelsdagene, ikke var med 
på søkerlisten. Han ba om at søknaden, som var sendt innen fristen, må foreligge sammen 
med sakskartet til BUK-komiteen. 
Ingen forslag for øvrig fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til:  
Barn, ungdom og kultur komite 
Bydelsutvalget 
 
 


 Sak 93 /08  Midtåsenhjemmet -søknad om serverings- og 
skjenkebevilling 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Bydel Nordstrand anbefaler for inneværende bevillingsperiode søknaden fra Attendo Care AS 
om serverings- og skjenkebevilling,  på samme betingelser som anbefalt av bydelsutvalget  i 
sak 53/07. 
 
Til HOS-komiteen 
Helse- og sosialkomiteen  tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering  
  
Til eldrerådet 
Eldrerådet tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering  


 12







 


 13


 
Til bydelsutvalget 
Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak 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: 
Bydel Nordstrand anbefaler for inneværende bevillingsperiode søknaden fra Attendo Care AS 
om serverings- og skjenkebevilling,  på samme betingelser som anbefalt av bydelsutvalget  i 
sak 53/07. 
 
 


 Sak 94 /08  Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan 
for Cecilie Thoresens vei 9-15 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i bydelsutvalget. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydel Nordstrand har på nåværende tidspunkt ingen merknader til varselet om igangsetting 
av arbeid med reguleringsplan for Cecilie Thoresens vei 9 – 15. 
 
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 behandling i bydelsutvalget. 
 
  
Eventuelt: 
Fung.  bydelsdirektør Tove Heggen Larsen informerte om at  høringssaken angående 
Sydhavna er lagt på våre nettsider, hovedsiden under ”aktuelt”. Høringsfristen er 27.10.2008.  
Arbeidsutvalget besluttet følgende strategi for saksbehandlingen: 
- En arbeidsgruppe bestående av arbeidsutvalgets medlemmer og bydelsdirektøren ble 


valgt  
-    Arbeidsgruppen utarbeider forslag til høringsuttalelse på følgende møtedatoer:  
      15.10.og 20.10.2008 kl 17.00.  







- Bydelsutvalget gir i sitt møte 16.10.2008 delegeringsmyndighet til arbeidsutvalget til å 
fatte vedtak i saken 


- Ekstraordinært møte i arbeidsutvalget 22.10.2008 kl. 19.00 hvor saken sluttbehandles.      
      Administrasjonen utarbeider innstilling til vedtak til dette møtet. 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 20.05 
 
 
 
 
Oslo, 02.10.2008 
 
 
 
 
 
Ulf Stigen (FrP) 
nestleder av bydelsutvalget 
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		Til bydelsutvalget:

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender sak om tertialstatistikk for bydelene pr. 2. tertial 2008  til behandling i:

		Komiteer og råd

		Bydelsutvalget

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- besvarelse i henhold til rundskriv 23/2008  til behandling i:

		Komiteer og råd

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Medbestemmelsesutvalget tar sak om tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- besvarelse i henhold til rundskriv 23/2008  til orientering

		Til bydelsutvalget:

		Bydelsutvalget tar tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008 - besvarelse i henhold til rundskriv 23/2008 til orientering

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender sak om tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- besvarelse i henhold til rundskriv 23/2008  til behandling i:

		Komiteer og råd

		Bydelsutvalget

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak Bydel Nordstrand – oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2007  til behandling i:

		Komiteer og råd

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender sak Bydel Nordstrand – oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2007  til behandling i:

		Komiteer og råd

		Bydelsutvalget

		Til arbeidsutvalget:

		Bydelsutvalget

		Til BUK-komiteen

		BUK slutter seg til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget

		Til bydelsutvalget

		1. Bydelsutvalget har ingen merknader og anbefaler støtte til bibliotek

		2. Bydelsutvalget har følgende kommentarer til Symra kulturhus:

		a. Ad første svar om bydelens behov for standardheving av eksisterende kulturlokaler.

		Nordstrand Bydel har stort behov for et godt kulturhus med sal og tilleggslokaler slik at lokale krefter kan vise hva de kan for en befolkning på nær 45.000 mennesker.Korps, orkestre, kor og teatergrupper samt band og lokale revyer som nå bruker dårlig tilrettelagte skolelokaler eller kirkerom for sine opptredener, ville bli stimulert til større innsats og vil rekruttere flere til kulturaktivitetene i bydelen. Det vil skape tilhørighet og engasjement og gi gode opplevelser for befolkningen.Gamle Symra kino hadde nok seteplasser med sine ca 450 plasser, men manglet lys- og lydanlegg, garderoberom, scene, oppbevaringsrom etc.Ved de største lokale arrangementene ble hele salen benyttet.

		      b.   Ad andre svar om hvorvidt bydelen støtter søknaden om tilskudd.

		OBOS Forretningsbygg AS søknad omtilskudd å 3 970 000 kroner til kulturhus kan ikke støttes ut fra de foreliggende planer om rehabilitering av Symra.Alle kulturhus må ha plass til å avvikle kulturarrangementer, og en sal som tar 209 personer uten scene og sceneteknisk utstyr bortsett fra et enkelt lys- og lysopplegg, er ikke en kultursal. Direkte tilgang til gulvet foran lerretet som er det arealet som skal brukes til scene med utstyr og tunge instrumenter er heller ikke på plass. Det er ingen løsning å redusere gulvarealet foran lerretet ved å sette inn løse benkerader. Kultursalen er for liten.Det vises til referatet av møtet i OBOS Forretningsbygg AS 4. juni 2008. Dette er vedlagt søknaden fra OBOS Forretningsbygg AS.Mange lokalsamfunn i kommuner utover landet har fått kulturhus hvor kinodrift er et bærende element for å få dette til å gå rundt. Dette er nødvendig.I rehabiliteringen av Symra mener en at kinodriften blir prioritert for sterkt slik at det ikke er riktig å bruke benevnelsen kulturhus på det som nå planlegges.Dette har Nordstrand Bydelsutvalgs oppnevnte referansegruppe gitt muntlig og skriftlig uttrykk for overfor OBOS Forretningsbygg og har full støtte fra Nordstrand Musikk- og Kulturråd som er fellesorganisasjonen for de største aktive kulturgruppene i Nordstrand bydel.Dersom OBOS Forretningsbygg endrer planene slik at den store kultursalen får i overkant av 300 seter og beholder gulvarealet for opptredener samt legger opp et brukbart lys- og lydanlegg og scenetepper som tillater amatørteaterfremsyninger selv uten scene, mener Nordstrand Bydel at dette vil bli et tjenelig kulturhuslokale som fyller kriteriene for tildeling av kulturhusmidler. De tilleggsarealene som kreves i form av garderober og lagerrom er tilstede, men heiskapasiteten er avgjørende for inn- og utkjøring av tyngre utstyr til opptredener.

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Bydelsutvalget

		Til arbeidsutvalget:

		Saken sendes til behandling i:

		Byutvikling ,miljø- og samferdselskomiteen

		Rådet for funksjonshemmede

		Bydelsutvalget 

		Komiteen-komiteen vedtar bydelsdirektørens innstilling ovenfor bydelsutvalget.

		Til rådet for funksjonshemmede

		Rådet for funksjonshemmede vedtar bydelsdirektørens innstilling ovenfor bydelsutvalget.

		Til eldrerådet

		Eldrerådet vedtar bydelsdirektørens innstilling ovenfor bydelsutvalget.

		Til bydelsutvalget

		Bydelsutvalget vedtar arbeidsgruppens forslag som trafikkplan for Bydel Nordstrand

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Saken sendes til behandling i:

		Byutvikling ,miljø- og samferdselskomiteen

		Rådet for funksjonshemmede

		Bydelsutvalget 

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender saken til behandling i:

		BUK-komiteen

		BMS-komiteen

		Bydelsutvalget

		Til komiteene:

		Arbeidsutvalgets vedtak 25.08.2008:

		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 02.09.2008:

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

		 Anne Brannfjeld

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak 02.09.2008:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget  tiltres.

		Bydelsutvalgets vedtak 11.09.2008:

		Bydelsutvalget utsetter behandling av saken og setter den opp på sakskartet til bydelsutvalgets møte 16. oktober.

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender saken til behandling i:

		BUK-komiteen

		BMS-komiteen

		Bydelsutvalget

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om Strategisk plan 2009 – 2011 – Bydel Nordstrand til behandling i : 

		Eldrerådet 

		Ungdomsrådet

		Helse- og sosialkomite

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Barn, ungdom og kultur komite

		Bydelsutvalget

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Medbestemmelsesutvalget tar sak om Strategisk plan 2009 – 2011 – Bydel Nordstrand til orientering

		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Bydelsutvalget vedtar Strategisk plan 2009 – 2011 for Bydel Nordstrand.

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Haakon Brænden (KrF) bemerket at uttalelsen fra Nordstrand KrF, som ble sendt administrasjonen innen fristen, ikke foreligger blant vedleggene i saken. Brænden ba om at denne uttalelsen vedlegges sakskartet til komiteer, råd og utvalg.

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender sak om Strategisk plan 2009 – 2011 – Bydel Nordstrand til behandling i : 

		Eldrerådet 

		Ungdomsrådet

		Helse- og sosialkomite

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Barn, ungdom og kultur komite

		Bydelsutvalget

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 

		3. Evalueringen sendes til høring i bydelene før ordningen eventuelt iverksettes i hele   

		     kommunen.

		Til komiteer og råd:

		Til bydelsutvalget:

		I bydelsutvalgets møte 11.09. 2008, sak 89/08, ble det gjort følgende vedtak:

		”Bydelsutvalget delegerer til arbeidsutvalget å komme med uttalelse i saken”.

		Bydelsutvalget ba administrasjonen å se nærmere på økonomiske forhold ved ny TT-ordning og om det er mulige innsparinger for kommunen. Saken skal fremlegges Arbeidsutvalget til vedtak og sendes som orienteringssak til øvrige råd og utvalg. 

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Arbeidsutvalgets 4 representanter ( 1 H, 1 FrP, 1 A, 1 KrF)  samlet seg om forslag til følgende alternative vedtak, satt opp mot bydelsdirektørens forslag til vedtak:

		Votering:

		Arbeidsutvalgets alternative forslag ble enstemmig vedtatt (1 H, 1 Frp, 1 A, 1 KrF)

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1, 2 og 3 falt.

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget:

		behandling i:

		Barn, ungdom og kulturkomite

		Bydelsutvalget

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens høringsuttalelse.

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Barn, ungdom og kulturkomite

		Bydelsutvalget

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget:

		Saken sendes til: 

		Bydelsutvalget

		Til råd, utvalg og komiteer:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Til bydelsutvalget:

		Bydelsutvalget tildeler frivillighetsmidler 2008 etter barn, ungdom og kulturkomiteens innstilling i møte 07.10.2008.

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Steinar Andersen (A) bemerket at en søknad på kr. 10 000,- fra Lambertseter Frivillighetssentral, som gjelder arrangement i forbindelse med bydelsdagene, ikke var med på søkerlisten. Han ba om at søknaden, som var sendt innen fristen, må foreligge sammen med sakskartet til BUK-komiteen.

		Ingen forslag for øvrig fremmet.

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Saken sendes til: 

		Barn, ungdom og kultur komite

		Bydelsutvalget

		Til arbeidsutvalget

		Bydel Nordstrand anbefaler for inneværende bevillingsperiode søknaden fra Attendo Care AS om serverings- og skjenkebevilling,  på samme betingelser som anbefalt av bydelsutvalget  i sak 53/07.

		Til HOS-komiteen

		Helse- og sosialkomiteen  tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering 

		Til eldrerådet

		Eldrerådet tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering 

		Til bydelsutvalget

		Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Bydel Nordstrand anbefaler for inneværende bevillingsperiode søknaden fra Attendo Care AS om serverings- og skjenkebevilling,  på samme betingelser som anbefalt av bydelsutvalget  i sak 53/07.

		Til arbeidsutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		Bydel Nordstrand har på nåværende tidspunkt ingen merknader til varselet om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Cecilie Thoresens vei 9 – 15.

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Fung.  bydelsdirektør Tove Heggen Larsen informerte om at  høringssaken angående Sydhavna er lagt på våre nettsider, hovedsiden under ”aktuelt”. Høringsfristen er 27.10.2008. 

		Arbeidsutvalget besluttet følgende strategi for saksbehandlingen:

		- En arbeidsgruppe bestående av arbeidsutvalgets medlemmer og bydelsdirektøren ble valgt 

		-    Arbeidsgruppen utarbeider forslag til høringsuttalelse på følgende møtedatoer: 

		      15.10.og 20.10.2008 kl 17.00. 

		- Bydelsutvalget gir i sitt møte 16.10.2008 delegeringsmyndighet til arbeidsutvalget til å fatte vedtak i saken

		- Ekstraordinært møte i arbeidsutvalget 22.10.2008 kl. 19.00 hvor saken sluttbehandles.     

		      Administrasjonen utarbeider innstilling til vedtak til dette møtet.

		Møtet hevet kl. 20.05

		Oslo, 02.10.2008

		Ulf Stigen (FrP)

		nestleder av bydelsutvalget

		Word-bokmerker

		SakProtokollNr

		Utvalgsnavn
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		Uoff

		Møtedato

		Møtetid
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		Møtte
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Protokoll 7/08 
 
 
Møte: Barn, ungdom og kultur komite 


 


 


Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 
Møtetid: Tirsdag 07. oktober 2008 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Knut Hedemann (A)  
   
Tilstede: Knut Hedemann (A) 


Martin Kirkengen (V) 
Andreas Bareid (H) 
Kjersti Bagle-Tennebø (H) 
Mona Andersen (FrP) 
Tedd Urnes (SV) 


 


   
Forfall: Anne Louise Hübert (KrF)  
   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Birte Egeland  
 
Åpen halvtime: 


• To frammøtte som representerte Brumlebassen spesialbarnehage informerte om 
barnehagens tilbud til barn med astma og allergi. De overleverte søknad om støtte til 
ekstra bemanning. 


 
Informasjon: 


• Knut Hedemann (A) omdelte brev av 06.10.2008 om OBOS Forretningsbygg AS 
planer om rehabiliteringen av Symra til Kultur- og Utdanningskomiteens 
Arbeidsutvalg i forbindelse med møtet med Arbeidsutvalget i Rådhuset mandag 6. 
oktober. 


 
Eventuelt 


• Andreas Bareid (H) stilte spørsmål om bydelens rutiner knyttet til opptak av barn i 
Brumlebassen Spesialbarnehage og retningslinjene knyttet til kommunalt og statlig 







driftstilskudd. Møteleder orienterte om de ulike tilskuddsordningene. Barnehagen vil 
bli oppfordret til å søke om godkjenning som spesialbarnehage.  


 
• Martin Kirkengen (V) rapporterte om at flere av bydelens lekeplasser og friområder 


hvor barn og unge trener, er helt uten  belysning. Det er ønsket en gjennomgang av 
forholdene. Politisk representant i komiteen for barn, unge og kultur retter en 
henvendelse til ansvarlig kommunal etat om lyssettingene i bydelen generelt, og om 
grusbane ved Kastellet skole spesielt. 


 
 
 
Saker behandlet under møte 
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Sak 44 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart 06.10.2008 -  
BUK-komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møte 07.10.2008 godkjennes. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 


- Andreas Bareid (H) ønsker å ta opp saken om Brumlebassen spesialbarnehage 
- Martin Kirkengen (V) meldte sak om manglende  belysning på lekeplasser og 


friområder hvor barn trener 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med tillegg av to eventueltpunkter 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 07.10.2008 godkjennes med tillegg av to eventueltpunkter 
 
 
 


 Sak 45 /08   Godkjenning av protokoll fra møte i BUK-komiteen   
02.09.2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra BUK-møtet 02.09.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Protokoll fra BUK-møtet 02.09.2008 godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 
 







 Sak 46 /08  Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.08.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 
31.08.2008 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 Bydel Nordstrand pr. 31.08. 2008 
til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.08.2008 til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
 


 Sak 47 /08  Oppfølging av sak om budsjettjustering BU-sak 54/08 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om oppfølging av sak om budsjettjustering – BU-sak 54/08 til 
behandling i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
  
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
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Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar oppfølgingssak om budsjettjustering- BU-sak 54/08 –  
 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Med utgangspunkt i prognose for august 2008, sett i sammenheng med økonomisk 
utvikling i perioden 2009 og 2010 (jf. vedlegg), finner bydelsutvalget det forsvarlig å 
avvente ytterligere budsjettjustering utover hva som allerede er foretatt. 
Bydelsdirektørens framlagte forutsetninger (makrobildet) synliggjør budsjettbalanse i 
2009. Med et slikt utgangspunkt er det lite ønskelig på nåværende tidspunkt å foreta 
disponeringer som sannsynlig vil medføre reduksjon i tjenestetilbudet, og som en 
raskest mulig ønsker å få på plass igjen.   


 
2. Hvis det oppstår ytterligere negativ utvikling i prognosene inneværende år er det 


bydelsutvalgets intensjon å ivareta dette ved budsjettbehandlingen for 2009. 
 


3. Det er av stor viktighet at bydelsdirektøren fortsetter å ha et sterkt fokus på 
økonomistyringen/økonomioppfølgingen i 3 tertial 2008, uten at dette medfører 
vesentlige endringer av budsjettforutsetningene. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
 
 


 Sak 48 /08  Tertialstatistikk for bydelene pr. 2. tertial 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om tertialstatistikk for bydelene pr. 2. tertial 2008  til behandling 
i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
  
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar tertialstatistikk for bydelene 2. tertial 2008 til orientering 
  
 







Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar bydelenes tertialstatistikk 2. tertial 2008 til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 


  


Sak 49 /08  Tertialrapport  Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- 
besvarelse i henhold til rundskriv 23/2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- besvarelse i 
henhold til rundskriv 23/2008  til behandling i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
  
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- 
besvarelse i henhold til rundskriv 23/2008  til orientering 
  
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008 - besvarelse i henhold til 
rundskriv 23/2008 til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
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 Sak 50 /08  Bydel Nordstrand - oppsummering av 
regnskapsrevisjonen for 2007 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak Bydel Nordstrand – oppsummering av regnskapsrevisjonen for 
2007  til behandling i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
  
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Bydel Nordstrand – oppsummering av 
regnskapsrevisjonen for 2007  til orientering 
  
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar Kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen 2007 for 
Bydel Nordstrand til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
 


Sak 51 /08  Utredning om opptak i- og bestilling i barnehager 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget vedtar å sende saken om ” Utredning om opptak i – og bestilling i 
barnehager til 
behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteen: 
Bydeldirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget tiltres. 
 
 







Til medbestemmelsesutvalget 
Bydeldirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget 
Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens høringsuttalelse. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Martin Kirkengen (V) fremmet forslag om nytt 3.avsnitt i høringsuttalelsen – i tillegg til 
bydeldirektørens forslag: 
”Bydelen minner om at Oslo kommune har ansvar for utvikling og iverksetting av IKT-
løsninger for barnehageadministrasjonen. Spesifikt vil vi nevne den lovede løsningen for  
dataoverføring mellom nettportalen og barnehage -SATS, som vil kunne spare mange årsverk 
på bydelsnivå. Slike løsninger vil også være en forutsetning for god koordinering mellom 
ulike bydeler”. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Martin Kirkengens (V) forslag til nytt 3. tilleggsavsnitt ble enstemmig vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydeldirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget tiltres med tilleggsavsnitt  
 
 
 


 Sak 52 /08  Strategisk plan 2009 - 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Strategisk plan 2009 – 2011 – Bydel Nordstrand til 
behandling i :  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn, ungdom og kultur komite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Strategisk plan 2009 – 2011 – Bydel Nordstrand til 
orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget vedtar Strategisk plan 2009 – 2011 for Bydel Nordstrand. 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Martin Kirkengen (V) fremmet følgende forslag til tilleggspunkt 1 under virksomhetsidè s. 4: 


- fokuserer på forebyggende arbeid 
 
Martin Kirkengen (V) og Knut Hedemann (A) fremmet følgende tilleggspunkt, siste punkt, 
under hovedutfordring 5, delmål, s. 10: 


- etablere flere trygge møteplasser for ungdom, herunder fritidssentra 
 
Knut Hedemann (A) fremmet følgende forslag til tilleggspunkt under strategi, siste punkt, 
side 11: 


- videreutvikle skolehelsetilbudet 
 
Votering: 
Martin Kirkenegens (V) og Knut Hedemanns (A) forslag til 3 nye tilleggspunkter ble 
enstemmig vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med tre nye tilleggspunkter. 
 


 


Sak 53 /08  Forslag til navn på 2749 på Ekeberg 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
BUK-komiteen 
BMS-komiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteene: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til bydelsutvalget 
Vei 2749 på Ekeberg gis navnet Anne Brannfjelds vei 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak 25.08.2008: 
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 02.09.2008: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med endring av skrivemåte: Anne 
Brannfjeld 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak 02.09.2008: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget  tiltres. 
 
Bydelsutvalgets vedtak 11.09.2008: 
Bydelsutvalget utsetter behandling av saken og setter den opp på sakskartet til 
bydelsutvalgets møte 16. oktober. 
 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
 
 


 Sak 54 /08  Søknad om kulturstøtte - Symra kulturhus/Deichmanske 
bibliotek 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til BUK-komiteen 
BUK slutter seg til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget 
1. Bydelsutvalget har ingen merknader og anbefaler støtte til bibliotek 
 
2. Bydelsutvalget har følgende kommentarer til Symra kulturhus: 
 


a. Ad første svar om bydelens behov for standardheving av eksisterende 
kulturlokaler. 


Nordstrand Bydel har stort behov for et godt kulturhus med sal og tilleggslokaler slik 
at lokale krefter kan vise hva de kan for en befolkning på nær 45.000 mennesker. 
Korps, orkestre, kor og teatergrupper samt band og lokale revyer som nå bruker 
dårlig tilrettelagte skolelokaler eller kirkerom for sine opptredener, ville bli stimulert 
til større innsats og vil rekruttere flere til kulturaktivitetene i bydelen. Det vil skape 
tilhørighet og engasjement og gi gode opplevelser for befolkningen. 
 


 8







 


 9


 
Gamle Symra kino hadde nok seteplasser med sine ca 450 plasser, men manglet lys- 
og lydanlegg, garderoberom, scene, oppbevaringsrom etc. 
Ved de største lokale arrangementene ble hele salen benyttet. 


  
      b.   Ad andre svar om hvorvidt bydelen støtter søknaden om tilskudd. 


OBOS Forretningsbygg AS søknad omtilskudd å 3 970 000 kroner til kulturhus kan ikke 
støttes ut fra de foreliggende planer om rehabilitering av Symra. 
Alle kulturhus må ha plass til å avvikle kulturarrangementer, og en sal som tar 209 personer 
uten scene og sceneteknisk utstyr bortsett fra et enkelt lys- og lysopplegg, er ikke en kultursal. 
Direkte tilgang til gulvet foran lerretet som er det arealet som skal brukes til scene med utstyr 
og tunge instrumenter er heller ikke på plass. Det er ingen løsning å redusere gulvarealet 
foran lerretet ved å sette inn løse benkerader. Kultursalen er for liten. 
Det vises til referatet av møtet i OBOS Forretningsbygg AS 4. juni 2008. Dette er vedlagt 
søknaden fra OBOS Forretningsbygg AS. 
 
Mange lokalsamfunn i kommuner utover landet har fått kulturhus hvor kinodrift er et bærende 
element for å få dette til å gå rundt. Dette er nødvendig. 
I rehabiliteringen av Symra mener en at kinodriften blir prioritert for sterkt slik at det ikke er 
riktig å bruke benevnelsen kulturhus på det som nå planlegges. 
Dette har Nordstrand Bydelsutvalgs oppnevnte referansegruppe gitt muntlig og skriftlig 
uttrykk for overfor OBOS Forretningsbygg og har full støtte fra Nordstrand Musikk- og 
Kulturråd som er fellesorganisasjonen for de største aktive kulturgruppene i Nordstrand 
bydel. 
 
Dersom OBOS Forretningsbygg endrer planene slik at den store kultursalen får i overkant av 
300 seter og beholder gulvarealet for opptredener samt  
legger opp et brukbart lys- og lydanlegg og scenetepper som tillater 
amatørteaterfremsyninger selv uten scene, mener Nordstrand Bydel at dette vil bli et tjenelig 
kulturhuslokale som fyller kriteriene for tildeling av kulturhusmidler. De tilleggsarealene som 
kreves i form av garderober og lagerrom er tilstede, men heiskapasiteten er avgjørende for 
inn- og utkjøring av tyngre utstyr til opptredener. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Knut Hedemann (A) orienterte om referansegruppens møte med OBOS Forretningsbygg AS 
og gjennomgikk planene som er knyttet til rehabiliteringen av Symra  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
BUK slutter seg til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget 
 


  
 
 
 
 







 


Sak 55 /08  Fordeling av frivillighetsmidler 2008 i Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til:  
Barn, ungdom og kultur komite 
Bydelsutvalget 
 
Til råd, utvalg og komiteer: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tildeler frivillighetsmidler 2008 etter barn, ungdom og kulturkomiteens 
innstilling i møte 07.10.2008. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen samlet seg om følgende endringsforslag i fordelingen av 
frivillighetsmidler: 
 
Pkt. 16 – Bekkelaget senior kor – avslås (bydelsdirektørens forslag kr. 3000,-) 
Pkt. 20 – Lambertseter skoles kor – avslås (bydelsdirektøren forslag kr. 5000,-) 
 
Pkt. 12 – Demensforeningen Nordstrand og Østensjø – tildeles kr 3400,- (bydelsdirektørens 
forslag kr 2000,-) 
Pkt. 14 – Nordstrand menighets ungdoms fellesskap – tildeles kr 5000,- (bydelsdirektørens 
forslag kr 2000;-) 
Pkt. 26 – Lambertseter frivillighetssentral – tildeles kr 10600,- (bydelsdirektørens forslag kr 
7000,-) 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig med endringer  
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med endringer. 
 
  
 
Oslo, 08.10.2008 
 
 
 
Knut Hedemann (A)  
leder av barn, ungdom og kulturkomiteen 
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		Møte:

		Barn, ungdom og kultur komite

		Møtested:

		Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243

		Møtetid:

		Tirsdag 07. oktober 2008 kl. 19.00   

		Sekretariat:

		02 180

		Møteleder:

		Knut Hedemann (A)

		Tilstede:

		Knut Hedemann (A)

		Martin Kirkengen (V)

		Andreas Bareid (H)

		Kjersti Bagle-Tennebø (H)

		Mona Andersen (FrP)

		Tedd Urnes (SV)

		Forfall:

		Anne Louise Hübert (KrF)

		Som vara møtte:

		Ingen

		I tillegg møtte:

		Møtesekretær:

		Åpen halvtime:

		 To frammøtte som representerte Brumlebassen spesialbarnehage informerte om barnehagens tilbud til barn med astma og allergi. De overleverte søknad om støtte til ekstra bemanning.

		 Andreas Bareid (H) stilte spørsmål om bydelens rutiner knyttet til opptak av barn i Brumlebassen Spesialbarnehage og retningslinjene knyttet til kommunalt og statlig driftstilskudd. Møteleder orienterte om de ulike tilskuddsordningene. Barnehagen vil bli oppfordret til å søke om godkjenning som spesialbarnehage. 

		 Martin Kirkengen (V) rapporterte om at flere av bydelens lekeplasser og friområder hvor barn og unge trener, er helt uten  belysning. Det er ønsket en gjennomgang av forholdene. Politisk representant i komiteen for barn, unge og kultur retter en henvendelse til ansvarlig kommunal etat om lyssettingene i bydelen generelt, og om grusbane ved Kastellet skole spesielt.

		Saker behandlet under møte

		Sak 44 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart 06.10.2008- BUK-komiteen 1

		Sak 45 /08   Godkjenning av protokoll fra møte i komiteen 02.09.2008 1

		Sak 46 /08  Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.08.2008 2

		Sak 47 /08  Oppfølging av sak om budsjettjustering BU-sak 54/08 2

		Sak 48 /08  Tertialstaistikk for bydelene pr. 2. tertial 2008 3

		Sak 49 /08  Tertialrapport  Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- besvarelse i henhold til rundskriv 23/2008 4

		Sak 50 /08  Bydel Nordstrand - oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2007 5

		Sak 51 /08  Utredning om opptak i- og bestilling i barnehager 5

		Sak 52 /08  Strategisk plan 2009 - 2011 - Bydel Nordstrand 6

		Sak 53 /08  Forslag til navn på 2749 på Ekeberg 7

		Sak 54 /08  Søknad om kulturstøtte - Symra kulturhus/Deichmanske bibliotek 8

		Sak 55 /08  Fordeling av frivillighetsmidler 2008 i Bydel Nordstrand 10

		Innkalling og sakskart til møte 07.10.2008 godkjennes.

		Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling:

		- Andreas Bareid (H) ønsker å ta opp saken om Brumlebassen spesialbarnehage

		- Martin Kirkengen (V) meldte sak om manglende  belysning på lekeplasser og friområder hvor barn trener

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med tillegg av to eventueltpunkter

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		Innkalling og sakskart til møte 07.10.2008 godkjennes med tillegg av to eventueltpunkter

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.08.2008 til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenEldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om oppfølging av sak om budsjettjustering – BU-sak 54/08 til behandling i:

		Komiteer og råd

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Til medbestemmelsesutvalget:

		 til orientering

		Til bydelsutvalget:

		1. Med utgangspunkt i prognose for august 2008, sett i sammenheng med økonomisk utvikling i perioden 2009 og 2010 (jf. vedlegg), finner bydelsutvalget det forsvarlig å avvente ytterligere budsjettjustering utover hva som allerede er foretatt. Bydelsdirektørens framlagte forutsetninger (makrobildet) synliggjør budsjettbalanse i 2009. Med et slikt utgangspunkt er det lite ønskelig på nåværende tidspunkt å foreta disponeringer som sannsynlig vil medføre reduksjon i tjenestetilbudet, og som en raskest mulig ønsker å få på plass igjen.  

		2. Hvis det oppstår ytterligere negativ utvikling i prognosene inneværende år er det bydelsutvalgets intensjon å ivareta dette ved budsjettbehandlingen for 2009.

		3. Det er av stor viktighet at bydelsdirektøren fortsetter å ha et sterkt fokus på økonomistyringen/økonomioppfølgingen i 3 tertial 2008, uten at dette medfører vesentlige endringer av budsjettforutsetningene.

		Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om tertialstatistikk for bydelene pr. 2. tertial 2008  til behandling i:

		Komiteer og råd

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- besvarelse i henhold til rundskriv 23/2008  til behandling i:

		Komiteer og råd

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Medbestemmelsesutvalget tar sak om tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- besvarelse i henhold til rundskriv 23/2008  til orientering

		Til bydelsutvalget:

		Bydelsutvalget tar tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008 - besvarelse i henhold til rundskriv 23/2008 til orientering

		Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak Bydel Nordstrand – oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2007  til behandling i:

		Komiteer og råd

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget:

		behandling i:

		Barn, ungdom og kulturkomite

		Bydelsutvalget

		Til medbestemmelsesutvalget

		Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens høringsuttalelse.

		Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling:

		Martin Kirkengen (V) fremmet forslag om nytt 3.avsnitt i høringsuttalelsen – i tillegg til bydeldirektørens forslag:

		”Bydelen minner om at Oslo kommune har ansvar for utvikling og iverksetting av IKT-løsninger for barnehageadministrasjonen. Spesifikt vil vi nevne den lovede løsningen for  dataoverføring mellom nettportalen og barnehage -SATS, som vil kunne spare mange årsverk på bydelsnivå. Slike løsninger vil også være en forutsetning for god koordinering mellom ulike bydeler”.

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Martin Kirkengens (V) forslag til nytt 3. tilleggsavsnitt ble enstemmig vedtatt

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om Strategisk plan 2009 – 2011 – Bydel Nordstrand til behandling i : 

		Eldrerådet 

		Ungdomsrådet

		Helse- og sosialkomite

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Barn, ungdom og kultur komite

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Medbestemmelsesutvalget tar sak om Strategisk plan 2009 – 2011 – Bydel Nordstrand til orientering

		Bydelsutvalget vedtar Strategisk plan 2009 – 2011 for Bydel Nordstrand.

		Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling:

		Martin Kirkengen (V) fremmet følgende forslag til tilleggspunkt 1 under virksomhetsidè s. 4:

		- fokuserer på forebyggende arbeid

		Martin Kirkengen (V) og Knut Hedemann (A) fremmet følgende tilleggspunkt, siste punkt, under hovedutfordring 5, delmål, s. 10:

		- etablere flere trygge møteplasser for ungdom, herunder fritidssentra

		Knut Hedemann (A) fremmet følgende forslag til tilleggspunkt under strategi, siste punkt, side 11:

		- videreutvikle skolehelsetilbudet

		Votering:

		Martin Kirkenegens (V) og Knut Hedemanns (A) forslag til 3 nye tilleggspunkter ble enstemmig vedtatt

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med tre nye tilleggspunkter.

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender saken til behandling i:

		BUK-komiteen

		BMS-komiteen

		Bydelsutvalget

		Til komiteene:

		Arbeidsutvalgets vedtak 25.08.2008:

		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 02.09.2008:

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

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak 02.09.2008:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget  tiltres.

		Bydelsutvalgets vedtak 11.09.2008:

		Bydelsutvalget utsetter behandling av saken og setter den opp på sakskartet til bydelsutvalgets møte 16. oktober.

		Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		Til arbeidsutvalget:

		Bydelsutvalget

		Til BUK-komiteen

		BUK slutter seg til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget

		Til bydelsutvalget

		1. Bydelsutvalget har ingen merknader og anbefaler støtte til bibliotek

		2. Bydelsutvalget har følgende kommentarer til Symra kulturhus:

		a. Ad første svar om bydelens behov for standardheving av eksisterende kulturlokaler.

		Nordstrand Bydel har stort behov for et godt kulturhus med sal og tilleggslokaler slik at lokale krefter kan vise hva de kan for en befolkning på nær 45.000 mennesker.Korps, orkestre, kor og teatergrupper samt band og lokale revyer som nå bruker dårlig tilrettelagte skolelokaler eller kirkerom for sine opptredener, ville bli stimulert til større innsats og vil rekruttere flere til kulturaktivitetene i bydelen. Det vil skape tilhørighet og engasjement og gi gode opplevelser for befolkningen.

		Gamle Symra kino hadde nok seteplasser med sine ca 450 plasser, men manglet lys- og lydanlegg, garderoberom, scene, oppbevaringsrom etc.Ved de største lokale arrangementene ble hele salen benyttet.

		      b.   Ad andre svar om hvorvidt bydelen støtter søknaden om tilskudd.

		OBOS Forretningsbygg AS søknad omtilskudd å 3 970 000 kroner til kulturhus kan ikke støttes ut fra de foreliggende planer om rehabilitering av Symra.Alle kulturhus må ha plass til å avvikle kulturarrangementer, og en sal som tar 209 personer uten scene og sceneteknisk utstyr bortsett fra et enkelt lys- og lysopplegg, er ikke en kultursal. Direkte tilgang til gulvet foran lerretet som er det arealet som skal brukes til scene med utstyr og tunge instrumenter er heller ikke på plass. Det er ingen løsning å redusere gulvarealet foran lerretet ved å sette inn løse benkerader. Kultursalen er for liten.Det vises til referatet av møtet i OBOS Forretningsbygg AS 4. juni 2008. Dette er vedlagt søknaden fra OBOS Forretningsbygg AS.Mange lokalsamfunn i kommuner utover landet har fått kulturhus hvor kinodrift er et bærende element for å få dette til å gå rundt. Dette er nødvendig.I rehabiliteringen av Symra mener en at kinodriften blir prioritert for sterkt slik at det ikke er riktig å bruke benevnelsen kulturhus på det som nå planlegges.Dette har Nordstrand Bydelsutvalgs oppnevnte referansegruppe gitt muntlig og skriftlig uttrykk for overfor OBOS Forretningsbygg og har full støtte fra Nordstrand Musikk- og Kulturråd som er fellesorganisasjonen for de største aktive kulturgruppene i Nordstrand bydel.Dersom OBOS Forretningsbygg endrer planene slik at den store kultursalen får i overkant av 300 seter og beholder gulvarealet for opptredener samt legger opp et brukbart lys- og lydanlegg og scenetepper som tillater amatørteaterfremsyninger selv uten scene, mener Nordstrand Bydel at dette vil bli et tjenelig kulturhuslokale som fyller kriteriene for tildeling av kulturhusmidler. De tilleggsarealene som kreves i form av garderober og lagerrom er tilstede, men heiskapasiteten er avgjørende for inn- og utkjøring av tyngre utstyr til opptredener.

		Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling:

		Knut Hedemann (A) orienterte om referansegruppens møte med OBOS Forretningsbygg AS og gjennomgikk planene som er knyttet til rehabiliteringen av Symra 

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		BUK slutter seg til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget:

		Saken sendes til: 

		Barn, ungdom og kultur komite

		Til råd, utvalg og komiteer:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Til bydelsutvalget:

		Bydelsutvalget tildeler frivillighetsmidler 2008 etter barn, ungdom og kulturkomiteens innstilling i møte 07.10.2008.

		Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling:

		Barn, ungdom og kulturkomiteen samlet seg om følgende endringsforslag i fordelingen av frivillighetsmidler:

		Pkt. 16 – Bekkelaget senior kor – avslås (bydelsdirektørens forslag kr. 3000,-)

		Pkt. 20 – Lambertseter skoles kor – avslås (bydelsdirektøren forslag kr. 5000,-)

		Pkt. 12 – Demensforeningen Nordstrand og Østensjø – tildeles kr 3400,- (bydelsdirektørens forslag kr 2000,-)

		Pkt. 14 – Nordstrand menighets ungdoms fellesskap – tildeles kr 5000,- (bydelsdirektørens forslag kr 2000;-)

		Pkt. 26 – Lambertseter frivillighetssentral – tildeles kr 10600,- (bydelsdirektørens forslag kr 7000,-)

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig med endringer 

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med endringer.

		Oslo, 08.10.2008

		Knut Hedemann (A) 

		leder av barn, ungdom og kulturkomiteen

		Word-bokmerker

		SakProtokollNr

		Utvalgsnavn

		Gradering

		Møtested

		Uoff

		Møtedato

		Møtetid

		Telefon

		Møtte

		Møtte_ikke

		Møtte_vara

		Innholdsfortegnelse

		Saksliste
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		Utskriftsdato
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Formål 


Formålet med strategiplanen er å inspirere, motivere og gi retning i forhold til bydelens 
overordnede visjon og hovedutfordringer. En god strategiplan skal bidra til målrettet arbeid 
og bedre ressursutnyttelse. I bydelen vår trenger vi et slikt verktøy som hjelper oss til å 
konsentrere oss om det som er viktigst og best for våre brukere.  
 
I tillegg til kunnskap om lokale forhold er det nødvendig å forholde seg til overordnede 
føringer gitt i sentrale styringsdokument i Oslo kommune. Dette kan være Kommuneplan, 
økonomiplan og bystyremeldinger. 
 
Strategisk plan er en forpliktende plan som forutsetter både politisk og administrativt 
engasjement. Bydelens ansatte og alle gode samarbeidspartnere i bydelen må i felleskap 
arbeide for å virkeliggjøre den visjon som planen framholder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per Johannessen       Sigbjørn Odden 
Bydelsdirektør       Bydelsutvalgsleder 
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Visjon, virksomhetsidè og verdigrunnlag 


Bydel Nordstrands visjon, virksomhetsidè og implementering av Oslo kommunes 
verdigrunnlag er ledende for bydelens arbeid. 


Visjon 
Bydel Nordstrand skal være en god bydel å leve og arbeide i. 


Virksomhetsidè 
Bydel Nordstrand 


 tilbyr fleksible tjenester tilpasset befolkningens behov.  


 yter nødvendig helsehjelp og tjenester med kvalitet og service. 


 utvikler tjenestene i takt med endrede brukerbehov, samfunnsforhold og rammer. 


 har fornøyde ansatte med tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter 


 søker god dialog med bydelens befolkning 


Verdigrunnlag 
 Brukerorientering – Redelighet – Engasjement – Respekt 


 
Brukerorientering viser vi når vi: 


o møter brukernes behov 
o fokuserer på løsninger 
o er serviceinnstilte og kvalitetsbevisste 
o er fleksible 


 
Redelighet viser vi når vi: 


o spiller med åpne kort 
o holder det vi lover 
o gir rett informasjon 


 
Engasjement viser vi når vi: 


o tar initiativ 
o viser interesse 
o gjør hverandre gode 
o er motiverte 


 
Respekt viser vi når vi er: 


o anerkjennende 
o direkte 
o tolerante 
o lyttende 
o imøtekommende 
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Hovedutfordring 1: Økonomi 


Bydelens hovedutfordring er å skape økonomisk balanse og handlingsrom for å yte gode 
tjenester med vekt på kvalitet og service.  
 
Den økonomiske situasjonen innebærer at bydelen må gjennomføre en omfattende 
omstillingsprosess. Det er behov for systematisk og målrettet arbeid innen bydelens 
administrasjon og tjenesteproduksjon for å komme i økonomisk balanse, tenke langsiktig og 
sikre bydelen handlefrihet. 
 
Omstillingsbehovet krever at det settes sterk fokus på gjennomgripende styring, 
effektiviseringstiltak og riktig kvalitativt nivå på alle tjenester. Samtidig er det viktig å ha et 
langsiktig perspektiv også i en vanskelig økonomiske situasjon. Enkelte grep som gir 
innsparing på kort sikt, vil kunne gi større merutgifter på sikt og må unngås. 


Hovedmål   
 Bydelen oppnår økonomisk handlefrihet gjennom god økonomistyring  


Delmål 
 Bydelen har en effektiv ressursforvaltning med forsvarlig kvalitet, service og 


kapasitet. 


Strategi 
Bydelen skal: 


 ha langsiktige tiltak for å kunne yte gode og effektive tjenester 


 gjennom en grundig og inkluderende prosess legge realistiske, fornuftige og korrekte 
budsjetter, samt overholde en god budsjettdisiplin 


 ved hjelp av gode rutiner og verktøy ha god økonomistyring og en grundig og 
troverdig resultatrapportering 


 sørge for å ha riktige systemer og verktøy for å administrere og utføre 
tjenesteproduksjonen med effektivitet og kvalitet  


 videreutvikle en robust organisasjon som bygger på resultat, dialog og samarbeid 


 søke om finansiering av oppgaver en likevel måtte utført, eller som kan sette bydelen i 
stand til å løse oppgaver en ellers ikke har kapasitet og ressurser til 
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Hovedutfordring 2: Omdømme 


 
Omdømme er produktet av en viss enighet om holdninger, evalueringer av egenskaper og 
verdier som knyttes til et tema, en organisasjon, et selskap eller en sektor. 
 
Omdømme handler om opplevd identitet, image og omverdenens syn. Omdømmet beskriver 
hvordan andre opplever oss. 
 
Omdømme er summen av forventninger omgivelsene har til bydelens virksomhet og omfatter 
alle tjenester, service, kvalitet og aktiviteter.  
 
Omdømme skapes i samhandling med de som er brukere av bydelens tjenester, mellom 
bydelen og befolkningen og samarbeidspartnere. 
 


Hovedmål  
 Befolkningen, brukerne og samarbeidspartnerne skal oppleve at Bydel Nordstrand 


gjennom sin virksomhet rettferdiggjør et positivt omdømme 


Delmål 
 Ansatte, tillitsvalgte, vernetjenesten og folkevalgte skal systematisk og kontinuerlig 


arbeide for et godt omdømme 


 Bydelen tilrettelegger for god dialog med befolkningen 


Strategi 
Bydelen skal: 


 legge til rette for brukermedvirkning gjennom brukerundersøkelser. 


 legge til rette for møtearenaer mellom publikum og bydel, eksempelvis på bydelsdager 
og ”politikerbenken” 


 etterleve Oslo kommunes verdigrunnlag og etiske retningslinjer 


 være proaktiv overfor media i saker som er av allmenn interesse. 


 aktivt informere om bydelens virksomheter  


 ha en offensiv bruk av bydelens nettsider. 


 videreutvikle bydelens servicetorg 


 yte god service og publikumsbehandling 


 ha klare forventninger til medarbeideres atferd 


 stille krav til kvalitet og føre tilsyn med offentlige og private leverandører av 
omsorgstjenester 


 holde hva vi lover – for eksempel alltid å ringe tilbake 


 være på vakt og se ting før andre ser det ”føre var prinsippet” 


 bruke et lettfattelig og tilgjengelig språk i skriftlig og muntlig kommunikasjon med 
publikum og brukere 
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Hovedutfordring 3: Ansatte 


En sentral faktor i arbeidet med bydelens hovedutfordringer er å sørge for at bydelen har godt 
kvalifiserte og tilfredse ansatte. Bydelens tjenesteområder møter store utfordringer og det er 
viktig å rekruttere og beholde ansatte gjennom gode og stimulerende tiltak. 
 
Det er avgjørende at bydelen gjennom godt rekrutterings -, ledelses- og opplæringsarbeid til 
enhver tid har riktig kompetanse til rett tid og på rett sted. 
 
Det tilhører lederansvaret å sørge for at ansatte i bydelen blir verdsatt for innsatsen som 
utføres. Gjennom åpenhet, kommunikasjon og anerkjennelse skapes gjensidig tillit. Gjennom 
medvirkning og trivsel på arbeidsplassen vil de ansatte gjøre en bedre jobb, og dermed levere 
bedre tjenester. 
 
Kvalitetsutvikling er en ledelsesfilosofi som gjennom strategi og metode sikrer kontinuerlige 
forbedringer av alle prosesser som skaper verdiøkning i alle bydelens tjenester. Dette bygger 
på kontinuerlig og systematisk forbedring gjennom brukerfokus, prosessorientering og aktiv 
medvirkning fra alle ansatte og tillitsvalgte. 
 
Bydelen skal jobbe systematisk for å redusere sykefraværet.  


Hovedmål  
 Bydel Nordstrand er en attraktiv arbeidsplass 


Delmål 
 Ansatte opplever sine arbeidsplasser som gode. Forebyggende tiltak er tilrettelagt for å 


sikre et godt arbeidsmiljø som reduserer sykefraværet. 


 Ansatte utfører sitt arbeid med trivsel, kvalitet og riktig kompetanse. 


Strategi 
Bydelen skal: 


 arbeide for at bydelen er ledende når det gjelder etikk, moral og holdninger  


 satse på tverrfaglighet og helhetlige tjenester til beste for både ansatte og 
tjenestemottagere 


 gi de ansatte økt kompetanse, utviklingsmuligheter, og medvirkning 


 gjennomføre introduksjonsprogram for nyansatte 


 føre en aktiv likestillings-, inkluderings og seniorpolitikk i sitt personalarbeid  


 arbeide aktivt for å redusere sykefraværet gjennom IA-avtale, veiledning og støtte, 
”Raskere tilbake”, Kompass-samarbeidet, Kvalitetskommuneprogrammet og et eget 
barnehageprosjekt 


 arbeide med Helse- miljø og sikkerhet (HMS) som en sentral faktor i personalarbeidet 


 ha tydelig og godt lederskap på alle nivåer 


 gjennomføre medarbeiderundersøkelser 


 gjennomføre ledersamtaler 
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Hovedutfordring 4: Brukermedvirkning 


Bydelens tjenester er til for brukeren og tar utgangspunkt i hvordan det enkelte menneske 
opplever møtet med bydelens tjenesteapparat, samt det servicenivå og den kommunikasjon 
som utspiller seg mellom innbygger og bydel. 
 
Bydelen står overfor mange utfordringer når det gjelder gode, nødvendige og nyttige tjenester 
til brukerne. En av de viktigste utfordringene er å sørge for ønsket kvalitet på tjenestene. 
Bydelen har innført et overordnet kvalitetssystem. Hensikten er å sikre kvalitet og 
kontinuerlig tilpasning gjennom utvikling og forbedring av tjenestetilbudet. I dette arbeidet 
inngår også helse- miljø og sikkerhetstiltak. Bydelen utvikler fortløpende nye prosedyrer for å 
sikre internkontroll og redusere risikofaktorer. 
  
Det er utarbeidet serviceerklæringer for bydelens tjenester som evalueres årlig. Brukernes 
tilfredshet med tjenestene måles i brukerundersøkelser der resultatene sees i forhold til 
tjenestenes serviceerklæringer. 
 
Bydelen arbeider for å gi individuelle tilpasninger der det er hensiktsmessig og utarbeider 
individuelle planer for brukere med behov for langvarige og koordinerte helsetjenester 
og/eller sosialtjenester.  
 
Bydelen skal ha en godt utbygd internettportal som oppdateres fortløpende. Her kan 
befolkningen blant annet søke om tjenester uavhengig av åpningstider. Servicetorget arbeider 
med fokus på brukemedvirkning og et høyt servicenivå.  


Hovedmål 
 Gjennom medvirkning opplever brukerne trygge tjenester med kvalitet, service og 


kapasitet. 


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


brukerne. 


Strategi 


Bydelen skal: 
 skape forutsigbarhet for den enkelte bruker og beboer i bydelen 


 legge til rette tjenestene slik at brukerne får færrest mulig ansatte å forholde seg til 


 yte helhetlige tjenester og gi brukeren et differensiert og mangfoldig tilbud 


 forbedre tjenestene ved å videreutvikle brukerdialogen og det tverrfaglige samarbeidet 


 aktivt bruke LEON-prinsippet1, det vil si å anvende laveste effektive omsorgsnivå ut i 
fra brukerens alder og behov 


 gjennomføre årlige brukerundersøkelser innenfor de ulike tjenesteområdene, og bruke 
resultatene av undersøkelsene til å forbedre tjenestetilbudet 


 bruke serviceerklæringer aktivt og gi brukerne god informasjon om tjenestetilbud og 
rettigheter 


                                                 
1 LEON-prinsippet er laveste effektive omsorgsnivå 
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 ha gode klage- og tilsynsrutiner 


 sørge for at den enkelte bruker eller pårørende/verge blir møtt med respekt og 
forståelse ved eventuell misnøye med vedtak eller levering av tjenester 


 involvere familie og pårørende ved utarbeidelse av individuelle planer og 
rehabiliteringstilbud til eldre 


 bidra til at Bydel Nordstrand oppleves som en inkluderende bydel, der folk omgås og 
kjenner hverandre på tvers av etnisk opprinnelse, kultur og religion 


 verdsette og legge til rette for pårørendes frivillige innsats og bidrag, samt tilby 
avlastning og omsorgslønn der det er hensiktsmessig 


 gjennom samarbeid og eventuelle økonomiske bidrag legge til rette for en 
gjennomtenkt bruk av frivillighet fra aktører som eksempelvis frivillighetssentralene, 
eldresentrene, bydelens frivillige organisasjoner, menigheter og trossamfunn 


 oppmuntre til og legge til rette for at det finnes møtesteder på tvers av generasjonene, 
eksempelvis øke kontakten mellom barnehager, fritidsklubb, dagsenter og eldresentre 
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Hovedutfordring 5: Barn, unge og familier 


Bydel Nordstrand er en spennende bydel å vokse opp i, hvor det blir viktig å gi barna og 
ungdommene det de trenger for å ha god oppvekst. De fleste barn og unge i bydelen vokser 
opp i trygge omgivelser og er aktive brukere av bydelens tilbud. Foreldre og foresatte er 
engasjerte og aktive bidragsytere som bryr seg om, og engasjerer seg i oppvekstmiljøet til sine 
barn.  
 
Bydelen er i vekst gjennom små enkeltutbygginger av leiligheter og fortetting av eksisterende 
villatomter. Andelen barn og unge er økende hvilket fører til større etterspørsel etter tilbud 
som helsestasjon, fysio- og ergoterapi for barn, og flere barnehageplasser. En annen trend er 
at bydelens, hittil, relativt beskjedne innvandrerbefolkning er økende, og særlig gjelder dette 
aldersgruppene under 18 år. 
 
Bydelen har et økende antall barn og familier med sammensatte behov og komplekse 
problemstillinger. For å gi disse en god oppfølging kreves det faglige kvalifikasjoner innenfor 
flere fagområder. Et tverrfaglig samarbeid i strukturerte former er nødvendig for å få dette til. 
 
Bydelens ”Plan for full barnehagedekning” gjelder for perioden 2008 – 2010. Planen har som 
formål å etablere gode barnehager og sikre full barnehagedekning i løpet av 2010. Dette skal 
skje gjennom utbygging av nye kommunale barnehager og legge til rette for flere private 
barnehager. En forutsetning for å realisere bydelens ”Plan for full barnehagedekning” er at de 
tomtene som er under planlegging lar seg realisere slik at utbyggingsprogrammet kan 
gjennomføres. Videre at kostnader til etablering og drift må fullfinansieres sentralt. Bydelen 
vil være en pådriver i den kommunale prosessen rundt anskaffelser av tomter til bygging av 
barnehager.  
 
Bydelen er knyttet opp mot Høgskolen i Oslo vedrørende veiledning av nyutdannede 
førskolelærere. Dette er et viktig ledd i arbeidet for å rekruttere og beholde førskolelærere i 
bydelen. 


Hovedmål 
 Barn, unge og deres foreldre opplever bydelens tjenester som bidrag til god helse og et 


godt oppvekstmiljø. 


Delmål 
 Bydelen har forebyggende helsearbeid som et perspektiv inn i alle bydelens tjenester 


 Mennesker med behov for tidlig tverrfaglig oppfølging får individuelt tilrettelagte 
tjenester på et tilpasset omsorgsnivå 


 Barn, unge og deres foreldre opplever bydelens tjenester som bidrag til god helse og et 
godt oppvekstmiljø 


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


 Barn, unge og familier med spesielle behov får tilrettelagt barnevernstiltak til riktig tid 


 Bydelen styrker dialogen med frivillige organisasjoner og andre interessegrupper som 
tilbyr barne- og ungdomsaktiviteter.  
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Strategi 
Bydelen skal 


 i tråd med lover, forskrifter og bydelens egen plan, arbeide for å så raskt som mulig 
oppnå full barnehagedekning 


 videreutvikle et godt pedagogisk opplegg der barns nysgjerrighet og interesse for å 
lære stimuleres og møtes positivt 


 etterstrebe et mangfoldig barnehagetilbud med muligheter for foreldrevalgte 
aktiviteter som musikk, idrett, friluftsliv og drama. Det må bygges videre på bydelens 
unike mangfold gjennom ulike driftsformer, både i kommunal og privat regi. 


 ved hjelp av rekruttering og videreutdanning arbeide for god pedagogdekning i alle 
barnehager, samtidig som en også skal fokusere på kvalifisering av ufaglærte 
assistenter i den enkelte barnehage 


 arbeide aktivt med rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for ungdom. Etterstrebe 
tett kontakt og god dialog mellom barnevern, utekontakt, SALTO-konsulent, 
helsestasjon, barnehage og fritidsklubb. Sørge for et godt samarbeid med andre aktører 
som private barnehager, skoler, skolefritidsordninger, barne- og ungdomspsykiatrien 
og politiet 


 tilstrebe lokale barnevernstiltak som settes inn på et tidlig tidspunkt, støtte og 
ansvarliggjøre familiene og deres nettverk 


 tilby tjenester ut fra barn og unges situasjon samt kunnskap om hva som virker og gir 
best effekt, evaluere tiltak som settes inn i alle deler av tiltakskjeden 


 bruke og videreutvikle pedagogisk fagsenter som en viktig ressurs i arbeidet med å 
sikre god oppfølging av barn og unge med behov for tett oppfølging 


 videreutvikle tilbudet ved helsestasjonene for å hjelpe foreldre til å overskue og finne 
seg til rette i foreldrerollen og bidra til at barna får en god oppvekst. Videreutvikle 
skolehelsetjenestetilbudet slik at barn og unge får et tilstrekkelig tilbud om  veiledning 
og hjelp ut i fra den enkeltes behov.   
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 Hovedutfordring 6: Eldre 


Bydelen har en høy andel av eldre. Dette er en befolkningsgruppe som i særlig grad etterspør 
tjenester fra bydelen. Det er en utfordring for bydelen å tilpasse tilbudet i tråd med  endringer 
i de eldres behov, slik at den enkelte får en livskvalitet preget av en aktiv og god alderdom. 
Bydelen skal sørge for at befolkningen over 67 år får tilbud om varierte og fleksible tjenester, 
basert på god kompetanse om eldre og deres behov. 
 
Bydelen arbeider med forebyggende tiltak og har fokus på rehabilitering ved bruk av bl.a. 
fysio- og ergoterapitjenesten. Det legges vekt på å utløse de ferdigheter og den mestringsevne 
som den enkelte buker har.  
 
Tjenestene til eldre har som mål å tilrettelegge for at eldre i størst mulig grad kan bevare 
selvstendighet og selvhjulpenhet. Bydelen er opptatt av at tjenestene til eldre og deres familier 
får avlastning og tjenester som dekker nødvendig behov for pleie, omsorg, praktisk bistand. 
Og at bydelen har effektiv ressursforvaltning med forsvarlig kvalitet, service og kapasitet. 
 
Bydelen arbeider etter LEON-prinsippet, som vil si at tjenestene skal gis på laveste effektive 
omsorgsnivå. Dette legges til grunn for tildeling av tjenester innen pleie og omsorgssektoren. 
Utgangspunktet er at de aller fleste eldre ønsker å bo i egen bolig så lenge det er mulig. Dette 
stiller store krav til fleksibilitet og tverrfaglighet i både bestiller og utførerenhetene.  
Innsatsteamet og flexiteamet bidrar begge med å videreutvikle kvaliteten på tjenestene slik at 
brukerne får nødvendige tilpassede tjenester. 
 
Eldresentrene er viktige bidrag til det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid for 
eldre i bydelen. De frivilliges aktivitet er betydelig og prisverdig. Bydelen vurderer også 
dagsentertilbud til den eldre befolkningen som særlig viktig i forhold til at eldre kan bo 
hjemme lengst mulig. 
 


Hovedmål 


 Eldre med hjelpebehov får tilrettelagt tverrfaglige og nødvendige helse- og 
sosialtjenester 


Delmål 
 Bydelen har forebyggende helsearbeid som et perspektiv inn i alle bydelens tjenester 


 Mennesker med behov for tidlig tverrfaglig oppfølging får individuelt tilrettelagte 
tjenester på et tilpasset omsorgsnivå 


 Tjenestene skal gis på laveste effektive omsorgsnivå 


 Familier med syke og funksjonshemmede eldre får avlastning som dekker deres behov 


Strategi 
Bydelen skal: 


 satse på forebyggende tiltak for dermed å forhindre eller utsette mer omfattende 
hjelpebehov hos bydelens brukere 


 iverksette rehabilitering med sikte på gjenvinning av funksjonsnivå der dette er 
hensiktsmessig for å unngå et langvarig tjenestebehov 
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 utarbeide individuelle planer for brukere med behov for langvarige og koordinerte 
helsetjenester og/eller sosialtjenester  


 satse på tiltak i nærmiljøet, men også være åpen for andre omsorgstilbud der dette vil 
gi det beste helhetlige tilbudet til brukeren 


 kartlegge og tilby fleksible boformer tilpasset brukernes behov, eksempelvis etablere 
Omsorg+ i lokalene til det tidligere Ljabruhjemmet 


 tilby norsk språkopplæring for ansatte med behov slik at kommunikasjonen mellom 
brukere, pårørende og ansatte blir best mulig 
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Hovedutfordring 7: Funksjonshemmede og personer med hjelpebehov 


Det er store utfordringer knyttet til unge, kostnadskrevende brukere med sammensatte behov. 
Hele organisasjonen deltar i omstillingsarbeidet for å tenke nytt og fremtidsrettet rundt disse 
brukerne. Det er utformet egen prosedyre som involverer flere enheter. Denne tverrfaglige 
tilnærmingen til brukergruppen er avgjørende for så vel faglighet og kvalitet og økonomisk 
resultat. Det arbeides videre med å etablere avlastningstiltak i egen bydel.  
 
Det er et økende behov for tjenester innenfor psykisk helse i ulike befolkningsgrupper. 
Tilbudene krever tverrfaglig koordinering i bydelens tjenester og fagområder. Innenfor 
rusområdet og psykisk helse er det brukere med sammensatte behov som i dag har plass på 
rusinstitusjon eller annet adekvat tilbud. Dette innebærer særlig utvikling av differensierte 
oppfølgings/ omsorgstjenester knyttet til bolig og aktiviseringstilbud med sikte på økt 
livskvalitet. 
 
Bydel Nordstrand har en høy andel kostnadskrevende brukere innenfor yngre 
funksjonshemmede boende i bydelens kommunalt disponerte boliger. Brukere med nedsatt 
funksjonsevne lever lengre enn tidligere og er en brukergruppe som har behov for 
supplerende og annerledes fritidstilbud. Det er stadig tilgang på nye brukere som krever 
spesialtilpassede boligløsninger. 
 
Videreutvikling av arbeidet med individuelle planer for personer med langvarige og 
sammensatte behov for tjenester er et prioritert område. 
 
Sosialtjenesten er sammensatt av mange serviceområder. Ulike ansvarsområder og et bredt 
spekter av oppgaver stiller store krav til tjenesten. Det omhandler tiltaksrettet arbeid for ulike 
brukergrupper, så vel som motivasjonsarbeid til rusavhengige, bosettingsarbeid med 
flyktninger, introduksjonsprogram og økonomisk sosialhjelp.   
 
Bydelenes målsetting er ved økt satsning på aktive tiltak og kvalifisering å gjøre flest mulige 
selvhjulpne. 


Hovedmål  


 At funksjonshemmede og vanskeligstilte personer med hjelpebehov får tilrettelagt 
tverrfaglige og nødvendige helse- og sosialtjenester, og at bydelens tjenestesteder 
gjøres fysisk bedre tilgjengelig 


Delmål 
 Bydelen har forebyggende helsearbeid som et perspektiv inn i alle bydelens tjenester 


 Mennesker med behov for tidlig tverrfaglig oppfølging får individuelt tilrettelagte 
tjenester på et tilpasset omsorgsnivå 


 Mennesker med sammensatte problemer tilbys koordinert, tverrfaglig rehabilitering og 
nødvendige helse- og sosialtjenester 


 Vanskeligstilte boligsøkere er tildelt kommunalt disponerte boliger 


 Mottakere av introduksjonsstønad for flyktninger og sosialhjelp får rask tilgang på 
arbeid, utdanning eller statlige tjenester og ytelser  


 Funksjonshemmede med stort behov for aktivisering får tilrettelagte tilbud 
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Strategi 
Bydelen skal: 


 satse på tiltak som forebygger mer omfattende hjelpebehov hos bydelens brukere 


 iverksette rehabilitering med sikte på gjenvinning av funksjonsnivå der dette er 
hensiktsmessig for å unngå et langvarig tjenestebehov 


 gjennom åpenhet, dialog og god informasjon skape forutsigbarhet for de enkelte 
brukere og pårørende i bydelen 


 gi individuelle tilpasninger der det er hensiktsmessig og utarbeide individuelle planer 
for brukere med behov for langvarige og koordinerte helsetjenester og/eller 
sosialtjenester 


 kartlegge og tilby fleksible boformer tilpasset brukernes behov, eksempelvis etablere 
Omsorg+ i lokalene til det tidligere Ljabruhjemmet 


 legge til rette for at brukere på en trygg måte skal kunne bli boende hjemme så lenge 
de har mulighet til og ønske om det. 


 ikke satse ensidig på tiltak i nærmiljøet, men etterspørre omsorgstilbud der dette vil gi 
det beste helhetlige tilbudet til brukeren 


 utarbeide en rullerende handlingsplan for tiltak med sikte på å bedre den fysiske 
tilgjengeligheten for funksjonshemmede til bydelens tjenestesteder  
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Hovedutfordring 8: Kultur og miljø – samferdsel og areal 


Bydelens nærmiljøarbeid har et stort spenn, som omfatter kultur- og frivillighetsarbeid, 
miljørettet helsevern, folkehelse, byutvikling og planarbeid. Dette arbeidet omfatter hele 
bydelens befolkning og er et synlig område som ofte skaper stort engasjement. En rekke av de 
forholdene som berører bydelens nærmiljø ligger i plan og beslutningsmyndigheten utenfor 
bydelen. I slike saker skal bydelen være et aktivt hørings- og påvirkningsorgan. 
 
Det største friområdet i Bydel Nordstrand er Ekeberg som ligger nordvest i bydelen. Ellers er 
Ljanselvdalen fra Leirskallen og ned til sjøen er et sammenhengende grøntdrag som er vernet 
mot fremtidig boligbygging i et hundremetersbelte fra elva. Vider er det syd på Lambertseter 
et skogsområde. Inkludert i bydelens friområder er også øyene og strendene langs Mosseveien 
Det er idrettsbaner på Ekeberg, Lambertseter, i Oberst Rodes vei og på Ljan. Bydelens 
friområder representerer en miljøkvalitet for beboerne, samtidig som bydelen er vertskap for 
Oslos øvrige befolkning som er hyppige brukere av friområdene, spesielt på Ekeberg. 
 
Bydelen er belastet med stor gjennomgangstrafikk. Lokale samleveier og enkelte boligveier er 
spesielt i rushtiden belastet med støy og utrygge trafikkforhold. En del av bydelens beboere er 
også belastet miljømessig av aktivitetene ved Oslo havn. 
 
De neste årene vil det være viktig å følge opp Oslo kommunes overordnede folkehelseplan, 
med lokale tiltak som skal implementeres i hele bydelen. Det lokale folkehelsearbeidet 
omfatter områder som kosthold, aktivitet, psykososiale forhold og forebyggende tiltak. I 
tillegg er miljø et sentralt stikkord. I bydelen innebærer det å bidra til en bærekraftig utvikling 
og ivaretakelse av bydelens grøntområder, samtidig som man skal følge opp sentrale føringer 
for arealbruk og utnyttelse av eiendom, samt bidra til trygge og aktive nærmiljøer. Bevaring 
av naturmiljø, styrking av grønne verdier samt utvikling av gode og trygge sosiale miljøer 
bidrar til at bydelen forbindes med positive verdier. 
 
Personer med nedsatt funksjonsevne har ofte et omfattende behov for bruk av bydelens 
tjenester , gjennom deler av eller gjennom  hele livet. Bydelen har fokus på arbeidet med 
universell utforming for å øke tjenestenes tilgjengelighet for den enkelte bruker.  Bydelen er 
også opptatt av at tilbud til personer med nedsatt funksjonsevne blir integrert i bydelens 
overordnede planverk gjennom mål, tiltak og konsekvenser.  


Hovedmål 
 Bydelen tilrettelegger for medvirkning i kommunalt planarbeid 


 Bydelen vil gjennom dialog og samarbeid bidra til å styrke det lokale kulturlivet 


 Bydelen vil arbeide med å ivareta miljøet og redusere risikofaktorer 


Strategi 


Bydelen skal: 
 aktivt påvirke sentrale vei- og samferdselsmyndigheter med sikte på å redusere de 


trafikale belastninger som bydelen er utsatt for 


 bidra til å sikre størst mulig trafikksikkerhet for barn og unge i forbindelse med 
barnehage, skole, skolefritidsordning og øvrige fritidsaktiviteter 


 kartlegge og iverksette nødvendige tiltak for å sikre personer med nedsatt 
funksjonsevne god tilgjengelighet til bydelens tjenestesteder, torg og møteplasser 


Side 16     







 


 arbeide for at bydel Nordstrand blir en grønn bydel. Inkludere miljøvurderinger i 
planer, avtaler og kontrakter, samt miljøsertifisere bydelens tjenestesteder 


 arbeide systematisk med miljørettet helsevern slik at dette ansvarsområdet blir en 
synlig del av den kommunale helsetjenesten 


 ta initiativ til dialog og samarbeid med interessegrupper og frivillige organisasjoner 
om kultur, miljø og idrettslige aktiviteter.  


 arbeide for å etablere Symra  som et fungerende  kulturhus  i bydelen. 


  aktivt arbeide for å ivareta bydelens friområder til det beste for befolkningen 


 ta initiativ til dialog og samarbeid med lokalt næringsliv om realisering av felles mål 
og planer samt bidra til et velfungerende næringsliv i bydelen 


 invitere bydelens befolkning til å fremme forslag til løsninger på bydelens utfordringer 
innen miljø- og samferdsel gjennom etablering av egnet verktøy på bydelens 
hjemmesider 


 Velge ut prioriterte satsingsområder fra bydelens trafikkplan 
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		”Bydel Nordstrand består av områdene Ekeberg, Brattlikollen, Bekkelaget, Ormøya, Malmøya, Ulvøya, Lambertseter, Nordstrand og Ljan og har 44 423 innbyggere.”

		2009 - 2011

		FORMÅL 3

		VISJON, VIRKSOMHETSIDÈ OG VERDIGRUNNLAG 4

		Visjon 4

		Virksomhetsidè 4

		Verdigrunnlag 4

		HOVEDUTFORDRING 1: ØKONOMI 5

		Hovedmål 5

		Delmål 5

		Strategi 5

		HOVEDUTFORDRING 2: OMDØMME 6

		Hovedmål 6

		Delmål 6

		Strategi 6

		HOVEDUTFORDRING 3: ANSATTE 7

		Hovedmål 7

		Delmål 7

		Strategi 7

		HOVEDUTFORDRING 4: BRUKERMEDVIRKNING 8

		Hovedmål 8

		Delmål 8

		Strategi 8

		HOVEDUTFORDRING 5: BARN, UNGE OG FAMILIER 10

		Hovedmål 10

		Delmål 10

		Strategi 11

		HOVEDUTFORDRING 6: ELDRE 12

		Hovedmål 12

		Delmål 12

		Strategi 12

		HOVEDUTFORDRING 7: FUNKSJONSHEMMEDE OG PERSONER MED HJELPEBEHOV 14

		Hovedmål 14

		Delmål 14

		Strategi 15

		HOVEDUTFORDRING 8: KULTUR OG MILJØ – SAMFERDSEL OG AREAL 16

		Hovedmål 16

		Strategi 16

		Formålet med strategiplanen er å inspirere, motivere og gi retning i forhold til bydelens overordnede visjon og hovedutfordringer. En god strategiplan skal bidra til målrettet arbeid og bedre ressursutnyttelse. I bydelen vår trenger vi et slikt verktøy som hjelper oss til å konsentrere oss om det som er viktigst og best for våre brukere. 

		I tillegg til kunnskap om lokale forhold er det nødvendig å forholde seg til overordnede føringer gitt i sentrale styringsdokument i Oslo kommune. Dette kan være Kommuneplan, økonomiplan og bystyremeldinger.

		Strategisk plan er en forpliktende plan som forutsetter både politisk og administrativt engasjement. Bydelens ansatte og alle gode samarbeidspartnere i bydelen må i felleskap arbeide for å virkeliggjøre den visjon som planen framholder.
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		Bydel Nordstrands visjon, virksomhetsidè og implementering av Oslo kommunes verdigrunnlag er ledende for bydelens arbeid.

		Bydel Nordstrand skal være en god bydel å leve og arbeide i.

		Bydel Nordstrand

		Brukerorientering viser vi når vi:

		o møter brukernes behov

		o fokuserer på løsninger

		o er serviceinnstilte og kvalitetsbevisste

		o er fleksible

		Redelighet viser vi når vi:

		o spiller med åpne kort

		o holder det vi lover

		o gir rett informasjon

		Engasjement viser vi når vi:

		o tar initiativ

		o viser interesse

		o gjør hverandre gode

		o er motiverte

		Respekt viser vi når vi er:

		o anerkjennende

		o direkte

		o tolerante

		o lyttende

		o imøtekommende

		Bydelens hovedutfordring er å skape økonomisk balanse og handlingsrom for å yte gode tjenester med vekt på kvalitet og service. 

		Den økonomiske situasjonen innebærer at bydelen må gjennomføre en omfattende omstillingsprosess. Det er behov for systematisk og målrettet arbeid innen bydelens administrasjon og tjenesteproduksjon for å komme i økonomisk balanse, tenke langsiktig og sikre bydelen handlefrihet.

		Omstillingsbehovet krever at det settes sterk fokus på gjennomgripende styring, effektiviseringstiltak og riktig kvalitativt nivå på alle tjenester. Samtidig er det viktig å ha et langsiktig perspektiv også i en vanskelig økonomiske situasjon. Enkelte grep som gir innsparing på kort sikt, vil kunne gi større merutgifter på sikt og må unngås.

		Bydelen skal:

		Omdømme er produktet av en viss enighet om holdninger, evalueringer av egenskaper og verdier som knyttes til et tema, en organisasjon, et selskap eller en sektor.

		Omdømme handler om opplevd identitet, image og omverdenens syn. Omdømmet beskriver hvordan andre opplever oss.

		Omdømme er summen av forventninger omgivelsene har til bydelens virksomhet og omfatter alle tjenester, service, kvalitet og aktiviteter. 

		Omdømme skapes i samhandling med de som er brukere av bydelens tjenester, mellom bydelen og befolkningen og samarbeidspartnere.

		Bydelen skal:

		En sentral faktor i arbeidet med bydelens hovedutfordringer er å sørge for at bydelen har godt kvalifiserte og tilfredse ansatte. Bydelens tjenesteområder møter store utfordringer og det er viktig å rekruttere og beholde ansatte gjennom gode og stimulerende tiltak.

		Det er avgjørende at bydelen gjennom godt rekrutterings -, ledelses- og opplæringsarbeid til enhver tid har riktig kompetanse til rett tid og på rett sted.

		Det tilhører lederansvaret å sørge for at ansatte i bydelen blir verdsatt for innsatsen som utføres. Gjennom åpenhet, kommunikasjon og anerkjennelse skapes gjensidig tillit. Gjennom medvirkning og trivsel på arbeidsplassen vil de ansatte gjøre en bedre jobb, og dermed levere bedre tjenester.

		Kvalitetsutvikling er en ledelsesfilosofi som gjennom strategi og metode sikrer kontinuerlige forbedringer av alle prosesser som skaper verdiøkning i alle bydelens tjenester. Dette bygger på kontinuerlig og systematisk forbedring gjennom brukerfokus, prosessorientering og aktiv medvirkning fra alle ansatte og tillitsvalgte.

		Bydelen skal jobbe systematisk for å redusere sykefraværet. 

		Bydelen skal:

		Bydelens tjenester er til for brukeren og tar utgangspunkt i hvordan det enkelte menneske opplever møtet med bydelens tjenesteapparat, samt det servicenivå og den kommunikasjon som utspiller seg mellom innbygger og bydel.

		Bydelen står overfor mange utfordringer når det gjelder gode, nødvendige og nyttige tjenester til brukerne. En av de viktigste utfordringene er å sørge for ønsket kvalitet på tjenestene.

		Bydelen har innført et overordnet kvalitetssystem. Hensikten er å sikre kvalitet og kontinuerlig tilpasning gjennom utvikling og forbedring av tjenestetilbudet. I dette arbeidet inngår også helse- miljø og sikkerhetstiltak. Bydelen utvikler fortløpende nye prosedyrer for å sikre internkontroll og redusere risikofaktorer.

		Det er utarbeidet serviceerklæringer for bydelens tjenester som evalueres årlig. Brukernes tilfredshet med tjenestene måles i brukerundersøkelser der resultatene sees i forhold til tjenestenes serviceerklæringer.

		Bydelen arbeider for å gi individuelle tilpasninger der det er hensiktsmessig og utarbeider individuelle planer for brukere med behov for langvarige og koordinerte helsetjenester og/eller sosialtjenester. 

		Bydelen skal ha en godt utbygd internettportal som oppdateres fortløpende. Her kan befolkningen blant annet søke om tjenester uavhengig av åpningstider. Servicetorget arbeider med fokus på brukemedvirkning og et høyt servicenivå. 

		Bydelen skal:

		Bydel Nordstrand er en spennende bydel å vokse opp i, hvor det blir viktig å gi barna og ungdommene det de trenger for å ha god oppvekst. De fleste barn og unge i bydelen vokser opp i trygge omgivelser og er aktive brukere av bydelens tilbud. Foreldre og foresatte er engasjerte og aktive bidragsytere som bryr seg om, og engasjerer seg i oppvekstmiljøet til sine barn. 

		Bydelen er i vekst gjennom små enkeltutbygginger av leiligheter og fortetting av eksisterende villatomter. Andelen barn og unge er økende hvilket fører til større etterspørsel etter tilbud som helsestasjon, fysio- og ergoterapi for barn, og flere barnehageplasser. En annen trend er at bydelens, hittil, relativt beskjedne innvandrerbefolkning er økende, og særlig gjelder dette aldersgruppene under 18 år.

		Bydelen har et økende antall barn og familier med sammensatte behov og komplekse problemstillinger. For å gi disse en god oppfølging kreves det faglige kvalifikasjoner innenfor flere fagområder. Et tverrfaglig samarbeid i strukturerte former er nødvendig for å få dette til.

		Bydelens ”Plan for full barnehagedekning” gjelder for perioden 2008 – 2010. Planen har som formål å etablere gode barnehager og sikre full barnehagedekning i løpet av 2010. Dette skal skje gjennom utbygging av nye kommunale barnehager og legge til rette for flere private barnehager. En forutsetning for å realisere bydelens ”Plan for full barnehagedekning” er at de tomtene som er under planlegging lar seg realisere slik at utbyggingsprogrammet kan gjennomføres. Videre at kostnader til etablering og drift må fullfinansieres sentralt. Bydelen vil være en pådriver i den kommunale prosessen rundt anskaffelser av tomter til bygging av barnehager. 

		Bydelen er knyttet opp mot Høgskolen i Oslo vedrørende veiledning av nyutdannede førskolelærere. Dette er et viktig ledd i arbeidet for å rekruttere og beholde førskolelærere i bydelen.

		Bydelen skal

		Bydelen har en høy andel av eldre. Dette er en befolkningsgruppe som i særlig grad etterspør tjenester fra bydelen. Det er en utfordring for bydelen å tilpasse tilbudet i tråd med  endringer i de eldres behov, slik at den enkelte får en livskvalitet preget av en aktiv og god alderdom. Bydelen skal sørge for at befolkningen over 67 år får tilbud om varierte og fleksible tjenester, basert på god kompetanse om eldre og deres behov.

		Bydelen arbeider med forebyggende tiltak og har fokus på rehabilitering ved bruk av bl.a. fysio- og ergoterapitjenesten. Det legges vekt på å utløse de ferdigheter og den mestringsevne som den enkelte buker har. 

		Tjenestene til eldre har som mål å tilrettelegge for at eldre i størst mulig grad kan bevare selvstendighet og selvhjulpenhet. Bydelen er opptatt av at tjenestene til eldre og deres familier får avlastning og tjenester som dekker nødvendig behov for pleie, omsorg, praktisk bistand. Og at bydelen har effektiv ressursforvaltning med forsvarlig kvalitet, service og kapasitet.

		Bydelen arbeider etter LEON-prinsippet, som vil si at tjenestene skal gis på laveste effektive omsorgsnivå. Dette legges til grunn for tildeling av tjenester innen pleie og omsorgssektoren. Utgangspunktet er at de aller fleste eldre ønsker å bo i egen bolig så lenge det er mulig. Dette stiller store krav til fleksibilitet og tverrfaglighet i både bestiller og utførerenhetene.  Innsatsteamet og flexiteamet bidrar begge med å videreutvikle kvaliteten på tjenestene slik at brukerne får nødvendige tilpassede tjenester.

		Eldresentrene er viktige bidrag til det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid for eldre i bydelen. De frivilliges aktivitet er betydelig og prisverdig. Bydelen vurderer også dagsentertilbud til den eldre befolkningen som særlig viktig i forhold til at eldre kan bo hjemme lengst mulig.

		Bydelen skal:

		Det er store utfordringer knyttet til unge, kostnadskrevende brukere med sammensatte behov. Hele organisasjonen deltar i omstillingsarbeidet for å tenke nytt og fremtidsrettet rundt disse brukerne. Det er utformet egen prosedyre som involverer flere enheter. Denne tverrfaglige tilnærmingen til brukergruppen er avgjørende for så vel faglighet og kvalitet og økonomisk resultat. Det arbeides videre med å etablere avlastningstiltak i egen bydel. 

		Det er et økende behov for tjenester innenfor psykisk helse i ulike befolkningsgrupper. Tilbudene krever tverrfaglig koordinering i bydelens tjenester og fagområder. Innenfor rusområdet og psykisk helse er det brukere med sammensatte behov som i dag har plass på rusinstitusjon eller annet adekvat tilbud. Dette innebærer særlig utvikling av differensierte oppfølgings/ omsorgstjenester knyttet til bolig og aktiviseringstilbud med sikte på økt livskvalitet.

		Bydel Nordstrand har en høy andel kostnadskrevende brukere innenfor yngre funksjonshemmede boende i bydelens kommunalt disponerte boliger. Brukere med nedsatt funksjonsevne lever lengre enn tidligere og er en brukergruppe som har behov for supplerende og annerledes fritidstilbud. Det er stadig tilgang på nye brukere som krever spesialtilpassede boligløsninger.

		Videreutvikling av arbeidet med individuelle planer for personer med langvarige og sammensatte behov for tjenester er et prioritert område.

		Sosialtjenesten er sammensatt av mange serviceområder. Ulike ansvarsområder og et bredt spekter av oppgaver stiller store krav til tjenesten. Det omhandler tiltaksrettet arbeid for ulike brukergrupper, så vel som motivasjonsarbeid til rusavhengige, bosettingsarbeid med flyktninger, introduksjonsprogram og økonomisk sosialhjelp.  

		Bydelenes målsetting er ved økt satsning på aktive tiltak og kvalifisering å gjøre flest mulige selvhjulpne.

		Bydelen skal:

		Bydelens nærmiljøarbeid har et stort spenn, som omfatter kultur- og frivillighetsarbeid, miljørettet helsevern, folkehelse, byutvikling og planarbeid. Dette arbeidet omfatter hele bydelens befolkning og er et synlig område som ofte skaper stort engasjement. En rekke av de forholdene som berører bydelens nærmiljø ligger i plan og beslutningsmyndigheten utenfor bydelen. I slike saker skal bydelen være et aktivt hørings- og påvirkningsorgan.

		Det største friområdet i Bydel Nordstrand er Ekeberg som ligger nordvest i bydelen. Ellers er Ljanselvdalen fra Leirskallen og ned til sjøen er et sammenhengende grøntdrag som er vernet mot fremtidig boligbygging i et hundremetersbelte fra elva. Vider er det syd på Lambertseter et skogsområde. Inkludert i bydelens friområder er også øyene og strendene langs Mosseveien Det er idrettsbaner på Ekeberg, Lambertseter, i Oberst Rodes vei og på Ljan. Bydelens friområder representerer en miljøkvalitet for beboerne, samtidig som bydelen er vertskap for Oslos øvrige befolkning som er hyppige brukere av friområdene, spesielt på Ekeberg.

		Bydelen er belastet med stor gjennomgangstrafikk. Lokale samleveier og enkelte boligveier er spesielt i rushtiden belastet med støy og utrygge trafikkforhold. En del av bydelens beboere er også belastet miljømessig av aktivitetene ved Oslo havn.

		De neste årene vil det være viktig å følge opp Oslo kommunes overordnede folkehelseplan, med lokale tiltak som skal implementeres i hele bydelen. Det lokale folkehelsearbeidet omfatter områder som kosthold, aktivitet, psykososiale forhold og forebyggende tiltak. I tillegg er miljø et sentralt stikkord. I bydelen innebærer det å bidra til en bærekraftig utvikling og ivaretakelse av bydelens grøntområder, samtidig som man skal følge opp sentrale føringer for arealbruk og utnyttelse av eiendom, samt bidra til trygge og aktive nærmiljøer. Bevaring av naturmiljø, styrking av grønne verdier samt utvikling av gode og trygge sosiale miljøer bidrar til at bydelen forbindes med positive verdier.

		Personer med nedsatt funksjonsevne har ofte et omfattende behov for bruk av bydelens tjenester , gjennom deler av eller gjennom  hele livet. Bydelen har fokus på arbeidet med universell utforming for å øke tjenestenes tilgjengelighet for den enkelte bruker.  Bydelen er også opptatt av at tilbud til personer med nedsatt funksjonsevne blir integrert i bydelens overordnede planverk gjennom mål, tiltak og konsekvenser. 

		Bydelen skal:






Korte sammendrag fra innspill til høringsuttalelsene -  
strategisk plan 2009 –2011 for Bydel Nordstrand. 
 
 
Fra daglig leder i  Skredder`n, Store Ljan, Kongsveien og Bråten barnehage. 
 
 


• Bydel Nordstrand har fokus på full barnehagedekning – fokus på kvalitet mangler. Bør 
inn i planen som et eget mål. 


 
• Savner fokus på barns medvirkning som en del av  videreutvikling av 


barnehagetilbudet i bydelen. 
 


• Bidra til å gi de private barnehagene stabile driftsvilkår. Likebehandling private og 
kommunale barnehager. 


 
• Side 11 ..etterstrebe et mangfoldig barnehagetilbud med muligheter for foreldrevalgte 


aktiviteter. Her bør det også presiseres at et viktig bidrag til dette er mangfoldet av  
driftsformer som bydelen har som menigheter, foreldrelag, aksjeselskap osv. 


 
 
Bekkelaget Kvinne- og familieforbund 
 


• Virksomhetsideen er god  
• Brukermedvirkning - bydelen har fortsatt forbedringspotensiale 


 
Barn,  unge og familier 


• Familier med syke og funksjonshemmede bør slippe å sloss for de rettigheter de har 
 


• Vedtak om avlastning og støttekontakt må gjennomføres på kortest mulig tid 
 


• Ønsker økt tilskudd og oppvurdering av frivillige organisasjoner og 
frivillighetssentralene. 


 
Eldre 


• Legg vekt på og øke omfanget av dagsenterplasser 
• Lytt til familiene til de eldre  
• Rehabilitering må iverksettes på et tidligere tidspunkt 


 
Kultur miljø og samferdsel 


• Kulturhus i bydelen – bruk  eksisterende bygg som har ledig kapasitet. 
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Bekkelaget seniorkor 
 


 
Eldre 


• Punkt 8 strykes ”settes pris på” slik at det blir : Bydelen skal legge til rette for 
pårørendes frivillige innsats og bidrag  gjennom dialog og samarbeid, samt vedtak om 
avlastning og omsorgslønn der det er hensiktsmessig. 


 
• Punkt 10 strykes slik at det blir:  Det skal i det enkelte tilfelle iversettes en 


ressurskrevende rehabiliteringsprosess med sikte på gjenvinning av funksjonsnivå for 
dermed å unngå et langvarig tjenestebehov. 


 
• Punkt 14 strykes ”eventuelle” slik at det blir: Bydelen skal gjennom samarbeid og 


økonomiske bidrag legge til rette for en gjennomtenkt bruk av frivillighet fra aktører 
som eksempelvis frivillighetssentralene, eldresentrene og frivillige organisasjoner. 


 
 
Demensforeningen i Nordstrand/Østensjø 
 


• Støtter satsing på eldresentra og dagsenter 
• Egne dagsentra for demente nødvendig ledd i omsorgskjeden 
• Ønsker et demensteam eller en demenskontakt på Bestillerenheten i bydelen 
• Samtalegrupper for pårørende til brukere med demens og som har sykehjemsplass 


 
 
Fellesutvalget for Vel i Bydel Nordstrand 
 


• Enig med målet om økonomisk handlefrihet , men bydelen bør også komme med tiltak 
til de nødvendige innsparingene.  


 
• Planen bør utdypes på tre områder, trafikk/transport, reguleringsplaner og 


miljø/grøntarealer. Tverrgående kollektivtilbud, Miljøtunnelen, Mosseveien, 
dobbeltspor Oslo-Ski, Ekebergplanen med mer. 


 
• Planen bør si noe om reguleringsplanene Nordstrandskråningen  og småhusplanen. 


 
• Flytting av bydelsadministrasjonen til Lambertseter gir lengre vei  for de som bor i 


skråningen og ute på øyene. 
 


• Lokalisering av miljøbelastende og upopulære offentlige aktiviteter  i bydelen som 
havneaktiviteter og miljøgiftdumping på Malmøykalven. 


 
Rolf Huseby 
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• Mener visjonen i planen er livløs og ikke gir energi til frivillige organisasjoner  i 
bydelen. 


•  En visjon skal skape et indre bilde som samler, gir retning og skaper energi og 
arbeidslyst. 


 
 
Tone Blix Bernhardsen 
 
Barn, unge og familier 
 


• Kvalitet i barnehagene like viktig som full dekning 
• Rekruttering av førskolelærere viktig 


 
Eldre 
 


• Kontinuitet i hjemmetjenesten og færre omorganiseringer 
• Ønsker bedre kvalitet og færre avvik i hjemmetjenesten 
• Tilby språkopplæring av de ansatte ved behov – trygghet – samarbeid- og 


kommunikasjon 
 
 
Simensbråten/Ekeberg seniorsenter 
 
 
Før hovedmål under kapitlet for eldre ønsker vi det skal stå: 
 


• Eldre-/seniorsentre er viktige bidrag til det helsefremmende arbeidet og 
sykdomsforebyggende arbeid for eldre i bydelen. De frivilliges aktivitet er betydelig 
og prisverdig. Samarbeid mellom  eldre-/seniorsentrene og hjemmetjenesten må 
styrkes. Gjennom sitt arbeid når hjemmebaserte tjenester ut til mange som de kan 
formidle og inspirere til å nyttiggjøre seg sentrenes  tjenester. Vi vet at bruk av 
tilbudet kan hjelpe de eldre til å bo hjemme lenger og utsette institusjonsopphold. 


 
• En bør bruket begrepet eldresenter/seniorsenter i planen 
 


 
Miljøprosjekt Ljanselva 
 
 


• Trekke inn lokalkunnskap i bydelens arbeid 
• Bydelen bør ta sikte på å skape engasjement og medvirkning i en grønn og trivelig  


bydel. 
• Arbeid i miljøsektoren styrkes – vannforekomster – parker –friområder – myke veier 
• Styrke samarbeidet med velforeninger/boligsameier og skoler i nærmiljøarbeid 
• Gjenåpning av vassdrag der det er mulig. 
• Bevaring og registrering av kulturminner 
• Ønsker visjonsplan for park- idretts- og lekeområder 
• Sikre gang og sykkelveinett. 
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• Arbeide frem prioritetsliste over bevaring/anlegg av ”myke veier” stier og sykkelveier 
og veier til og fra Ljanselva. 


• Legge til rette for samarbeid i blå/grønn sektor - bydelen være pådriver og inspirator 
• Bydelens samarbeidsutvalg for friluftssaker/naturvern/blågrønne saker vitaliseres med 


et lite sekretariat. der bydelen skal inspirere, informere og ha enkle 
sekretariatstjenester. 


 
Nordstrand høyre 
 


• Til planen – det kunne vært brukt betegnelsen delmål i stedet for mål. 
• Målene kan bli mer konkrete, målbare og at de  kan evalueres etterpå 
• Kan også være mer forpliktende 
• Noen strategier kan slås sammen 
• Sløyf vedlegget 


 
Til visjonen  


• Nordstrand høyres forslag : ”Oslos beste bydel……  
Økonomi 


• Bydelens produksjon må forholde seg til tildelte årsbudsjetter og gi økonomisk 
handlefrihet. 


 
Ansatte 


• Sykefravær er en indikator på arbeidsmiljøet - fraværet skal ikke være høyere en... % 
 
 


Brukermedvikning 
 


• Mål ikke evaluer-/målbart. Bør erstattes med konkrete måltall knyttet til eksterne 
brukerundersøkelser. 


 
Barn unge og familier 
 


• Delmålene lite konkrete. 
 
Viser for øvrig til Nordstrand høyres lokalprogram:  
• Opprettholde utekontakten   
• Tilbud til uorganisert ungdom   
• Rusplan for ungdom og nulltoleranse for tagging 


 
Eldre 
 


• Mål 3 og 5 fremstår som strategier 
• Mål 16 var uforståelig 
• Tildeling av sykehjemsplasser bør formuleres i et eget delmål 


 
Ellers vises det til Nordstrands høyres program:  


• Rehabilitering fra dag en ved midlertidig opphold på sykehjem. 
• Utvikle flere bo- og behandlingsformer 
• Tiltak for kompetanseheving hos omsorgspersonell 
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Funksjonshemmede 


• Personer med hjelpebehov. Tilbud bør kunne gis innen konkrete frister 
 
Samferdsel 


• Fortjener mer plass og klarere mål. 
 
Nordstrand høyres program 
 
• Bevare bydelens strøksegenart. 
• Innskjerpe småhusplanen 
• Bevare og oppruste friområdene 
• Bydelsadministrasjonen skal utøve miljøledelse, miljørettet innkjøpspolitikk 
• Til rette for økt bruk av kollektivtilbud og sykkel 


 
 
Nordstrand VEL 
 
Kultur miljø og samferdsel 
 


• Myke veier er: trygge, raske, grønne bilfrie veier 
• Nordstrand Vel laget i 1999 et kart over myke veier – må gjøres mer kjent i bydelen 
• Turvei E11 må ikke glemmes (fra Sæter stasjon via Ljabru til Ljanselva). Alternativt 


sykkelfelt til Ekebergveien 
• Bedre sykkelmuligheter i nærmiljøet – ikke utvidelse av Ekebergveien til 14 meters 


bredde. Utvid heller fortau og blandet trafikk bil/gjennomgangstrafikk med 30 km 
fartsgrense. 


• Tilsvarende vurderinger bør gjøres for sykkelfeltplanene langs Kongsveien. 
 
 
 
KRF Nordstrand 
 
Til visjon: 
 
Bydel Nordstrand skal være en god bydel å bo, arbeide, vokse opp og bli gammel i. 
 
Virksomhetside 
 


• yter nødvendig helsehjelp og tjenester med høy  kvalitet og god service. 
 


• har fornøyde ansatte med tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter 
 


• gjennomfører kompetanseutvikling som bidrar til at ansatte får tilstrekkelig kunnskap 
og ferdigheter i sitt arbeide 


 
• involvere alle ansatte i omstillinger og endringer 
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Ansatte 
 


• Ivareta de ansatte gjennom gode og stimulerende tiltak. 
• Visjonen skal være sentral i rekruttering av kvalifisert personell og tilrettelegging av 


arbeidet 
 
Brukermedvirkning 
 


• Legge til rette tjenestene slik at brukerne får færrest mulig å forholde seg til 
 
Barn og unge 
 


• Bydelens ungdom stimuleres til å ta initiativ og egenaktiviteter. 
 


• Videreutvikle skolehelsetilbudet slik at barn og unge med psykiske problemer får et 
tilstrekkelig tilbud om råd og veiledning og hjelp til å takle psykososialt stress. 


 
Eldre 
 


• Eldre som søker om omsorgsboliger eller sykehjemsplass må få dekket sine behov 
 


Eldre og funksjonshemmede (begge områder) 
 


• Gjennom samarbeid og eventuelle økonomiske bidrag legge til rette for en 
gjennomtenkt bruk av frivillighet fra aktører som frivillighetssentralene, eldresentrene 
og bydelens mange frivillige organisasjoner, menigheter og trossamfunn. 
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		Fra daglig leder i  Skredder`n, Store Ljan, Kongsveien og Bråten barnehage.

		 Bydel Nordstrand har fokus på full barnehagedekning – fokus på kvalitet mangler. Bør inn i planen som et eget mål.

		 Savner fokus på barns medvirkning som en del av  videreutvikling av barnehagetilbudet i bydelen.

		 Bidra til å gi de private barnehagene stabile driftsvilkår. Likebehandling private og kommunale barnehager.

		 Side 11 ..etterstrebe et mangfoldig barnehagetilbud med muligheter for foreldrevalgte aktiviteter. Her bør det også presiseres at et viktig bidrag til dette er mangfoldet av  driftsformer som bydelen har som menigheter, foreldrelag, aksjeselskap osv.

		Bekkelaget Kvinne- og familieforbund

		 Virksomhetsideen er god 

		 Brukermedvirkning - bydelen har fortsatt forbedringspotensiale

		 Familier med syke og funksjonshemmede bør slippe å sloss for de rettigheter de har

		 Vedtak om avlastning og støttekontakt må gjennomføres på kortest mulig tid

		 Ønsker økt tilskudd og oppvurdering av frivillige organisasjoner og frivillighetssentralene.

		 Legg vekt på og øke omfanget av dagsenterplasser

		 Lytt til familiene til de eldre 

		 Rehabilitering må iverksettes på et tidligere tidspunkt

		 Kulturhus i bydelen – bruk  eksisterende bygg som har ledig kapasitet.

		 Punkt 8 strykes ”settes pris på” slik at det blir : Bydelen skal legge til rette for pårørendes frivillige innsats og bidrag  gjennom dialog og samarbeid, samt vedtak om avlastning og omsorgslønn der det er hensiktsmessig.

		 Punkt 10 strykes slik at det blir:  Det skal i det enkelte tilfelle iversettes en ressurskrevende rehabiliteringsprosess med sikte på gjenvinning av funksjonsnivå for dermed å unngå et langvarig tjenestebehov.

		 Punkt 14 strykes ”eventuelle” slik at det blir: Bydelen skal gjennom samarbeid og økonomiske bidrag legge til rette for en gjennomtenkt bruk av frivillighet fra aktører som eksempelvis frivillighetssentralene, eldresentrene og frivillige organisasjoner.

		 Støtter satsing på eldresentra og dagsenter

		 Egne dagsentra for demente nødvendig ledd i omsorgskjeden

		 Ønsker et demensteam eller en demenskontakt på Bestillerenheten i bydelen

		 Samtalegrupper for pårørende til brukere med demens og som har sykehjemsplass

		 Enig med målet om økonomisk handlefrihet , men bydelen bør også komme med tiltak til de nødvendige innsparingene. 

		 Planen bør utdypes på tre områder, trafikk/transport, reguleringsplaner og miljø/grøntarealer. Tverrgående kollektivtilbud, Miljøtunnelen, Mosseveien, dobbeltspor Oslo-Ski, Ekebergplanen med mer.

		 Planen bør si noe om reguleringsplanene Nordstrandskråningen  og småhusplanen.

		 Flytting av bydelsadministrasjonen til Lambertseter gir lengre vei  for de som bor i skråningen og ute på øyene.

		 Lokalisering av miljøbelastende og upopulære offentlige aktiviteter  i bydelen som havneaktiviteter og miljøgiftdumping på Malmøykalven.

		 Mener visjonen i planen er livløs og ikke gir energi til frivillige organisasjoner  i bydelen.

		  En visjon skal skape et indre bilde som samler, gir retning og skaper energi og arbeidslyst.

		 Kvalitet i barnehagene like viktig som full dekning

		 Rekruttering av førskolelærere viktig

		 Kontinuitet i hjemmetjenesten og færre omorganiseringer

		 Ønsker bedre kvalitet og færre avvik i hjemmetjenesten

		 Tilby språkopplæring av de ansatte ved behov – trygghet – samarbeid- og kommunikasjon

		Før hovedmål under kapitlet for eldre ønsker vi det skal stå:

		 Eldre-/seniorsentre er viktige bidrag til det helsefremmende arbeidet og sykdomsforebyggende arbeid for eldre i bydelen. De frivilliges aktivitet er betydelig og prisverdig. Samarbeid mellom  eldre-/seniorsentrene og hjemmetjenesten må styrkes. Gjennom sitt arbeid når hjemmebaserte tjenester ut til mange som de kan formidle og inspirere til å nyttiggjøre seg sentrenes  tjenester. Vi vet at bruk av tilbudet kan hjelpe de eldre til å bo hjemme lenger og utsette institusjonsopphold.

		 En bør bruket begrepet eldresenter/seniorsenter i planen

		 Trekke inn lokalkunnskap i bydelens arbeid

		 Bydelen bør ta sikte på å skape engasjement og medvirkning i en grønn og trivelig  bydel.

		 Arbeid i miljøsektoren styrkes – vannforekomster – parker –friområder – myke veier

		 Styrke samarbeidet med velforeninger/boligsameier og skoler i nærmiljøarbeid

		 Gjenåpning av vassdrag der det er mulig.

		 Bevaring og registrering av kulturminner

		 Ønsker visjonsplan for park- idretts- og lekeområder

		 Sikre gang og sykkelveinett.

		 Arbeide frem prioritetsliste over bevaring/anlegg av ”myke veier” stier og sykkelveier og veier til og fra Ljanselva.

		 Legge til rette for samarbeid i blå/grønn sektor - bydelen være pådriver og inspirator

		 Bydelens samarbeidsutvalg for friluftssaker/naturvern/blågrønne saker vitaliseres med et lite sekretariat. der bydelen skal inspirere, informere og ha enkle sekretariatstjenester.

		 Til planen – det kunne vært brukt betegnelsen delmål i stedet for mål.

		 Målene kan bli mer konkrete, målbare og at de  kan evalueres etterpå

		 Kan også være mer forpliktende

		 Noen strategier kan slås sammen

		 Sløyf vedlegget

		 Nordstrand høyres forslag : ”Oslos beste bydel…… 

		Økonomi

		 Bydelens produksjon må forholde seg til tildelte årsbudsjetter og gi økonomisk handlefrihet.

		 Sykefravær er en indikator på arbeidsmiljøet - fraværet skal ikke være høyere en... %

		Brukermedvikning

		 Mål ikke evaluer-/målbart. Bør erstattes med konkrete måltall knyttet til eksterne brukerundersøkelser.

		Barn unge og familier

		 Delmålene lite konkrete.

		Viser for øvrig til Nordstrand høyres lokalprogram: 

		 Opprettholde utekontakten  

		 Tilbud til uorganisert ungdom  

		 Rusplan for ungdom og nulltoleranse for tagging

		 Mål 3 og 5 fremstår som strategier

		 Mål 16 var uforståelig

		 Tildeling av sykehjemsplasser bør formuleres i et eget delmål

		Ellers vises det til Nordstrands høyres program: 

		 Rehabilitering fra dag en ved midlertidig opphold på sykehjem.

		 Utvikle flere bo- og behandlingsformer

		 Tiltak for kompetanseheving hos omsorgspersonell

		Funksjonshemmede

		 Personer med hjelpebehov. Tilbud bør kunne gis innen konkrete frister

		Samferdsel

		 Fortjener mer plass og klarere mål.

		 Bevare bydelens strøksegenart.

		 Innskjerpe småhusplanen

		 Bevare og oppruste friområdene

		 Bydelsadministrasjonen skal utøve miljøledelse, miljørettet innkjøpspolitikk

		 Til rette for økt bruk av kollektivtilbud og sykkel

		 Myke veier er: trygge, raske, grønne bilfrie veier

		 Nordstrand Vel laget i 1999 et kart over myke veier – må gjøres mer kjent i bydelen

		 Turvei E11 må ikke glemmes (fra Sæter stasjon via Ljabru til Ljanselva). Alternativt sykkelfelt til Ekebergveien

		 Bedre sykkelmuligheter i nærmiljøet – ikke utvidelse av Ekebergveien til 14 meters bredde. Utvid heller fortau og blandet trafikk bil/gjennomgangstrafikk med 30 km fartsgrense.

		 Tilsvarende vurderinger bør gjøres for sykkelfeltplanene langs Kongsveien.

		Til visjon:

		Bydel Nordstrand skal være en god bydel å bo, arbeide, vokse opp og bli gammel i.

		 yter nødvendig helsehjelp og tjenester med høy  kvalitet og god service.

		 har fornøyde ansatte med tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter

		 gjennomfører kompetanseutvikling som bidrar til at ansatte får tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter i sitt arbeide

		 involvere alle ansatte i omstillinger og endringer

		 Ivareta de ansatte gjennom gode og stimulerende tiltak.

		 Visjonen skal være sentral i rekruttering av kvalifisert personell og tilrettelegging av arbeidet

		Brukermedvirkning

		 Legge til rette tjenestene slik at brukerne får færrest mulig å forholde seg til

		Barn og unge

		 Bydelens ungdom stimuleres til å ta initiativ og egenaktiviteter.

		 Videreutvikle skolehelsetilbudet slik at barn og unge med psykiske problemer får et tilstrekkelig tilbud om råd og veiledning og hjelp til å takle psykososialt stress.

		Eldre

		 Eldre som søker om omsorgsboliger eller sykehjemsplass må få dekket sine behov

		 Gjennom samarbeid og eventuelle økonomiske bidrag legge til rette for en gjennomtenkt bruk av frivillighet fra aktører som frivillighetssentralene, eldresentrene og bydelens mange frivillige organisasjoner, menigheter og trossamfunn.
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 Bydel Nordstrand 
Bydelsadministrasjonen 


   
 


 
 


Protokoll 7/08 
 
 
Møte: Ungdomsrådet 


 


 


Møtested: Lambertseter fritidsklubb 
Møtetid: Mandag 06. oktober 2008 kl. 18.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Henrik Hortemo (nestleder)  
   
Tilstede: Oda Sundal, Bekkelaget menighet 


Kristina Skoric Lambertseter VGS 
Henrik Hortemo NMUF 


 


   
Forfall: Olav Kvalsvik, Lambertseter ungdomsskole  


Sindre Berge, NIF 
Henriette Holtmann, Karlsrud skole (ikke meldt forfall) 
Susanne Rotwelt, Kastellet skole (ikke meldt forfall) 


 


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


Åpen halvtime 
 
Informasjon 


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


 
 
 
 
 
 
 







Eventuelt: 
A. Velkommen til Oda Sundal, ny representant fra Bekkelaget menighet. 


B. Enhetsleder for forebyggende tjenester Nina Kristine Lyng presenterte seg. 


Synes UR er viktig, vil følge med, håper de ledige representant-plassene fylles. 


C. UR-info. Egen nettside for UR legges på is. Henrik lager lukket Facebook-profil for 
UR-representantene, dette vil lette den interne kommunikasjonen. Profilen kan seinere  
evt suppleres med et  åpent forum i tillegg, noe som vil sikre bedret info til 
omverdenen. 


D. Sentralt ungdomsråd, SUR: Etter at Urmi gikk ut av UR i juni, har vi bare en SUR-
representant, Henrik, vara.  Ny representant velges på neste UR 10.11. Gjenværende 
SUR-møter høst 2008:  21.10., 18.11., 16.12. 


E. Ungdommens bystyremøte 2009:  3., 5. og 12. Februar. Hvis det blir som i år, kan vi 
stille med våre to SUR-representanter og to til. De som var med i år sier det var 
spennende og lærerikt! Hold av datoene! 


F. UR-kurshelg 22-24.10.08: Argumentasjonsteknikk, tips for UR-arbeid med mer. 
Påmeldingsfrist var egentlig  1.10, vi prøver likevel. Påmelding / info: ingrid@buro.no 
eller www.ungmed.no eller via Harald 


G. Politiske ungdomspartier,  miljø-organisasjoner og lignende med  i UR? Diskusjon for 
og imot, konklusjon i positiv retning. Tas opp på neste møte. 


H. Mandat for  UR : Behandles på neste møte. 


I. Økonomi. Med bevilgninger i år til Kjeller’n, IT-cafe i Lambertseter fritidsklubb, 
Nordstrand menighets revy og sommerleir,  Rockefestival en på Cafe Utsikten (Vent-
naa-litt-festivalen), Ungdommens kulturmønstring og prisutdelinger, nærmer det seg 
tom kasse. Full oversikt på neste møte. 


Saker behandlet under møte: 
Sak 34 /08   Godkjenning av innkalling og sakskart 06.10.2008 -ungdomsrådet...................... 1 
Sak 35 /08  Godkjenning av protokoll 01.09.2008- ungdomsrådet ........................................... 1 
Sak 36 /08  Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.08.2008............................................ 2 
Sak 37 /08  Oppfølging av sak om budsjettjustering BU-sak 54/08 .......................................... 3 
Sak 38 /08  Tertialstaistikk for bydelene pr. 2. tertial 2008 ....................................................... 4 
Sak 39 /08  Tertialrapport  Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- besvarelse i henhold til rundskriv 


23/2008................................................................................................................... 4 
Sak 40 /08  Bydel Nordstrand - oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2007.................... 5 
Sak 41 /08  Strategisk plan 2009 - 2011 - Bydel Nordstrand..................................................... 6 
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Sak 34 /08   Godkjenning av innkalling og sakskart 06.10.2008 -
ungdomsrådet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Sakskart og innkalling til møte 06.10.2008 godkjennes. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Godkjenning av innkalling og sakskart: Godkjent med følgende kommentarer: 


A. Ønskelig at bydelsforvaltningen er mer selektiv mht saker som oversendes til UR, 
og at saksfremstillingen gjøres kortere og i mer forståelig språk .  


B. En av representantene påpeker at det ikke ligger vedlegg til UR-sakene under UR-
innkallingen / dagsorden på nettet. Nina / Harald sjekker. 


Votering:  
Enstemmig vedtatt med merknader 


Ungdomsrådets vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 06.10.2008 godkjennes  


 


Sak 35 /08  Godkjenning av protokoll 01.09.2008- ungdomsrådet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 


Protokoll fra 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: 
Protokoll fra møte 01.09.2008 godkjennes 







 


Sak 36 /08  Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.08.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 


Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 
31.08.2008 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 Bydel Nordstrand pr. 31.08. 2008 
til orientering 


Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.08.2008 til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  


Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
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Sak 37 /08  Oppfølging av sak om budsjettjustering BU-sak 54/08 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 


Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om oppfølging av sak om budsjettjustering – BU-sak 54/08 til 
behandling i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
  


Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 


Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar oppfølgingssak om budsjettjustering- BU-sak 54/08 –  
til orientering 


Til bydelsutvalget: 
1. Med utgangspunkt i prognose for august 2008, sett i sammenheng med økonomisk 


utvikling i perioden 2009 og 2010 (jf. vedlegg), finner bydelsutvalget det forsvarlig å 
avvente ytterligere budsjettjustering utover hva som allerede er foretatt. 
Bydelsdirektørens framlagte forutsetninger (makrobildet) synliggjør budsjettbalanse i 
2009. Med et slikt utgangspunkt er det lite ønskelig på nåværende tidspunkt å foreta 
disponeringer som sannsynlig vil medføre reduksjon i tjenestetilbudet, og som en 
raskest mulig ønsker å få på plass igjen.   


2. Hvis det oppstår ytterligere negativ utvikling i prognosene inneværende år er det 
bydelsutvalgets intensjon å ivareta dette ved budsjettbehandlingen for 2009. 


3. Det er av stor viktighet at bydelsdirektøren fortsetter å ha et sterkt fokus på 
økonomistyringen/økonomioppfølgingen i 3 tertial 2008, uten at dette medfører 
vesentlige endringer av budsjettforutsetningene. 


 
 
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 38 /08  Tertialstatistikk for bydelene pr. 2. tertial 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 


Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om tertialstatistikk for bydelene pr. 2. tertial 2008  til behandling 
i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
  


Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 


Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar tertialstatistikk for bydelene 2. tertial 2008 til orientering 


Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar bydelenes tertialstatistikk 2. tertial 2008 til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  


Ungdomsrådets vedtak: 


Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 


 


 


 


Sak 39 /08  Tertialrapport  Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- 
besvarelse i henhold til rundskriv 23/2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 


Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- besvarelse i 
henhold til rundskriv 23/2008  til behandling i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
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Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 


Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- 
besvarelse i henhold til rundskriv 23/2008  til orientering 


Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008 - besvarelse i henhold til 
rundskriv 23/2008 til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  


Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 


 
 


Sak 40 /08  Bydel Nordstrand - oppsummering av 
regnskapsrevisjonen for 2007 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 


Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak Bydel Nordstrand – oppsummering av regnskapsrevisjonen for 
2007  til behandling i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
 







Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 


Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Bydel Nordstrand – oppsummering av 
regnskapsrevisjonen for 2007  til orientering 


Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar Kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen 2007 for 
Bydel Nordstrand til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  


Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 


 


Sak 41 /08  Strategisk plan 2009 - 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 


Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Strategisk plan 2009 – 2011 – Bydel Nordstrand til 
behandling i :  


Eldrerådet  


Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn, ungdom og kultur komite 
Bydelsutvalget 


Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 


Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Strategisk plan 2009 – 2011 – Bydel Nordstrand til 
orientering 


Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget vedtar Strategisk plan 2009 – 2011 for Bydel Nordstrand 
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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 
 
 
  
 
Oslo, 08.10.2008 


 
 
Henrik Hortemo 
nestleder av ungdomsrådet 
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Protokoll 7/08 
 
 
Møte: Rådet for funksjonshemmede 


 


 


Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 
Møtetid: Mandag 06. oktober 2008 kl. 17.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Irene Sehested Grønnaas (nestleder)  
   
Tilstede: Irene Sehested Grønnaas 


Hilde Marie Hansen  
Karsten Ødbehr 
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Sak 43 /08  Godkjenning av sakskart og innkalling 06.10.2008 - Råd 
for funksjonshemmede 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møte 06.10.2008 godkjennes. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling:  
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 06.10.2008 godkjennes. 
 
 
 


 Sak 44 /08   Godkjenning av protokoll  01.09.2008 - Råd for 
funksjonshemmede 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møte 01.09.2008 godkjennes. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling:  
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Protokoll fra møte 01.09.2008 godkjennes. 
 


 


 
 







 


Sak 45 /08  Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.08.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 
31.08.2008 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 Bydel Nordstrand pr. 31.08. 2008 
til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.08.2008 til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling:  
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
 
 


 Sak 46 /08  Oppfølging av sak om budsjettjustering BU-sak 54/08 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om oppfølging av sak om budsjettjustering – BU-sak 54/08 til 
behandling i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
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Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar oppfølgingssak om budsjettjustering- BU-sak 54/08 –  
 til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Med utgangspunkt i prognose for august 2008, sett i sammenheng med økonomisk 
utvikling i perioden 2009 og 2010 (jf. vedlegg), finner bydelsutvalget det forsvarlig å 
avvente ytterligere budsjettjustering utover hva som allerede er foretatt. 
Bydelsdirektørens framlagte forutsetninger (makrobildet) synliggjør budsjettbalanse i 
2009. Med et slikt utgangspunkt er det lite ønskelig på nåværende tidspunkt å foreta 
disponeringer som sannsynlig vil medføre reduksjon i tjenestetilbudet, og som en 
raskest mulig ønsker å få på plass igjen.   


 
2. Hvis det oppstår ytterligere negativ utvikling i prognosene inneværende år er det 


bydelsutvalgets intensjon å ivareta dette ved budsjettbehandlingen for 2009. 
 


3. Det er av stor viktighet at bydelsdirektøren fortsetter å ha et sterkt fokus på 
økonomistyringen/økonomioppfølgingen i 3 tertial 2008, uten at dette medfører 
vesentlige endringer av budsjettforutsetningene. 


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


 Sak 47 /08  Tertialstatistikk for bydelene pr. 2. tertial 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om tertialstatistikk for bydelene pr. 2. tertial 2008  til behandling 
i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
  
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 







Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar tertialstatistikk for bydelene 2. tertial 2008 til orientering 
  
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar bydelenes tertialstatistikk 2. tertial 2008 til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling:  
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 


 


 Sak 48 /08  Tertialrapport  Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- 
besvarelse i henhold til rundskriv 23/2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- besvarelse i 
henhold til rundskriv 23/2008  til behandling i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
  
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- 
besvarelse i henhold til rundskriv 23/2008  til orientering 
  
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008 - besvarelse i henhold til 
rundskriv 23/2008 til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling:  
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 


 


 Sak 49 /08  Bydel Nordstrand - oppsummering av 
regnskapsrevisjonen for 2007 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak Bydel Nordstrand – oppsummering av regnskapsrevisjonen for 
2007  til behandling i: 
Komiteer og råd 
Bydelsutvalget 
  
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Bydel Nordstrand – oppsummering av 
regnskapsrevisjonen for 2007  til orientering 
  
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar Kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen 2007 for 
Bydel Nordstrand til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling:  
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 


 


Sak 50 /08  Evaluering av TT- ordning - forlengelse av høringsfrist 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget: 


1. Arbeidsutvalget tar bydelsdirektørens saksfremstilling til etterretning 
2. Resultatene av prøveprosjektet evalueres etter ett år 
3. Evalueringen sendes til høring i bydelene før ordningen eventuelt iverksettes i hele    
     kommunen. 







 
Til komiteer og råd: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak 29.09.2008: 
Arbeidsutvalgets 4 representanter ( 1 H, 1 FrP, 1 A, 1 KrF)  samlet seg om forslag til følgende 
alternative vedtak, satt opp mot bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
Bydel Nordstrand ønsker å opprettholde dagens TT-ordning 
Votering: 
Arbeidsutvalgets alternative forslag ble enstemmig vedtatt (1 H, 1 Frp, 1 A, 1 KrF) 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1, 2 og 3 falt. 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Bydel Nordstrand ønsker å opprettholde dagens TT-ordning 
 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling:  
Rådet for funksjonshemmede støtter arbeidsutvalgets vedtak 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 


 


 Sak 51 /08  Trafikkplan - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Saken sendes til behandling i: 
Byutvikling ,miljø- og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget  
 
Til BMS-komiteen 
Komiteen-komiteen vedtar bydelsdirektørens innstilling ovenfor bydelsutvalget. 
  
Til ungdomsrådet 
Ungdomsrådet  vedtar bydelsdirektørens innstilling ovenfor bydelsutvalget. 
 
Til rådet for funksjonshemmede 
Rådet for funksjonshemmede vedtar bydelsdirektørens innstilling ovenfor bydelsutvalget. 
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Til eldrerådet 
Eldrerådet vedtar bydelsdirektørens innstilling ovenfor bydelsutvalget. 
 
Til bydelsutvalget 
Bydelsutvalget vedtar arbeidsgruppens forslag som trafikkplan for Bydel Nordstrand 
  
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling:  
Rådet for funksjonshemmede har følgende bemerkninger: 


• Det er behov for økt antall parkeringsplasser for handikappede. Særlig behov i 
bydelens knutepunkt. 


 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Rådet for funksjonshemmede vedtar bydelsdirektørens innstilling ovenfor bydelsutvalget med 
merknader 


 


 Sak 52 /08  Strategisk plan 2009 - 2011 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om Strategisk plan 2009 – 2011 – Bydel Nordstrand til 
behandling i :  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn, ungdom og kultur komite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Strategisk plan 2009 – 2011 – Bydel Nordstrand til 
orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget vedtar Strategisk plan 2009 – 2011 for Bydel Nordstrand. 







 
 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling:  
Rådet for funksjonshemmede har følgende bemerkninger: 
 


• Det er gode visjoner i Strategisk plan, men at målbarhet er savnet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Rådet for funksjonshemmede vedtar bydelsdirektørens innstilling ovenfor bydelsutvalget med 
merknader 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 08.10.2008 
 
 
 
Irene Sehested Grønnaas  
(nestleder av rådet for funksjonshemmede) 
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