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Protokoll 7/08 
 
 
Møte: Bydelsutvalget 

 

 

Møtested: BU-salen, Bydelsadministrasj., Ekebergvn. 243
Møtetid: Torsdag 16.10. og 23.10. 2008 kl. 19.00     
Sekretariat: 23 49 50 72 / 02 180  
 
Møteleder 16.10. og 23.10.08: Sigbjørn Odden (H)  
   
Tilstede 16.10.2008: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilstede 23.10.2008: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigbjørn Odden (H) 
Mona Verdich (H) 
Andreas Bareid (H) 
Ingeborg Midtun (H) 
Øystein Larsen (H) 
Ulf Stigen (FrP) 
Liv Lønnum (FrP) 
Svein Erik Aldal (FrP) 
Steinar Andersen (A) 
Anne Marie Donati (A)  
Knut Hedemann (A)           15 stemmeberettigede til stede 
Thor Granlund (A)             (14 under behandling av sak  
Erik A. Telnes (SV)          108/08) 
Karsten Gjefle (V) 
Haakon Brænden (KrF)                 
 
Sigbjørn Odden (H) 
Mona Verdich (H) 
Andreas Bareid (H) 
Ingeborg Midtun (H) 
Øystein Larsen (H) 
Mona Andersen (FrP 
Liv Lønnum (FrP) 
Svein Erik Aldal (FrP) 
Steinar Andersen (A) ( settenestleder) 
Anne Marie Donati (A)  
Knut Hedemann (A) 
Thor Granlund (A)                      15 stemmeberettigede til stede      
Erik A. Telnes (SV) 
Karsten Gjefle (V) 
Haakon Brænden (KrF)                
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Forfall 16.10.2008: Mona Andersen (FrP)  
Forfall 23.10.2008: Ulf Stigen (FrP) 

 
 

Som vara møtte:   
(16.10. og 23.10.2008) Svein Erik Aldal (FrP)  
 
I tillegg møtte 16.10.2008: 

 
Per Johannessen, bydelsdirektør 
RogerWestgaard, spesialkonsulent 
Irene Borge-Hansen, konsulent 
 
 

 

I tillegg møtte 23.10.2008: Per Johannessen, bydelsdirektør 
 

 

Møtesekretær:   
16.10. og 23.10.2008:                  Gunn Tove Bjørkli 
 
Åpen halvtime 16.10.2008: 
•     Kjersti Elvestad, leder av utvalget for Bekkelaget Sjøside, møtte i åpen halvtime. Utvalget 

jobber med høringsuttalelse i saken. Hun håpet på fortsatt godt samarbeide med 
bydelspolitikerne. Synspunkter i anledning reguleringsplanen for Sydhavna, var blant 
annet: 

- reguleringsplanen er ikke i samsvar med bystyrevedtaket – for store arealer er satt av 
til havnedrift 

- fjernvameanlegg  på Ormsundkaia – ikke konsekvensutredet – bør legges på Sjursøya 
hvor det er nok plass 

- Ormsundveien, som går  forbi skolen, vil fortsatt være åpen for  tungtrafikk 
- anløpsted av lokalferga tar plass av friarealet som brukes til bading og friluftsliv 

•    Helle Sviu fra aksjonsgruppen  ”La Nordstrand puste” ba om bydelsutvalget om hjelp til å 
påvirke sentrale politikere til å stanse utbyggingen på Holtet. Hun uttrykte sterk 
bekymring over situasjonen når det gjelder blant annet: 

- farlig trafikksituasjon  
- parkeringsproblemer 
- utbygging truer infrastrukturen  
- skoler og barnehager fulle 

 
Åpen halvtime 23.10.2008: 
•    Det var mange frammøtte i åpen halvtime som var engasjerte i saken om 

barnehageutbygging i Radarveien 88. Brev fra Nyhagen boligsameie av 22.10.2008 ble 
omdelt til bydelsutvalgets medlemmer. 

       Thorun Nordby og Bjarne Prøven som representerte Nyhagen boligsameie, Finn Ormåsen 
som representerte Lamberteter 2003, Harald Nordseth som representerte 
Nordstrandhøgda boligsameie, uttalte seg i saken, blant annet om følgende: 

      -     gjeldende reguleringsbestemmelser / protest mot dispensasjonssøknad 
- trafikkforhold, spesielt farlige situasjoner i krysset Lambertseterveien/Radaraveien 
- økende trafikk etter utbygging av Lambertseter senter 
- parkeringsforhold 
- grønt- og friareal – stor betydning for beboerne 
- høyde/størrelse på bygget 
- lysforhold 
-   forslag til alternative barnehagetomter 
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Informasjon 16.10.2008: 
Bydelsdirektør Per Johannessen informerte om barnehageutbygging i Radarveien 88 
 
Informasjon 23.10.2008: 
Bydelsdirektør Per Johannessen besvarte spørsmål fra Liv Lønnum (FrP) om følgende: 

- NAV/ samlokalisering – utsatt på ubestemt tid.  
- Tilsynsrapportene – etterspørsel. Leverte rapporter er sendt sykehjemsetaten. Fått to 

tilbake som er klare for sak. 
 
Eventuelt 16.10.2008: 

• Steinar Andersen (A) anmodet om at sak om evaluering av bydelsdagene 2008 settes 
på sakskartet og behandles i arbeidsutvalgets neste møte 

 
 
 
 
Saker behandlet under møte: 
Sak 98 /08   Innkalling og sakskart til bydelsutvalgets møte  16.10.2008 ................................. 1 
Sak 99 /08  Protokoll fra bydelsutvalgets møte 11.09.2008 godkjennes ................................... 2 
Sak 100 /08  Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.08.2008.......................................... 2 
Sak 101 /08  Oppfølging av sak om budsjettjustering BU-sak 54/08 ........................................ 4 
Sak 102 /08  Tertialstaistikk for bydelene pr. 2. tertial 2008 ..................................................... 5 
Sak 103 /08  Tertialrapport  Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- besvarelse i henhold til 

rundskriv 23/2008................................................................................................... 7 
Sak 104 /08  Bydel Nordstrand - oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2007.................. 8 
Sak 105 /08  Strategisk plan 2009 - 2011 - Bydel Nordstrand................................................... 9 
Sak 106 /08  Søknad om kulturstøtte - Symra kulturhus/Deichmanske bibliotek ................... 12 
Sak 107 /08  Utredning om opptak i- og bestilling i barnehager ............................................. 15 
Sak 108 /08  Fordeling av frivillighetsmidler 2008 i Bydel Nordstrand.................................. 16 
Sak 109 /08  Trafikkplan - Bydel Nordstrand .......................................................................... 19 
Sak 110 /08  Sydhavna - planforslag til offentlig ettersyn. Reguleringsplan........................... 23 
Sak 111 /08  Forslag til navn på 2749 på Ekeberg................................................................... 28 
Sak 112 /08  Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Cecilie Thoresens vei 

9-15....................................................................................................................... 29 
Sak 113 /08  Evaluering av TT-ordning - forlengelse av høringsfrist ..................................... 29 
Sak 114 /08  Midtåsenhjemmet -søknad om serverings- og skjenkebevilling......................... 30 
Sak 115 /08  Protokoller til orientering.................................................................................... 31 
Sak 116 /08  Reguleringsplanarbeid for Holtet ........................................................................ 32 
Sak 117 /08  Hovedstadsprosessen - politisk innspill ad. sykehusreformen............................ 32 
Sak 118 /08  Barnehageutbygging Radarveien 88 ................................................................... 35 
Sak 119 /08  Høring av Samferdselsetatens handlingsplan for universell utforming 2009 - 

2012 ...................................................................................................................... 37 
 
 
 
Sakene 98 – 109, 116 og 117/08 ble behandlet 16.10.2008 
Sakene 110 – 115, 118 og 119/08 ble behandlet 23.10.2008 
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Sak 98 /08   Innkalling og sakskart til bydelsutvalgets møte  16.10. og 
23.10.2008 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møte 16.10.2008 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 16.10.2008 
Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om følgende tilleggssak: 
116/08 - Reguleringsplanarbeid for Holtet.  
 
Knut Hedemann (A) fremmet forslag om følgende tilleggssak: 
117/08 - Hovedstadsprosessen - politisk innspill ad. sykehusreformen 
 
Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om følgende tilleggssak:  
118/08 - Barnehageutbygging Radarveien 88 som sak 118/08. 
 
Votering 16.10.2008: 
Sigbjørn Oddens (H)  forslag om å behandle sak om reguleringsplanarbeid for Holtet som sak 
116/08, ble enstemmig vedtatt. 
 
Knut Hedemanns (A)  forslag om å behandle tilleggssak om Hovedstadsprosessen - politisk 
innspill ad sykehusreformen som sak 117/08 ble enstemmig vedtatt. 
 
Sigbjørn Oddens (H) forslag om å behandle sak om om Barnehageutbygging Radarveien 88 
som sak 118/08. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING – EKSTRAORDINÆRT MØTE 
23.10.2008 
 
Sigbjørn Odden (H) foreslo Steinar Andersen (A) som settenestleder i Ulf Stigens (FrP) fravær. 
Oppnevningen ble enstemmig vedtatt. 
 
Bydelsutvalget godkjente enstemmig innkalling og sakskartet til ekstraordinært møte 
23.10.2008.   
 
Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om følgende tilleggssak: 
Sak 119 /08  Høring av Samferdselsetatens handlingsplan for universell utforming 2009 – 2012 
 
Votering 23.10.2008: 
Sigbjørn Oddens (H) forslag om å behandle tilleggssak om Høring av Samferdselsetatens 
handlingsplan for universell utforming 2009 – 2012 som sak 119/08 ble enstemmig vedtatt. 
Følgende saker skal dermed behandles 23.10.2008: 
110 , 111, 112, 113, 114, 115, 118 og  tilleggssak 119/08 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart til møtene 16.10. og 23.10.2008 godkjennes med fire tilleggssaker, 
116, 117, 118 og 119/08 
 
 



  

Sak 99 /08  Protokoll fra bydelsutvalgets møte 11.09.2008 godkjennes 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 11.09.2008 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Vedtak: 
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 11.09.2008 godkjennes 
 
 
 

 Sak 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 tiltrees 
 
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 tiltrees 
 
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 tiltrees 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.08.2008 til 
orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sak 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 tiltrees 
 
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. 

 
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 tiltrees 

Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
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Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 

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. 

 
 
 

 Sak 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 tiltrees 
 
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? 
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 tiltrees 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
e 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar bydelenes tertialstatistikk 2. tertial 2008 til orientering 
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Sak 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 tiltrees 
 
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 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 

Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 



Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008 - besvarelse i henhold til 
rundskriv 23/2008 til orientering 
 
 
 

 Sak 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 tiltrees 
 
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: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak i bydelsutvalget  tiltrees 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
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Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende forslag til vedtak, tilleggspunkt 2: 

2. Bydelsutvalget godkjenner bydelens regnskap  for 2007 
 

Votering: 
Sigbjørns Oddens (H) forslag til vedtak, tilleggspunkt 2, ble enstemmig vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som punkt 1. 
 
Vedtak: 

1. Bydelsutvalget tar Kommunerevisjonens oppsummering av regnskapsrevisjonen 2007 
for Bydel Nordstrand til orientering 

2. Bydelsutvalget godkjenner bydelens regnskap  for 2007 
 
 
 

 Sak 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 tiltrees. 
 
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. 
 
 
 
 
 



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 
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Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Rådet for funksjonshemmede vedtar bydelsdirektørens innstilling ovenfor bydelsutvalget med 
merknader 

Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
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 tiltrees 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 tiltrees med tre nye tilleggspunkter. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ulf Stigen (FrP) fremmet følgende alternative forslag til vedtak: 
FrP’s medlemmer setter pris på alle høringsuttalelsene som er kommet inn fra lag, 
organisasjoner og privatpersoner.  
FrP’s medlemmer ønsker at administrasjonen framlegger en kort konsekvensanalyse av 
samtlige forslag. Disse legges fram for behandling i komiteer og bydelsutvalget på første møte 
på nyåret. Det blir da opp til BU’s medlemmer og eventuelt innarbeide forslagene i planen. 



 
Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende alternative forslag til vedtak, 3 punkter: 

1. Bydelsutvalget vedtar strategisk plan 2009-2011 for Bydel Nordstrand 
2. Bydelsutvalget ber administrasjonen utarbeide en konsekvensutredning av de mottatte 

høringsuttalelser som sammen med de enkelte høringsinnspillene legges til grunn når 
bydelens strategiske plan skal revideres i 2009. 

3.  Bydelsutvalget ber administrasjonen tilskrive de enkelte innsendere av høringsinnspill 
og informere om hvorfor høringsinnspillene ikke er behandlet nå, samt hvordan disse 
vil bli behandlet ved revisjon av planen i 2009. 

 
Votering: 
Ulf Stigens (FrP) forslag til vedtak fikk 4 stemmer (3 FrP, 1 SV) og falt. 11 stemte i mot ( 5 H, 
4 A, 1 KrF, 1 V). 
Sigbjørn Oddens (H) forslag til vedtak, punkt 1, 2 og 3, fikk 11 stemmer (5 H, 4 A, 1 KrF, 1 V) 
og ble vedtatt. 4 stemte i mot (3 FrP, 1 SV). 
 
Vedtak: 

1. Bydelsutvalget vedtar strategisk plan 2009-2011 for Bydel Nordstrand 
2. Bydelsutvalget ber administrasjonen utarbeide en konsekvensutredning av de mottatte 

høringsuttalelser som sammen med de enkelte høringsinnspillene legges til grunn når 
bydelens strategiske plan skal revideres i 2009. 

3.  Bydelsutvalget ber administrasjonen tilskrive de enkelte innsendere av 
høringsinnspill og informere om hvorfor høringsinnspillene ikke er behandlet nå, 
samt hvordan disse vil bli behandlet ved revisjon av planen i 2009. 

 
 

 Sak 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 
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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. 

 
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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 

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. 
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Sak 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 tiltrees. 
 
Til medbestemmelsesutvalget 
Bydeldirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget tiltrees. 
 
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”. 
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 tiltrees med tilleggsavsnitt  
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Knut Hedemann (A) fremmet følgende forslag til vedtak:  
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak, nytt 3. tilleggsavsnitt, tilføyes i høringsuttalelsen: 
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, med nytt 3. tilleggsavsnitt, ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens høringsuttalelse med følgende nye 3. 
tilleggsavsnitt: 
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 
 
 

 Sak 108 /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 tiltrees. 
 
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,-) 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig med endringer  
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Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres med endringer. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Saksopplysninger ble gitt av Steinar Andersen (A), som bemerket feil i teksten i 
saksframlegget, punkt 26 – Lambertseter Frivillighetssentral – beskrivelse av tiltak. Det er  ikke 
er generell støtte, men støtte til bydelsdagene det er søkt om midler til, og må rettes. 
 
Steinar Andersen (A) ble erklært inhabil og avsto fra behandlingen i saken. 
 
Knut Hedemann (A) fremmet forslag om alternativt vedtak i henhold til BUK-komiteens 
vedtak: 
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, med endringer i henhold til Knut Hedemanns (A) 
alternative forslag, ble enstemmig vedtatt med 14 stemmer. Steinar Andersen (A) var innhabil 
og avstod fra å stemme. 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tildeler frivillighetsmidler 2008 etter barn, ungdom og kulturkomiteens 
innstilling i møte 07.10.2008, som følger: 
 
 
 

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 
Lambertseter 

7.500.- 2000.- 01.05.08 Tiltaket retter seg mot 
30-40 brukere i vår 
bydel.  

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.- 3400,- 25.08.08 Deltakere også fra 
Bydel Østensjø. 

13 Tro og Lys-
Nordstrand 

Generell støtte 10.000 Avslås. 26.08.08 Byomfattende.  
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Nordstrand 
menighets 
ungdoms 
fellesskap 

 
”Etter skoletid”- 
leksehjelp og middag. 

 
5.000,- 

 
5000,- 

 
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. 
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Bekkelaget 
Seniorkor 

 
Dekning til korets utgifter 
til dirigent/pianist ved 
opptredener 

 
6.000,- 

 
Avslås 

 
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,- Avslås 01.09.08 Fint tiltak for barn og 

unge og mye frivillig 
arbeidsinnsats.  
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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 
Frivillighetssentr
al 

Bydelsdagene 10.600,- 10600,- 28.08.08 Fine tiltak for beboere i 
bydelen 

 

 
 

Sak 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  
 
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 behandling: 
Det ble fremmet følgende fellesforslag til uttalelse som skal følge saken: 
Bydelens rolle 
Bydelen har ingen vedtak eller beslutningsmyndighet i saker som berører de trafikale forhold i 
bydelen. Bydelen er allikevel høringsinstans, og kan være initiativtager, pådriver og 
videreformidle lokale innspill til saker sentralt. 
 
 For å sikre en helhetlig vurdering, samt tydelige tilbakemeldinger fra Nordstrand bydelsutvalg 
er det iverksatt et arbeid med en trafikkplan for Nordstrand bydel. Hensikten er at 
trafikkplanen skal legges til grunn og være et arbeidsverktøy for de uttalelser bydelsutvalget 
kommer med i aktuelle saker. I tillegg skal den være førende for bydelsadministrasjonens 
arbeid med trafikksaker. 
 
Videreføring av trafikkplanarbeidet 
Arbeidet med overordnede føringer (fase 1) av trafikkplanen er med dette dokumentet avsluttet. 
BMS komiteen fremmer følgende forslag for det videre arbeidet: 
 
Fase 2 av arbeidet består av involvering av publikum, BMS komiteen anbefaler 
 

A. Etablering av en nettside for arbeidet med trafikkplanen som åpner for innspill fra 
publikum 
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B. Politikerinvolvering i lokale aktiviteter initiert av befolkningen 
C. Invitasjon til publikum annonseres via bydelens nettsider og bydelens sider i lokalavisen 

 
Innspill fra publikum oppsummeres etter høringsperioden og legges frem for politisk 
behandling. 
 
BMS komiteen forutsetter at det blir klargjort hvilke administrative ressurser som kan stilles til 
rådighet før neste fase av trafikkplanarbeidet iverksettes. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens fellesforslaget til uttalelse ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen vedtar bydelsdirektørens innstilling ovenfor 
bydelsutvalget med tillegg av komiteens uttalelse 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Liv Lønnum (FrP) fremmet forslag om at bydelsutvalget slutter seg til uttalelsen vedtatt i 
byutvikling, miljø og samferdselskomiteen. 
 
Veienes rolle – lokale samleveier: 
Liv Lønnum (FrP) fremmet på vegne av FrP’s gruppe følgende: 
 Punktet hastighet 40 km tas ut som et generelt mål idet disse veiene har svært ulik utforming 
og behov for hensyn. 
Karsten Gjefle (V) fremmet følgende forslag til uttalelse: 
”Lokale samleveier skal tilpasses og tilrettelegges for sykkel” 
 
Trygge skoleveier: 
Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende forslag til uttalelse, nytt punkt 5  ”Skolene har et 
selvstendig ansvar for å jobbe forebyggende i forhold til foreldre som kjører sine barn til 
skolene” 
 
Gjennomgangstrafikk: 
Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende forslag til uttalelse, nytt punkt 4: 
”Køprising kan brukes som element for å redusere rushtrafikk”  
 
Sykkelveier :  
Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende forslag til uttalelse under punkt 1: Det tilføyes ”…på 
begge sider”: 
Oslo hovedsykkelveinett (Ekebergveien – Kongsveien) skal ha markerte sykkeltraser med en 
bredde på 1,3 meter på begge sider. 
Videre foreslo Sigbjørn Odden (H) et  nytt punkt 5:  
”I Nordstrandveien mellom Sæterkrysset og Postdamveien reduseres fortauet slik at det blir 
plass til sykkeltrase” 
 
Parkering: 
Karsten Gjefle (V) fremmet følgende forslag til uttalelse  punkt 5: 
”Det utredes muligheter for Park and Ride plasser langs trikk og T-banelinje mot sentrum 
Videre fremmet Sigbjørn Odden (H forslag om endring i punkt 2 slik at uttalelsen blir som 
følger:” I byggesaker knyttet til nybygging skal bydelen se til at ovennevnte krav blir ivaretatt”. 
 



 
 
Kollektiv transport: 
Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende forslag til uttalelse, nytt punkt 6: ”T-banenens skinner 
utbedres og vognsett oppgraderes slik at T-banen kan kjøre med høyere hastighet” 
 
Votering: 
Liv Lønnums (FrP) forslag til at bydelsutvalget slutter seg til uttalelsen vedtatt i byutvikling, 
miljø og samferdselskomiteen ble enstemmig vedtatt. 
 
Veienes rolle – lokale samleveier: 
Liv Lønnums (FrP) forslag fikk 3 stemmer (FrP) og falt. 12 stemte i mot (5 H, 4 A, 1 V, 1 SV, 
1 KrF). 
Karsten Gjefles (V) forslag til uttalelse, nytt punkt, fikk 1 stemme (V) og falt. 14 stemte i mot 
(5 H, 3 FrP, 4 A, 1 KrF, 1 SV). 
 
Trygge skoleveier:  
Sigbjørn Oddens (H) forslag til uttalelse, nytt punkt 5  fikk 3 stemmer (3 H) og falt. 12 stemte i 
mot (3 FrP, 1 KrF, 1 V,  4 A, 1 SV, 2 H). 
 
Gjennomgangstrafikk: 
Sigbjørn Oddens (H) forslag til uttalelse, nytt punkt 4, fikk 5 stemmer ( 3 H, 1 V, 1 SV) og falt. 
10 stemte i mot (2 H, 3 FrP, 1 KrF, 4 A). 
 
Sykkelveier:   
Sigbjørn Oddens (H) forslag til uttalelse under punkt 1 tilføyelse ”…på begge sider” ble 
enstemmig vedtatt. 
Sigbjørn Oddens (H) forslag til uttalelse, nytt punkt 5,  fikk 7 stemmer ( 3 H, 1 V, 1 SV,2 A) og 
falt. 8 stemte i mot ( 2 H, 3 FrP, 1 KrF, 2 A). 
 
Parkering  
Karsten Gjefles (V) forslag til uttalelse nytt punkt 5 ble vedtatt med  9 stemmer (1 KrF, 1 FrP, 
2 H, 1 SV, 3 A, 1 V). 5 stemte i mot ( 2 FrP, 3 H). 
Sigbjørn Oddens (H) forslag om endring i punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Kollektiv transport: 
Sigbjørn Oddens (H) forslag til uttalelse, nytt punkt 6, ble vedtatt med 11 stemmer ( 4 A, 1 SV, 
1 FrP, 4 H 1 V). 4 stemte i mot (1 H, 2 FrP, 1 KrF). 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget vedtar arbeidsgruppens forslag som trafikkplan for Bydel Nordstrand med 
endringer og med følgende uttalelse som skal følge saken: 
 
Bydelens rolle 
Bydelen har ingen vedtak eller beslutningsmyndighet i saker som berører de trafikale forhold i 
bydelen. Bydelen er allikevel høringsinstans, og kan være initiativtager, pådriver og 
videreformidle lokale innspill til saker sentralt. 
 
 For å sikre en helhetlig vurdering, samt tydelige tilbakemeldinger fra Nordstrand bydelsutvalg 
er det iverksatt et arbeid med en trafikkplan for Nordstrand bydel. Hensikten er at 
trafikkplanen skal legges til grunn og være et arbeidsverktøy for de uttalelser bydelsutvalget 
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kommer med i aktuelle saker. I tillegg skal den være førende for bydelsadministrasjonens 
arbeid med trafikksaker. 
 
Videreføring av trafikkplanarbeidet 
Arbeidet med overordnede føringer (fase 1) av trafikkplanen er med dette dokumentet avsluttet. 
BMS komiteen fremmer følgende forslag for det videre arbeidet: 
 
Fase 2 av arbeidet består av involvering av publikum, BMS komiteen anbefaler 
 

D. Etablering av en nettside for arbeidet med trafikkplanen som åpner for innspill fra 
publikum 

E. Politikerinvolvering i lokale aktiviteter initiert av befolkningen 
F. Invitasjon til publikum annonseres via bydelens nettsider og bydelens sider i lokalavisen 

 
Innspill fra publikum oppsummeres etter høringsperioden og legges frem for politisk 
behandling. 
 
BMS komiteen forutsetter at det blir klargjort hvilke administrative ressurser som kan stilles til 
rådighet før neste fase av trafikkplanarbeidet iverksettes. 
 
 

 Sak 110 /08  Sydhavna - planforslag til offentlig ettersyn. 
Reguleringsplan 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 23.10.2008 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget har følgende merknader til de fremlagte planforslagene: 
 

1. Det vises til mottatte planforslag for regulering av Sydhavna i tillegg til overordnede 
føringer i Fjordbyplanen som skal ivareta framtidige havnefunksjoner og behovet for 
framtidig  byutvikling, og hvor det konstateres at havnefunksjonene blir beskåret i 
forhold til dagens arealutnyttelse.  

 
2. Bydelsutvalget finner det vanskelig å forstå hvilke arealer som er nødvendig for å drive 

de havnerelaterte virksomheter i Sydhavna som en arealeffektiv havn og etterspør 
derfor om nærmere dokumentasjon på dette. 
  

3. Bydelsutvalget anmoder at reguleringsplanforslagene for Sydhavna  avklares ift. 
foreliggende bystyrevedtak hva angår areal avsatt til havn på Ormsund og fortsatt bruk 
av Ormsundsveien som adkomst.Bydelsutvalget ber også om at begrepet ”kaifront” 
defineres nærmere i det endelige planarbeid. 

 
4. Bydelsutvalget erfarer at dagens driftsopplegg på Ormsundterminalen stadig  

overskrider de satte grenseverdier for støy – særlig i forbindelse med ettermiddag/kveld 
og nattarbeid. Klager fra berørte naboer er loggført av Oslo kommune og Oslo Havn 
gjennom flere år. For fremtiden er det viktig at virksomheten gjennomføres slik at 
støyulempene for nærområdene reduseres mest mulig og at virksomheten til enhver tid 
holder seg innenfor gjeldende støygrenser. 

 



5. Bydelsutvalget går mot plassering av fjernvarmesentral med tilhørende plassering av 
gasstanker på Ormsund. 

 
6. Foreslåtte plassering av fjernvarmesentralen med tilhørende plassering av gasstanker 

er en av bydelens største innvendinger til det fremlagte planforslaget. Konsekvenser av 
gasskjel i varmesentral for fjernvarmeanlegget forusettes utredet i forbindelse med 
konsesjonsbehandling av anlegget etter energiloven. Anlegget har pt kun konsesjon 
etter energiloven for varmepumpe. I denne forbindelse må det legges klare 
begrensninger på hvor stor del av tiden anlegget tillates gassfyrt for dekning av 
spisslast. 

 
7. Bydelsutvalget vil fraråde at planen for Sjursøyas søndre del vedtas slik den foreligger. 

Bydelsutvalget ber om at plassering av fjernvarmeanlegg søkes tilpasset til denne 
planlagte buffersonen ytterst på Sjursøya syd. Med dette vil også den visuelle virkning 
av inntil 54 meter høy pipe til fjernvarmeanlegget dempes som følge av den foreslåtte 
reguleringshøyde på 60 meter som gjelder for den øvrige del av Sjursøya . 
Bydelsutvalget er videre av den oppfatning at den planlagte buffersone kun har en 
estetisk virkning fra bare en mindre synsvinkel fra sjøsiden.  

 
8. Med hensyn til gassfyring av fjernvarmeanlegget bemerker bydelsutvalget følgende: 

 
a. Muligheten for å benytte gass fra det planlagte gassgjenvinningsanlegg i 

slamdeponiet til OVA i fjernvarmeanlegget må utredes 
b. Transport av gass sjøveien til fjernvarmeanlegget må utredes 

 
9. Det planlagte anløpsted  på Ormsund for lokal ferjetrafikk må etableres slik at dette 

ikke ødelegger for allerede opparbeidet areal til friluftsformål, dvs. nærmere kaifronten 
eller aller helst på annet sted enn Ormsund. 

 
10. Transport ut og inn av Sydhavna til Ormsundveien skal kun benyttes i ekstraordinære 

tilfeller(evakueringsformål). All eventuell tanktransport med bil til og fra 
fjernvarmeanlegget og til og fra slamdeponiet skal føres gjennom hovedadkomst i nord. 
Denne trafikken vil reduseres ved å legge fjernvarmesentral annet sted enn på Ormsund 
– og behovet for slik trafikk reduseres vesentlig hvis lokalprodusert gass benyttes – se 
pkt.8 a. 

  
11. Området rundt Alnas utløp oppfattes å være det området hvor planforslagene mest 

avviker fra hverandre. Det er viktig at Kongshavn ivaretas med maksimal kailengde, og 
bydelsutvalget støtter derfor planalternativet fra Oslo Havn KF. 
Den funksjonen som for dette området ligger i plan- og bygningsetatens forslag bør i 
stedet finne sin plass i Ormsundområdet. 
Det må legges vekt på at områdene rundt og ved Ormsund skal fungere som reelle 
buffersoner mellom havna og bebyggelsen. Sørsiden av Ormsundkaia må bedre 
tilrettelegges for allmennyttige formål. Herunder må det fremmes løsninger for å skape 
et område som er tilrettelagt med havn for småbåter, strand mv. 
Disse formål må sikkerhetsmessig ivaretas i forhold til de aktiviteter som foregår i 
havneområdet for øvrig, noe som antas lettere å ivareta på Ormsund enn ved Alnas 
utløp . Dette gjelder sikkerhet i sjø i forhold til småbåter og badende, tilrettelegging for 
sikker adkomst, støyskjerming mv.   

 
12. Reguleringsplanen skal ikke begrense muligheten for realisering av tunnelløsninger for 

Mosseveien. 
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13. Det må sikres gode forbindelser mellom fjordlandskapet og Ekeberg. 

 
14. Området rundt Alnaelvas kunstige utløp må navnsettes med en betegnelse der Alna ikke 

inngår. Alnanavnet må forbeholdes den gjenåpnede elven mellom Groruddalen og 
Middelaldervannspeilet. Siden dette området ligger i Bydel Gamle Oslo anmoder en 
bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo å følge opp navnsettingsspørsmålet i dette området. 

 
15. Planforslaget peker på at høye konstruksjoner vil være godt synlige og prege området 

mellom den grønne Ekebergskråningen og sjøen, både når det gjelder utsikt fra og mot 
sjøen og byen. Det må legges vekt på at det samtidig må være åpne korridorer for sikt 
og tilgjengelighet mot sjøen. 

 
16. Bydelsutvalget forutsetter på generelt grunnlag at planforlagene er tuftet på 

arealeffektive premisser, men jf. allikevel dette vedtaks pkt. 2. Ut fra et slikt synspunkt 
er en av den formening at dagens lossepunkt for olje på Sjursøya øst bør planlegges 
flyttet lenger ut i fjorden. Dette er ikke konsekvensutredet til tross for gjentatte 
oppfordringer fra utvalget for Bekkelagets sjøside. Dette mener også Bydelsutvalget bør 
utredes. Flytting av lossepunkt til lastebøye vil frigjøre store arealer til havnerelatert 
virksomhet – som igjen kan frigjøre annet areal til friområde/allmennyttige formål. 

 
17. Bydelsutvalget påpeker viktigheten av at det ikke inngås avtaler om havnerelatert 

virksomhet som svekker en effektiv arealutnyttelse, og som i tillegg kan ivareta  endrede 
behov som måtte oppstå. Dette kan også være med å sikre at virksomheten til enhver tid 
drives i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.  

 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 16.10.2008 
Saken ble lagt fram på møtet 16.10.2008 uten innstilling fra bydelsdirektøren. 
 
Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om at denne saken (110/08) og andre gjenstående saker på 
sakskartet utsettes til ekstraordinært møte i bydelsutvalget 23.10.2008, i stedet for 
ekstraordinært møte i arbeidsutvalget 20.10.2008.  
 
Votering: 
Sigbjørn Oddens (H) forslag om å sluttbehandle denne og andre gjenstående saker til 
ekstraordinært møte i bydelsutvalget 23.10.2008 kl 19.00 fikk 14 stemmer (5 H, 3, FrP, 4 A, 1 
V, 1 SV). 1 stemte i mot (KrF) 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget utsetter saken og behandler denne saken og følgende andre gjenstående saker 
fra dagens møte i ekstraordinært møte 23.10.2008 kl 19.00: Sakene 110, 111, 112, 113, 114, 
115 og 118/08. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 23.10.2008 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 



Vedtak: 
Bydelsutvalget har følgende merknader til de fremlagte planforslagene: 
 

1. Det vises til mottatte planforslag for regulering av Sydhavna i tillegg til overordnede 
føringer i Fjordbyplanen som skal ivareta framtidige havnefunksjoner og behovet for 
framtidig  byutvikling, og hvor det konstateres at havnefunksjonene blir beskåret i 
forhold til dagens arealutnyttelse.  

 
2. Bydelsutvalget finner det vanskelig å forstå hvilke arealer som er nødvendig for å 

drive de havnerelaterte virksomheter i Sydhavna som en arealeffektiv havn og 
etterspør derfor om nærmere dokumentasjon på dette. 
  

3. Bydelsutvalget anmoder at reguleringsplanforslagene for Sydhavna  avklares ift. 
foreliggende bystyrevedtak hva angår areal avsatt til havn på Ormsund og fortsatt 
bruk av Ormsundsveien som adkomst.Bydelsutvalget ber også om at begrepet 
”kaifront” defineres nærmere i det endelige planarbeid. 

 
4. Bydelsutvalget erfarer at dagens driftsopplegg på Ormsundterminalen stadig  

overskrider de satte grenseverdier for støy – særlig i forbindelse med 
ettermiddag/kveld og nattarbeid. Klager fra berørte naboer er loggført av Oslo 
kommune og Oslo Havn gjennom flere år. For fremtiden er det viktig at virksomheten 
gjennomføres slik at støyulempene for nærområdene reduseres mest mulig og at 
virksomheten til enhver tid holder seg innenfor gjeldende støygrenser. 

 
5. Bydelsutvalget går mot plassering av fjernvarmesentral med tilhørende plassering av 

gasstanker på Ormsund. 
 

6. Foreslåtte plassering av fjernvarmesentralen med tilhørende plassering av gasstanker 
er en av bydelens største innvendinger til det fremlagte planforslaget. Konsekvenser 
av gasskjel i varmesentral for fjernvarmeanlegget forusettes utredet i forbindelse med 
konsesjonsbehandling av anlegget etter energiloven. Anlegget har pt kun konsesjon 
etter energiloven for varmepumpe. I denne forbindelse må det legges klare 
begrensninger på hvor stor del av tiden anlegget tillates gassfyrt for dekning av 
spisslast. 

 
7. Bydelsutvalget vil fraråde at planen for Sjursøyas søndre del vedtas slik den 

foreligger. Bydelsutvalget ber om at plassering av fjernvarmeanlegg søkes tilpasset til 
denne planlagte buffersonen ytterst på Sjursøya syd. Med dette vil også den visuelle 
virkning av inntil 54 meter høy pipe til fjernvarmeanlegget dempes som følge av den 
foreslåtte reguleringshøyde på 60 meter som gjelder for den øvrige del av Sjursøya . 
Bydelsutvalget er videre av den oppfatning at den planlagte buffersone kun har en 
estetisk virkning fra bare en mindre synsvinkel fra sjøsiden.  

 
8. Med hensyn til gassfyring av fjernvarmeanlegget bemerker bydelsutvalget følgende: 

 
a. Muligheten for å benytte gass fra det planlagte gassgjenvinningsanlegg i 

slamdeponiet til OVA i fjernvarmeanlegget må utredes 
b. Transport av gass sjøveien til fjernvarmeanlegget må utredes 
 

9. Det planlagte anløpsted  på Ormsund for lokal ferjetrafikk må etableres slik at dette 
ikke ødelegger for allerede opparbeidet areal til friluftsformål, dvs. nærmere 
kaifronten eller aller helst på annet sted enn Ormsund. 
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10. Transport ut og inn av Sydhavna til Ormsundveien skal kun benyttes i 

ekstraordinære tilfeller(evakueringsformål). All eventuell tanktransport med bil til og 
fra fjernvarmeanlegget og til og fra slamdeponiet skal føres gjennom hovedadkomst i 
nord. Denne trafikken vil reduseres ved å legge fjernvarmesentral annet sted enn på 
Ormsund – og behovet for slik trafikk reduseres vesentlig hvis lokalprodusert gass 
benyttes – se pkt.8 a. 

  
11. Området rundt Alnas utløp oppfattes å være det området hvor planforslagene mest 

avviker fra hverandre. Det er viktig at Kongshavn ivaretas med maksimal kailengde, 
og bydelsutvalget støtter derfor planalternativet fra Oslo Havn KF. 
Den funksjonen som for dette området ligger i plan- og bygningsetatens forslag bør i 
stedet finne sin plass i Ormsundområdet. 
Det må legges vekt på at områdene rundt og ved Ormsund skal fungere som reelle 
buffersoner mellom havna og bebyggelsen. Sørsiden av Ormsundkaia må bedre 
tilrettelegges for allmennyttige formål. Herunder må det fremmes løsninger for å 
skape et område som er tilrettelagt med havn for småbåter, strand mv. 
Disse formål må sikkerhetsmessig ivaretas i forhold til de aktiviteter som foregår i 
havneområdet for øvrig, noe som antas lettere å ivareta på Ormsund enn ved Alnas 
utløp . Dette gjelder sikkerhet i sjø i forhold til småbåter og badende, tilrettelegging 
for sikker adkomst, støyskjerming mv.   

 
12. Reguleringsplanen skal ikke begrense muligheten for realisering av tunnelløsninger 

for Mosseveien. 
 

13. Det må sikres gode forbindelser mellom fjordlandskapet og Ekeberg. 
 

14. Området rundt Alnaelvas kunstige utløp må navnsettes med en betegnelse der Alna 
ikke inngår. Alnanavnet må forbeholdes den gjenåpnede elven mellom Groruddalen 
og Middelaldervannspeilet. Siden dette området ligger i Bydel Gamle Oslo anmoder 
en bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo å følge opp navnsettingsspørsmålet i dette 
området. 

 
15. Planforslaget peker på at høye konstruksjoner vil være godt synlige og prege området 

mellom den grønne Ekebergskråningen og sjøen, både når det gjelder utsikt fra og 
mot sjøen og byen. Det må legges vekt på at det samtidig må være åpne korridorer for 
sikt og tilgjengelighet mot sjøen. 

 
16. Bydelsutvalget forutsetter på generelt grunnlag at planforlagene er tuftet på 

arealeffektive premisser, men jf. allikevel dette vedtaks pkt. 2. Ut fra et slikt synspunkt 
er en av den formening at dagens lossepunkt for olje på Sjursøya øst bør planlegges 
flyttet lenger ut i fjorden. Dette er ikke konsekvensutredet til tross for gjentatte 
oppfordringer fra utvalget for Bekkelagets sjøside. Dette mener også Bydelsutvalget 
bør utredes. Flytting av lossepunkt til lastebøye vil frigjøre store arealer til 
havnerelatert virksomhet – som igjen kan frigjøre annet areal til 
friområde/allmennyttige formål. 

 
17. Bydelsutvalget påpeker viktigheten av at det ikke inngås avtaler om havnerelatert 

virksomhet som svekker en effektiv arealutnyttelse, og som i tillegg kan ivareta  
endrede behov som måtte oppstå. Dette kan også være med å sikre at virksomheten til 
enhver tid drives i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. 

 



 Sak 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 tiltrees 
 
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 tiltrees med endring av skrivemåte: Anne 
Brannfjeld 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak 02.09.2008: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget  tiltrees. 
 
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: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Byutvikling, miljø og  samferdselskomiteens vedtak 07.10.2008: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 23.10.2008 
Ingen forslag fremmet 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Vei 2749 på Ekeberg gis navnet Anne Brannfjelds vei 
 
 

Sak 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. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydel Nordstrand har på nåværende tidspunkt ingen merknader til varselet om igangsetting 
av arbeid med reguleringsplan for Cecilie Thoresens vei 9 – 15. 
 
 
 

 Sak 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 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering 
 
 

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

 Sak 115 /08  Protokoller til orientering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget: 
Protokollene tas til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Knut Hedemann (A) stilte spørsmål om KrF’s vararepresentant i BUK-komiteen, Anne Marit 
Ruud, er innkalt til møtene i komiteen da Anne Louise Hübert har permisjon ut 2008. 
Administrasjonen opplyste at Anne Marit Ruud er innkalt, men meldte forfall. 
 
Det var ingen merknader til protokollene. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Protokollene tas til orientering 
 
 



 Sak 116 /08  Reguleringsplanarbeid for Holtet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Saken ble tatt opp på møtet og vedtatt behandlet som sak 116/08. Det forelå ingen innstilling 
fra bydelsdirektøren. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
 
Sigbjørn  Odden (H) fremmet forslag om å behandle saken på dagen møte som sak 116/08, som 
ble enstemmig vedtatt - med følgende vedtaksforslag: 
 
Bydelsutvalget gir BU-leder,  BMS-leder og BMS-nestleder fullmakt til å be om deputasjon i 
byutviklingskomiteen for å se om at Holtet- og Seterreguleringen revideres i forhold til de 
utfordringer som vil komme i forhold til parkering, trafikk og høyere utbygging enn opprinnelig 
forutsagt. 
 
Votering: 
Sigbjørn Oddens (H) forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget gir BU-leder,  BMS-leder og BMS-nestleder fullmakt til å be om deputasjon i 
byutviklingskomiteen for å se om at Holtet- og Seterreguleringen revideres i forhold til de 
utfordringer som vil komme når det gjelder parkering, trafikk og høyere utbygging enn 
opprinnelig forutsagt. 
 
 

 Sak 117 /08  Hovedstadsprosessen - politisk innspill ad. 
sykehusreformen 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Saken ble tatt opp på møtet og vedtatt behandlet som sak 117/08. Det forelå ingen innstilling 
fra bydelsdirektøren. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Knut Hedemann (A) fremmet på vegne av Arbeiderpartiets gruppe forslag til følgende 
høringsuttalelse vedrørende hovedstadsprosessen - sykehusreformen: 
 
”Sykehusreformen må ha som mål et godt sykehustilbud til Oslos befolkning. 
Det viktigste for folk i forhold til sykehuset sitt er om en som pasienten får nødvendig 
behandling tidsnok. 
Dette betinger en klar prioritering av valg for de som innlegger pasienter og de som 
nødhjelphenter personer som trenger akutthjelp. 
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Vi hatt hendelser hvor liv har gått tapt eller pasienter er blitt påført unødig skade når pasienter 
er blitt kjørt fra sykehus til sykehus fordi førstesykehuset sier at ”dette er ikke vår pasient”. 
Dersom innleggende lege i det nye systemet må velge lokalsykehusinnleggelse fordi f.eks det er 
billigst eller bestemmelsene sier at det alltid skal prøves først, må dette sykehuset har 
tilstrekkelig kompetanse på alle felt. Hvis ikke, vil kvaliteten i den enkeltes behandlingstilbuds 
kunne variere. 
Hvem skal derfor ha lov til å ta bestemmelsen om pasienten skal legges inn på lokalsykehuset  
først eller direkte på det spesialsykehuset som har størst kompetanse på pasientens 
sykdom/skade?  En ny Oslo Legevakt og fastlegene?  Hva med retten til fritt sykehusvalg?  
I en valgsituasjon er det lett å tenke at pasienter fra sykehjem kommer til bli innlagt på 
lokalsykehuset og må ha ressurssterke støttespillere for å få komme på et spesialsykehus. 
 
Det er like klart at for å trygge oss, må akuttbehandling være på et sykehus med høy 
kompetanse og akutt-tilbudet må være like godt for alle i Oslo, uansett hvor en bor. 
Derfor må akuttinnleggelse fremdeles være en høyt prioritert oppgave for Ullevål 
Universitetssykehus selv om befolkningen i Oslo får andre lokalsykehus. Noe annet ville være 
en klar kvalitetsforringelse.  
Akuttbehandlingen bør derfor ikke fjernes fra Ullevål Universitetssykehus for Oslos 
innbyggere. 
Reformens styrke på landsplan er at spesialister ikke går arbeidsledige på ett sykehus mens de 
er overarbeidet på andre. Avstandene i Oslo skulle ikke tilsi en slik utvikling dersom 
innleggelse styres dit det til enhver tid er ledig kapasitet for planlagte operasjoner.  
Det er liten tvil om at Ullevål Universitetssykehus har best kompetanse på de fleste områder i 
tillegg til den beste akuttkompetansen. Vi må overbevises om at det iverksettes en oppgradering 
av akuttposten på Aker Universitetssykehus før Aker Universitetssykehus blir et fullgodt 
alternativ ved akuttbehandling.  
 
Spesialistkompetansen må likeledes være tilgjengelig direkte for alle borgere i Oslo uten først å 
måtte gå runden med lokalsykehusinnleggelse dersom innleggende lege mener 
spesialistbehandling er nødvendig. En kan frykte at reformen kan ha uheldige sider ved at det 
blir høyere terskler for innleggelse ved sykehus med spesiell kompetanse. 
 
Som tilbud til befolkningen kan ikke økonomi og utnyttelse av kapasiteten ved et stort nybygd 
A-hus være avgjørende når det gjelder helsetjenester for Oslo. Vi er pr. i dag så heldige at vi er 
trygge for at vi får en god behandling på Ullevål Universitetssykehus, ett av landets beste 
sykehus. Den tryggheten vil vi beholde! 
Det er derfor vesentlig at de som organisere denne sykehusreformen overbeviser oss om at alle 
opprettholder eller bedrer kvaliteten i sykehustilbudet gjennom denne reformen.” 
 
Sigbjørn Odden (H) fremmet på vegne av Høyres gruppe følgende alternative forslag til 
høringsuttalelse: 
”Høyres gruppe er positive til intensjonen med reformen, men ser at det for de av befolkningen 
som har et etablert pasientforhold på Ullevål, vil oppfatte det som en ulempe å miste sine vante 
kontakter. Disse må derfor spesielt ivaretas ved gjennomføring av reformen.” 
 
Øystein Larsen (H) fremmet forslag om at saken utsettes til neste møte i bydelsutvalget 
23.10.2008. 
 
Votering: 
Øystein Larsens (H) utsettelsesforslag fikk 7 stemmer (4 H, 3 FrP) og falt. 8 stemte i mot (1 H, 
4 A, 1 KrF, 1 V, 1 SV). 



Knut Hedemann (A) forslag til høringsuttalelse fikk 6 stemmer (4 A, 1 SV, 1 KrF) og falt. 9 
stemte i mot (5 H, 3 FrP, 1 V) 
Sigbjørn Oddens (H) alternative forslag til høringsuttalelse fikk 3 stemmer (3 H) og falt. 12 
stemte i mot (2 H, 3 FrP, 4 A, 1 V, 1 KrF, 1 SV). 
 
Høringsuttalelsene fra A og H ble dermed ikke gyldige vedtak, men enstemmig vedtatt som 
protokolltilførsler, som oversendes byrådsavdelingen for velferd- og sosiale tjenester. 
 
 
Protokolltilførsel fra Arbeiderpartiets gruppe, Nordstrand bydelsutvalg:  
Sykehusreformen må ha som mål et godt sykehustilbud til Oslos befolkning. 
 Det viktigste for folk i forhold til sykehuset sitt er om en som pasienten får nødvendig 
behandling tidsnok. 
Dette betinger en klar prioritering av valg for de som innlegger pasienter og de som 
nødhjelphenter personer som trenger akutthjelp. 
Vi hatt hendelser hvor liv har gått tapt eller pasienter er blitt påført unødig skade når pasienter 
er blitt kjørt fra sykehus til sykehus fordi førstesykehuset sier at ”dette er ikke vår pasient”. 
Dersom innleggende lege i det nye systemet må velge lokalsykehusinnleggelse fordi f.eks det er 
billigst eller bestemmelsene sier at det alltid skal prøves først, må dette sykehuset har 
tilstrekkelig kompetanse på alle felt. Hvis ikke, vil kvaliteten i den enkeltes behandlingstilbuds 
kunne variere. 
Hvem skal derfor ha lov til å ta bestemmelsen om pasienten skal legges inn på lokalsykehuset  
først eller direkte på det spesialsykehuset som har størst kompetanse på pasientens 
sykdom/skade?  En ny Oslo Legevakt og fastlegene?  Hva med retten til fritt sykehusvalg?  
I en valgsituasjon er det lett å tenke at pasienter fra sykehjem kommer til bli innlagt på 
lokalsykehuset og må ha ressurssterke støttespillere for å få komme på et spesialsykehus. 
 
Det er like klart at for å trygge oss, må akuttbehandling være på et sykehus med høy 
kompetanse og akutt-tilbudet må være like godt for alle i Oslo, uansett hvor en bor. 
Derfor må akuttinnleggelse fremdeles være en høyt prioritert oppgave for Ullevål 
Universitetssykehus selv om befolkningen i Oslo får andre lokalsykehus. Noe annet ville være 
en klar kvalitetsforringelse.  
Akuttbehandlingen bør derfor ikke fjernes fra Ullevål Universitetssykehus for Oslos 
innbyggere. 
Reformens styrke på landsplan er at spesialister ikke går arbeidsledige på ett sykehus mens de 
er overarbeidet på andre. Avstandene i Oslo skulle ikke tilsi en slik utvikling dersom 
innleggelse styres dit det til enhver tid er ledig kapasitet for planlagte operasjoner.  
Det er liten tvil om at Ullevål Universitetssykehus har best kompetanse på de fleste områder i 
tillegg til den beste akuttkompetansen. Vi må overbevises om at det iverksettes en oppgradering 
av akuttposten på Aker Universitetssykehus før Aker Universitetssykehus blir et fullgodt 
alternativ ved akuttbehandling.  
 
Spesialistkompetansen må likeledes være tilgjengelig direkte for alle borgere i Oslo uten først å 
måtte gå runden med lokalsykehusinnleggelse dersom innleggende lege mener 
spesialistbehandling er nødvendig. En kan frykte at reformen kan ha uheldige sider ved at det 
blir høyere terskler for innleggelse ved sykehus med spesiell kompetanse. 
 
Som tilbud til befolkningen kan ikke økonomi og utnyttelse av kapasiteten ved et stort nybygd 
A-hus være avgjørende når det gjelder helsetjenester for Oslo. Vi er pr. i dag så heldige at vi er 
trygge for at vi får en god behandling på Ullevål Universitetssykehus, ett av landets beste 
sykehus. Den tryggheten vil vi beholde! 
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Det er derfor vesentlig at de som organisere denne sykehusreformen overbeviser oss om at alle 
opprettholder eller bedrer kvaliteten i sykehustilbudet gjennom denne reformen.” 
 
Protokolltilførsel fra Høyres gruppe, Nordstrand bydelsutvalg:  
”Høyres gruppe er positive til intensjonen med reformen, men ser at det for de av befolkningen 
som har et etablert pasientforhold på Ullevål, vil oppfatte det som en ulempe å miste sine vante 
kontakter. Disse må derfor spesielt ivaretas ved gjennomføring av reformen.” 
 
 

 Sak 118 /08  Barnehageutbygging Radarveien 88 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
(til bydelsutvalgets møte 16.10.2008) 
Saken ble tatt opp på møtet og vedtatt behandlet som sak 118/08. Det forelå ingen innstilling 
fra bydelsdirektøren. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 16.10.2008 
Bydelsdirektøren orienterte om den planlagte utbyggingen av barnehage i Radarveien. 
 
Sigbjørn Oddens (H) foreslo å behandle saken på dagens møte som sak 118/08, som ble 
enstemmig vedtatt. Behandlingen ble imidlertid utsatt til bydelsutvalgets ekstraordinære møte 
23.10.2008. 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
(til bydelsutvalgets ekstraordinære møte 23.10.2008) 
 
Til bydelsutvalget 
1.  Bydelsutvalget er på prinsipielt grunnlag uenig i at det dispenseres fra gjeldende 

reguleringsplaner, så også i dette tilfellet. Med det kjennskap en i denne saken har til 
 tidsmomentet; herunder hvor langt saken har kommet 
 at dispensasjonen er utløst av et relativt lite areal utover hva som hjemles i 

reguleringsplanen 
 at det fra staten er innført lovhjemlet rett til plass til alle barn som søkes tatt opp ved 

hovedopptaket i 2009, og som har fylt 1 år innen 31.8.2009 
tar bydelsutvalget til ettretning at de etableres barnehage tilsvarende barn som i en 5 
avdelingers barnehage, begrenset oppad til det byggeareal som framkommer i denne saken.  
Bydelsutvalget vil imidlertid klart gi uttrykk for at eventuell ytterligere utvidelse ikke støttes 
eller ønskes på denne tomta. 
 

2. Da bydelsutvalget ser at de trafikale forhold kan skape vanskeligheter og utløse farlige   
situasjoner henstiller en til at utbygger tar dette opp med rette myndighet i Oslo kommune. 
Det forutsettes at eventuelle tiltak blir forelagt bydelsutvalget til uttalelse, og at eventuelle 
økonomiske kostnader ikke blir å belaste etableringen i Radarveien 88 eller på annen måte 
bydelen. Eventuelle endringer må søkes gjennomført til planlagt oppstart av barnehagen. 

     
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 23.10.2008 
Haakon Brænden  (KrF)  fremmet følgende alternative forslag til punkt 1: 



Det vises til reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for gnr 159 bnr 1 og 
del av gnr 159 bnr 140, Lambertseter, datert 22.12.1993. Det vises videre til 
dispensasjonssøknad fra Omsorgsbygg( ved Sivilarkitekter Aursand og Spangen AS) datert 
25.08.2008. Søknaden innebærer en utvidelse av antall etasjer fra 2 til 3 samt en utvidelse av 
bruksarealet fra 600 m2 til 738,7 m2. Mht at det regulerte området ligger på en høyde i 
terrenget oppfattes de omsøkte endringer som vesentlige. BU i  Nordstrand bydel anmoder 
Bystyret om at dispensasjonssøknaden fremmes for politisk behandling som en 
omreguleringssak. 

Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag til at bydelsdirektørens alternativ 2 b i saksfremlegget, 
vedtas som punkt 1, som følger: 
1. Bydelsutvalget er på prinsipielt grunnlag uenig i at det etableres barnehage som utløser 

dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Ut fra dette ber bydelsutvalget om at 
planløsningen endres. Det er ønskelig med flest mulig plasser innenfor reguleringsplanens 
bestemmelser, men bydelsutvalget er også på den annen side inneforstått med at dette 
vedtaket kan redusere antall plasser med inntil 18. 

 
Votering: 
Til punkt 1 var det fremmet følgende 3 forslag:  

- Bydelsdirektørens forslag 
- Haakon Brændens (KrF) forslag 
- Sigbjørn Oddens (H) forslag 

 
Det ble enighet om votering i følgende rekkefølge, punkt 1: 

1. Haakon Brændens (KrF) alternative forslag, satt opp mot bydelsdirektørens 
forslag til vedtak, punkt 1. 

2. Sigbjørn Oddens (H) alternative forslag - bydelsdirektørens alternativ 2 b i 
saksfremlegget, satt opp mot bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1 

 
Haakon Brændens (KrF) alternative forslag til punkt 1 fikk 2 stemmer (1 KrF, 1 V) og falt (13 
stemte i mot (5 H, 3 FrP, 4 A, 1 SV).  
 
Sigbjørn Oddens (H) forslag til vedtak, bydelsdirektørens alternativ 2 b i saksfremlegget, ble 
vedtatt med 9 stemmer ( 5 H, 1 V, 1 KrF, 1 SV, 1 FrP). 6 stemte i mot ( 4 A, 2 FrP). 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak punkt 2 ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1. Bydelsutvalget er på prinsipielt grunnlag uenig i at det etableres barnehage som 

utløser dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Ut fra dette ber bydelsutvalget om 
at planløsningen endres. Det er ønskelig med flest mulig plasser innenfor 
reguleringsplanens bestemmelser, men bydelsutvalget er også på den annen side 
inneforstått med at dette vedtaket kan redusere antall plasser med inntil 18. 

 
2. Da bydelsutvalget ser at de trafikale forhold kan skape vanskeligheter og utløse 

farlige   situasjoner henstiller en til at utbygger tar dette opp med rette myndighet i 
Oslo kommune. Det forutsettes at eventuelle tiltak blir forelagt bydelsutvalget til 
uttalelse, og at eventuelle økonomiske kostnader ikke blir å belaste etableringen i 
Radarveien 88 eller på annen måte bydelen. Eventuelle endringer må søkes 
gjennomført til planlagt oppstart av barnehagen. 
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 Sak 119 /08  Høring av Samferdselsetatens handlingsplan for 
universell utforming 2009 - 2012 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Saken ble fremmet på møtet og vedtatt behandlet som sak 119/08. Det forelå ingen innstilling 
til vedtak fra bydelsdirektøren. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Høringsdokumentet og bydelsadministrasjonens svarbrev til Samferdselsetaten ble omdelt på 
møtet.  Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om at svarbrevet behandles av bydelsutvalget som 
en orienteringssak, sak 119/08. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Bydelsadministrasjonens brev av 20.10.2008 til Samferdselsetaten hadde følgende tekst: 
” Denne fristen er for kort til å gi grunnlag for politisk behandling og kan derfor ikke 
realitetsbehandles.” 
 
Votering: 
Sigbjørn Oddens (H) forslag om å ta bydelsadministrasjonens brev av 20.10.2008 til 
Samferdselsetaten til orientering ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar bydelsadministrasjonens brev av 20.10.2008 vedrørende høring av 
Samferdselsetatens handlingsplan for universell utforming 2009 – 2012 til orientering 
 
 
 
 
Møtene hevet: 
16.10.2008: kl. 22.50 
23.10.2008: kl. 21.30 
 
 
 
Oslo, 30.10.2008 
 
 
 
 
Sigbjørn Odden (H) 
bydelsutvalgets leder 
 


	Møte:
	Bydelsutvalget
	Møtested:
	BU-salen, Bydelsadministrasj., Ekebergvn. 243
	Møtetid:
	Torsdag 16.10. og 23.10. 2008 kl. 19.00   
	Sekretariat:
	23 49 50 72 / 02 180
	Møteleder 16.10. og 23.10.08:
	Sigbjørn Odden (H)
	Tilstede 16.10.2008:
	Sigbjørn Odden (H)
	Mona Verdich (H)
	Andreas Bareid (H)
	Ingeborg Midtun (H)
	Øystein Larsen (H)
	Ulf Stigen (FrP)
	Liv Lønnum (FrP)Svein Erik Aldal (FrP)
	Steinar Andersen (A)
	Anne Marie Donati (A) 
	Knut Hedemann (A)           15 stemmeberettigede til stede
	Thor Granlund (A)             (14 under behandling av sak 
	Erik A. Telnes (SV)          108/08)
	Karsten Gjefle (V)
	Haakon Brænden (KrF)                
	Sigbjørn Odden (H)
	Mona Verdich (H)
	Andreas Bareid (H)
	Ingeborg Midtun (H)
	Øystein Larsen (H)
	Mona Andersen (FrP
	Liv Lønnum (FrP)Svein Erik Aldal (FrP)
	Steinar Andersen (A) ( settenestleder)
	Anne Marie Donati (A) 
	Knut Hedemann (A)
	Thor Granlund (A)                      15 stemmeberettigede til stede                       
	Erik A. Telnes (SV)
	Karsten Gjefle (V)
	Haakon Brænden (KrF)               
	Forfall 16.10.2008:
	Mona Andersen (FrP)
	Forfall 23.10.2008:
	Ulf Stigen (FrP)
	Som vara møtte: 
	(16.10. og 23.10.2008)
	Svein Erik Aldal (FrP)
	I tillegg møtte 16.10.2008:
	Per Johannessen, bydelsdirektør
	RogerWestgaard, spesialkonsulent
	Irene Borge-Hansen, konsulent
	I tillegg møtte 23.10.2008:
	Per Johannessen, bydelsdirektør
	Møtesekretær:
	16.10. og 23.10.2008:                  Gunn Tove Bjørkli
	(     Kjersti Elvestad, leder av utvalget for Bekkelaget Sjøside, møtte i åpen halvtime. Utvalget jobber med høringsuttalelse i saken. Hun håpet på fortsatt godt samarbeide med bydelspolitikerne. Synspunkter i anledning reguleringsplanen for Sydhavna, var blant annet:
	- reguleringsplanen er ikke i samsvar med bystyrevedtaket – for store arealer er satt av til havnedrift
	- fjernvameanlegg  på Ormsundkaia – ikke konsekvensutredet – bør legges på Sjursøya hvor det er nok plass
	- Ormsundveien, som går  forbi skolen, vil fortsatt være åpen for  tungtrafikk
	- anløpsted av lokalferga tar plass av friarealet som brukes til bading og friluftsliv
	(    Helle Sviu fra aksjonsgruppen  ”La Nordstrand puste” ba om bydelsutvalget om hjelp til å påvirke sentrale politikere til å stanse utbyggingen på Holtet. Hun uttrykte sterk bekymring over situasjonen når det gjelder blant annet:
	- farlig trafikksituasjon 
	- parkeringsproblemer
	- utbygging truer infrastrukturen 
	- skoler og barnehager fulle
	Åpen halvtime 23.10.2008:
	(    Det var mange frammøtte i åpen halvtime som var engasjerte i saken om barnehageutbygging i Radarveien 88. Brev fra Nyhagen boligsameie av 22.10.2008 ble omdelt til bydelsutvalgets medlemmer.
	       Thorun Nordby og Bjarne Prøven som representerte Nyhagen boligsameie, Finn Ormåsen som representerte Lamberteter 2003, Harald Nordseth som representerte Nordstrandhøgda boligsameie, uttalte seg i saken, blant annet om følgende:
	      -     gjeldende reguleringsbestemmelser / protest mot dispensasjonssøknad
	- trafikkforhold, spesielt farlige situasjoner i krysset Lambertseterveien/Radaraveien
	- økende trafikk etter utbygging av Lambertseter senter
	- parkeringsforhold
	- grønt- og friareal – stor betydning for beboerne
	- høyde/størrelse på bygget
	- lysforhold
	-   forslag til alternative barnehagetomter
	Informasjon 16.10.2008:
	Bydelsdirektør Per Johannessen informerte om barnehageutbygging i Radarveien 88
	Informasjon 23.10.2008:
	Bydelsdirektør Per Johannessen besvarte spørsmål fra Liv Lønnum (FrP) om følgende:
	- NAV/ samlokalisering – utsatt på ubestemt tid. 
	- Tilsynsrapportene – etterspørsel. Leverte rapporter er sendt sykehjemsetaten. Fått to tilbake som er klare for sak.
	Eventuelt 16.10.2008:
	 Steinar Andersen (A) anmodet om at sak om evaluering av bydelsdagene 2008 settes på sakskartet og behandles i arbeidsutvalgets neste møte
	Saker behandlet under møte:
	Sak 98 /08   Innkalling og sakskart til bydelsutvalgets møte  16.10.2008 3
	Sak 99 /08  Protokoll fra bydelsutvalgets møte 11.09.2008 godkjennes 3
	Sak 100 /08  Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.08.2008 3
	Sak 101 /08  Oppfølging av sak om budsjettjustering BU-sak 54/08 3
	Sak 102 /08  Tertialstaistikk for bydelene pr. 2. tertial 2008 3
	Sak 103 /08  Tertialrapport  Bydel Nordstrand pr.31.08.2008- besvarelse i henhold til rundskriv 23/2008 3
	Sak 104 /08  Bydel Nordstrand - oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2007 3
	Sak 105 /08  Strategisk plan 2009 - 2011 - Bydel Nordstrand 3
	Sak 106 /08  Søknad om kulturstøtte - Symra kulturhus/Deichmanske bibliotek 3
	Sak 107 /08  Utredning om opptak i- og bestilling i barnehager 3
	Sak 108 /08  Fordeling av frivillighetsmidler 2008 i Bydel Nordstrand 3
	Sak 109 /08  Trafikkplan - Bydel Nordstrand 3
	Sak 110 /08  Sydhavna - planforslag til offentlig ettersyn. Reguleringsplan 3
	Sak 111 /08  Forslag til navn på 2749 på Ekeberg 3
	Sak 112 /08  Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Cecilie Thoresens vei 9-15 3
	Sak 113 /08  Evaluering av TT-ordning - forlengelse av høringsfrist 3
	Sak 114 /08  Midtåsenhjemmet -søknad om serverings- og skjenkebevilling 3
	Sak 115 /08  Protokoller til orientering 3
	Sak 116 /08  Reguleringsplanarbeid for Holtet 3
	Sak 117 /08  Hovedstadsprosessen - politisk innspill ad. sykehusreformen 3
	Sak 118 /08  Barnehageutbygging Radarveien 88 3
	Sak 119 /08  Høring av Samferdselsetatens handlingsplan for universell utforming 2009 - 2012 3
	Sakene 98 – 109, 116 og 117/08 ble behandlet 16.10.2008
	Sakene 110 – 115, 118 og 119/08 ble behandlet 23.10.2008
	Innkalling og sakskart til møte 16.10.2008 godkjennes
	Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om følgende tilleggssak:
	116/08 - Reguleringsplanarbeid for Holtet. 
	Knut Hedemann (A) fremmet forslag om følgende tilleggssak:
	117/08 - Hovedstadsprosessen - politisk innspill ad. sykehusreformen
	Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om følgende tilleggssak: 
	118/08 - Barnehageutbygging Radarveien 88 som sak 118/08.
	Votering 16.10.2008:
	Sigbjørn Oddens (H)  forslag om å behandle sak om reguleringsplanarbeid for Holtet som sak 116/08, ble enstemmig vedtatt.
	Knut Hedemanns (A)  forslag om å behandle tilleggssak om Hovedstadsprosessen - politisk innspill ad sykehusreformen som sak 117/08 ble enstemmig vedtatt.
	Sigbjørn Oddens (H) forslag om å behandle sak om om Barnehageutbygging Radarveien 88 som sak 118/08.
	Sigbjørn Odden (H) foreslo Steinar Andersen (A) som settenestleder i Ulf Stigens (FrP) fravær. Oppnevningen ble enstemmig vedtatt.
	Bydelsutvalget godkjente enstemmig innkalling og sakskartet til ekstraordinært møte 23.10.2008.  
	Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om følgende tilleggssak:
	Sak 119 /08  Høring av Samferdselsetatens handlingsplan for universell utforming 2009 – 2012
	Votering 23.10.2008:
	Sigbjørn Oddens (H) forslag om å behandle tilleggssak om Høring av Samferdselsetatens handlingsplan for universell utforming 2009 – 2012 som sak 119/08 ble enstemmig vedtatt.
	Følgende saker skal dermed behandles 23.10.2008:
	110 , 111, 112, 113, 114, 115, 118 og  tilleggssak 119/08
	Vedtak:
	Innkalling og sakskart til møtene 16.10. og 23.10.2008 godkjennes med fire tilleggssaker, 116, 117, 118 og 119/08
	Protokoll fra bydelsutvalgets møte 11.09.2008 godkjennes
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
	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:
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	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
	Eldrerådets vedtak:
	Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
	Helse- og sosialkomiteens vedtak:
	Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:
	Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:
	Ingen forslag fremmet
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
	Vedtak:
	Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.08.2008 til orientering
	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:
	Ingen forslag fremmet
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	Vedtak:
	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.
	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:
	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.
	Votering:
	Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader
	Eldrerådets vedtak:
	Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
	Ungdomsrådets vedtak:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees
	e
	Helse- og sosialkomiteens vedtak:
	Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:
	Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:
	Ingen forslag fremmet
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	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
	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
	Eldrerådets vedtak:
	Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
	Helse- og sosialkomiteens vedtak:
	Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:
	Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:
	Ingen forslag fremmet
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	Vedtak:
	Bydelsutvalget tar tertialrapport Bydel Nordstrand pr.31.08.2008 - besvarelse i henhold til rundskriv 23/2008 til orientering
	Til arbeidsutvalget:
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	Eldrerådets vedtak:
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	Ungdomsrådets vedtak:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees
	Helse- og sosialkomiteens vedtak:
	Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:
	Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:
	Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende forslag til vedtak, tilleggspunkt 2:
	2. Bydelsutvalget godkjenner bydelens regnskap  for 2007
	Votering:
	Sigbjørns Oddens (H) forslag til vedtak, tilleggspunkt 2, ble enstemmig vedtatt
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som punkt 1.
	Vedtak:
	2. Bydelsutvalget godkjenner bydelens regnskap  for 2007
	Til arbeidsutvalget:
	Arbeidsutvalget sender sak om Strategisk plan 2009 – 2011 – Bydel Nordstrand til behandling i : 
	Eldrerådet 
	Ungdomsrådet
	Byutvikling, miljø og samferdsel
	Barn, ungdom og kultur komite
	Bydelsutvalget
	Til komiteer og råd:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees.
	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 tiltrees 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 tiltrees med tre nye tilleggspunkter.
	Ulf Stigen (FrP) fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
	FrP’s medlemmer setter pris på alle høringsuttalelsene som er kommet inn fra lag, organisasjoner og privatpersoner. 
	FrP’s medlemmer ønsker at administrasjonen framlegger en kort konsekvensanalyse av samtlige forslag. Disse legges fram for behandling i komiteer og bydelsutvalget på første møte på nyåret. Det blir da opp til BU’s medlemmer og eventuelt innarbeide forslagene i planen.
	Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende alternative forslag til vedtak, 3 punkter:
	1. Bydelsutvalget vedtar strategisk plan 2009-2011 for Bydel Nordstrand
	2. Bydelsutvalget ber administrasjonen utarbeide en konsekvensutredning av de mottatte høringsuttalelser som sammen med de enkelte høringsinnspillene legges til grunn når bydelens strategiske plan skal revideres i 2009.
	3.  Bydelsutvalget ber administrasjonen tilskrive de enkelte innsendere av høringsinnspill og informere om hvorfor høringsinnspillene ikke er behandlet nå, samt hvordan disse vil bli behandlet ved revisjon av planen i 2009.
	Votering:
	Ulf Stigens (FrP) forslag til vedtak fikk 4 stemmer (3 FrP, 1 SV) og falt. 11 stemte i mot ( 5 H, 4 A, 1 KrF, 1 V).
	Sigbjørn Oddens (H) forslag til vedtak, punkt 1, 2 og 3, fikk 11 stemmer (5 H, 4 A, 1 KrF, 1 V) og ble vedtatt. 4 stemte i mot (3 FrP, 1 SV).
	Vedtak:
	1. Bydelsutvalget vedtar strategisk plan 2009-2011 for Bydel Nordstrand
	2. Bydelsutvalget ber administrasjonen utarbeide en konsekvensutredning av de mottatte høringsuttalelser som sammen med de enkelte høringsinnspillene legges til grunn når bydelens strategiske plan skal revideres i 2009.
	3.  Bydelsutvalget ber administrasjonen tilskrive de enkelte innsendere av høringsinnspill og informere om hvorfor høringsinnspillene ikke er behandlet nå, samt hvordan disse vil bli behandlet ved revisjon av planen i 2009.
	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.
	Bydelsutvalget
	Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:
	BUK slutter seg til bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget
	Ingen forslag fremmet
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	Vedtak:
	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.
	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:
	Knut Hedemann (A) fremmet følgende forslag til vedtak: 
	Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak, nytt 3. tilleggsavsnitt, tilføyes i høringsuttalelsen:
	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, med nytt 3. tilleggsavsnitt, ble enstemmig vedtatt
	Vedtak:
	Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens høringsuttalelse med følgende nye 3. tilleggsavsnitt:
	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
	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 tiltrees.
	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.
	Saksopplysninger ble gitt av Steinar Andersen (A), som bemerket feil i teksten i saksframlegget, punkt 26 – Lambertseter Frivillighetssentral – beskrivelse av tiltak. Det er  ikke er generell støtte, men støtte til bydelsdagene det er søkt om midler til, og må rettes.
	Steinar Andersen (A) ble erklært inhabil og avsto fra behandlingen i saken.
	Knut Hedemann (A) fremmet forslag om alternativt vedtak i henhold til BUK-komiteens vedtak:
	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, med endringer i henhold til Knut Hedemanns (A) alternative forslag, ble enstemmig vedtatt med 14 stemmer. Steinar Andersen (A) var innhabil og avstod fra å stemme.
	Vedtak:
	Bydelsutvalget tildeler frivillighetsmidler 2008 etter barn, ungdom og kulturkomiteens innstilling i møte 07.10.2008, som følger:
	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,-
	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.-
	3400,-
	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,-
	5000,-
	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,-
	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,-
	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
	Bydelsdagene
	10.600,-
	10600,-
	28.08.08
	Fine tiltak for beboere i bydelen
	Til arbeidsutvalget
	Saken sendes til behandling i:
	Byutvikling ,miljø- og samferdselskomiteen
	Rådet for funksjonshemmede
	Bydelsutvalget 
	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 behandling:
	Det ble fremmet følgende fellesforslag til uttalelse som skal følge saken:
	Bydelens rolle
	Bydelen har ingen vedtak eller beslutningsmyndighet i saker som berører de trafikale forhold i bydelen. Bydelen er allikevel høringsinstans, og kan være initiativtager, pådriver og videreformidle lokale innspill til saker sentralt.
	 For å sikre en helhetlig vurdering, samt tydelige tilbakemeldinger fra Nordstrand bydelsutvalg er det iverksatt et arbeid med en trafikkplan for Nordstrand bydel. Hensikten er at trafikkplanen skal legges til grunn og være et arbeidsverktøy for de uttalelser bydelsutvalget kommer med i aktuelle saker. I tillegg skal den være førende for bydelsadministrasjonens arbeid med trafikksaker.
	Videreføring av trafikkplanarbeidet
	Arbeidet med overordnede føringer (fase 1) av trafikkplanen er med dette dokumentet avsluttet. BMS komiteen fremmer følgende forslag for det videre arbeidet:
	Fase 2 av arbeidet består av involvering av publikum, BMS komiteen anbefaler
	A. Etablering av en nettside for arbeidet med trafikkplanen som åpner for innspill fra publikum
	B. Politikerinvolvering i lokale aktiviteter initiert av befolkningen
	C. Invitasjon til publikum annonseres via bydelens nettsider og bydelens sider i lokalavisen
	Innspill fra publikum oppsummeres etter høringsperioden og legges frem for politisk behandling.
	BMS komiteen forutsetter at det blir klargjort hvilke administrative ressurser som kan stilles til rådighet før neste fase av trafikkplanarbeidet iverksettes.
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
	Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens fellesforslaget til uttalelse ble enstemmig vedtatt
	Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:
	Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen vedtar bydelsdirektørens innstilling ovenfor bydelsutvalget med tillegg av komiteens uttalelse
	Liv Lønnum (FrP) fremmet forslag om at bydelsutvalget slutter seg til uttalelsen vedtatt i byutvikling, miljø og samferdselskomiteen.
	Veienes rolle – lokale samleveier:
	Liv Lønnum (FrP) fremmet på vegne av FrP’s gruppe følgende:
	 Punktet hastighet 40 km tas ut som et generelt mål idet disse veiene har svært ulik utforming og behov for hensyn.
	Karsten Gjefle (V) fremmet følgende forslag til uttalelse:
	Trygge skoleveier:
	Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende forslag til uttalelse, nytt punkt 5  ”Skolene har et selvstendig ansvar for å jobbe forebyggende i forhold til foreldre som kjører sine barn til skolene”
	Gjennomgangstrafikk:
	Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende forslag til uttalelse, nytt punkt 4:
	Sykkelveier : 
	Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende forslag til uttalelse under punkt 1: Det tilføyes ”…på begge sider”:
	Oslo hovedsykkelveinett (Ekebergveien – Kongsveien) skal ha markerte sykkeltraser med en bredde på 1,3 meter på begge sider.
	Videre foreslo Sigbjørn Odden (H) et  nytt punkt 5: 
	Parkering:
	Karsten Gjefle (V) fremmet følgende forslag til uttalelse  punkt 5:
	Videre fremmet Sigbjørn Odden (H forslag om endring i punkt 2 slik at uttalelsen blir som følger:” I byggesaker knyttet til nybygging skal bydelen se til at ovennevnte krav blir ivaretatt”.
	Kollektiv transport:
	Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende forslag til uttalelse, nytt punkt 6: ”T-banenens skinner utbedres og vognsett oppgraderes slik at T-banen kan kjøre med høyere hastighet”
	Votering:
	Liv Lønnums (FrP) forslag til at bydelsutvalget slutter seg til uttalelsen vedtatt i byutvikling, miljø og samferdselskomiteen ble enstemmig vedtatt.
	Veienes rolle – lokale samleveier:
	Liv Lønnums (FrP) forslag fikk 3 stemmer (FrP) og falt. 12 stemte i mot (5 H, 4 A, 1 V, 1 SV, 1 KrF).
	Trygge skoleveier: 
	Sigbjørn Oddens (H) forslag til uttalelse, nytt punkt 5  fikk 3 stemmer (3 H) og falt. 12 stemte i mot (3 FrP, 1 KrF, 1 V,  4 A, 1 SV, 2 H).
	Gjennomgangstrafikk:
	Sigbjørn Oddens (H) forslag til uttalelse, nytt punkt 4, fikk 5 stemmer ( 3 H, 1 V, 1 SV) og falt. 10 stemte i mot (2 H, 3 FrP, 1 KrF, 4 A).
	Sykkelveier:  
	Sigbjørn Oddens (H) forslag til uttalelse under punkt 1 tilføyelse ”…på begge sider” ble enstemmig vedtatt.
	Sigbjørn Oddens (H) forslag til uttalelse, nytt punkt 5,  fikk 7 stemmer ( 3 H, 1 V, 1 SV,2 A) og falt. 8 stemte i mot ( 2 H, 3 FrP, 1 KrF, 2 A).
	Parkering 
	Karsten Gjefles (V) forslag til uttalelse nytt punkt 5 ble vedtatt med  9 stemmer (1 KrF, 1 FrP, 2 H, 1 SV, 3 A, 1 V). 5 stemte i mot ( 2 FrP, 3 H).
	Sigbjørn Oddens (H) forslag om endring i punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
	Kollektiv transport:
	Sigbjørn Oddens (H) forslag til uttalelse, nytt punkt 6, ble vedtatt med 11 stemmer ( 4 A, 1 SV, 1 FrP, 4 H 1 V). 4 stemte i mot (1 H, 2 FrP, 1 KrF).
	Vedtak:
	Bydelsutvalget vedtar arbeidsgruppens forslag som trafikkplan for Bydel Nordstrand med endringer og med følgende uttalelse som skal følge saken:
	Bydelens rolle
	Bydelen har ingen vedtak eller beslutningsmyndighet i saker som berører de trafikale forhold i bydelen. Bydelen er allikevel høringsinstans, og kan være initiativtager, pådriver og videreformidle lokale innspill til saker sentralt.
	 For å sikre en helhetlig vurdering, samt tydelige tilbakemeldinger fra Nordstrand bydelsutvalg er det iverksatt et arbeid med en trafikkplan for Nordstrand bydel. Hensikten er at trafikkplanen skal legges til grunn og være et arbeidsverktøy for de uttalelser bydelsutvalget kommer med i aktuelle saker. I tillegg skal den være førende for bydelsadministrasjonens arbeid med trafikksaker.
	Videreføring av trafikkplanarbeidet
	Arbeidet med overordnede føringer (fase 1) av trafikkplanen er med dette dokumentet avsluttet. BMS komiteen fremmer følgende forslag for det videre arbeidet:
	Fase 2 av arbeidet består av involvering av publikum, BMS komiteen anbefaler
	D. Etablering av en nettside for arbeidet med trafikkplanen som åpner for innspill fra publikum
	E. Politikerinvolvering i lokale aktiviteter initiert av befolkningen
	F. Invitasjon til publikum annonseres via bydelens nettsider og bydelens sider i lokalavisen
	Innspill fra publikum oppsummeres etter høringsperioden og legges frem for politisk behandling.
	BMS komiteen forutsetter at det blir klargjort hvilke administrative ressurser som kan stilles til rådighet før neste fase av trafikkplanarbeidet iverksettes.
	Til bydelsutvalget:
	Bydelsutvalget har følgende merknader til de fremlagte planforslagene:
	1. Det vises til mottatte planforslag for regulering av Sydhavna i tillegg til overordnede føringer i Fjordbyplanen som skal ivareta framtidige havnefunksjoner og behovet for framtidig  byutvikling, og hvor det konstateres at havnefunksjonene blir beskåret i forhold til dagens arealutnyttelse. 
	2. Bydelsutvalget finner det vanskelig å forstå hvilke arealer som er nødvendig for å drive de havnerelaterte virksomheter i Sydhavna som en arealeffektiv havn og etterspør derfor om nærmere dokumentasjon på dette.
	3. Bydelsutvalget anmoder at reguleringsplanforslagene for Sydhavna  avklares ift. foreliggende bystyrevedtak hva angår areal avsatt til havn på Ormsund og fortsatt bruk av Ormsundsveien som adkomst.Bydelsutvalget ber også om at begrepet ”kaifront” defineres nærmere i det endelige planarbeid.
	4. Bydelsutvalget erfarer at dagens driftsopplegg på Ormsundterminalen stadig  overskrider de satte grenseverdier for støy – særlig i forbindelse med ettermiddag/kveld og nattarbeid. Klager fra berørte naboer er loggført av Oslo kommune og Oslo Havn gjennom flere år. For fremtiden er det viktig at virksomheten gjennomføres slik at støyulempene for nærområdene reduseres mest mulig og at virksomheten til enhver tid holder seg innenfor gjeldende støygrenser.
	5. Bydelsutvalget går mot plassering av fjernvarmesentral med tilhørende plassering av gasstanker på Ormsund.
	6. Foreslåtte plassering av fjernvarmesentralen med tilhørende plassering av gasstanker er en av bydelens største innvendinger til det fremlagte planforslaget. Konsekvenser av gasskjel i varmesentral for fjernvarmeanlegget forusettes utredet i forbindelse med konsesjonsbehandling av anlegget etter energiloven. Anlegget har pt kun konsesjon etter energiloven for varmepumpe. I denne forbindelse må det legges klare begrensninger på hvor stor del av tiden anlegget tillates gassfyrt for dekning av spisslast.
	7. Bydelsutvalget vil fraråde at planen for Sjursøyas søndre del vedtas slik den foreligger. Bydelsutvalget ber om at plassering av fjernvarmeanlegg søkes tilpasset til denne planlagte buffersonen ytterst på Sjursøya syd. Med dette vil også den visuelle virkning av inntil 54 meter høy pipe til fjernvarmeanlegget dempes som følge av den foreslåtte reguleringshøyde på 60 meter som gjelder for den øvrige del av Sjursøya . Bydelsutvalget er videre av den oppfatning at den planlagte buffersone kun har en estetisk virkning fra bare en mindre synsvinkel fra sjøsiden. 
	8. Med hensyn til gassfyring av fjernvarmeanlegget bemerker bydelsutvalget følgende:
	a. Muligheten for å benytte gass fra det planlagte gassgjenvinningsanlegg i slamdeponiet til OVA i fjernvarmeanlegget må utredes
	b. Transport av gass sjøveien til fjernvarmeanlegget må utredes
	9. Det planlagte anløpsted  på Ormsund for lokal ferjetrafikk må etableres slik at dette ikke ødelegger for allerede opparbeidet areal til friluftsformål, dvs. nærmere kaifronten eller aller helst på annet sted enn Ormsund.
	10. Transport ut og inn av Sydhavna til Ormsundveien skal kun benyttes i ekstraordinære tilfeller(evakueringsformål). All eventuell tanktransport med bil til og fra fjernvarmeanlegget og til og fra slamdeponiet skal føres gjennom hovedadkomst i nord. Denne trafikken vil reduseres ved å legge fjernvarmesentral annet sted enn på Ormsund – og behovet for slik trafikk reduseres vesentlig hvis lokalprodusert gass benyttes – se pkt.8 a.
	11. Området rundt Alnas utløp oppfattes å være det området hvor planforslagene mest avviker fra hverandre. Det er viktig at Kongshavn ivaretas med maksimal kailengde, og bydelsutvalget støtter derfor planalternativet fra Oslo Havn KF.
	Den funksjonen som for dette området ligger i plan- og bygningsetatens forslag bør i stedet finne sin plass i Ormsundområdet.
	Det må legges vekt på at områdene rundt og ved Ormsund skal fungere som reelle buffersoner mellom havna og bebyggelsen. Sørsiden av Ormsundkaia må bedre tilrettelegges for allmennyttige formål. Herunder må det fremmes løsninger for å skape et område som er tilrettelagt med havn for småbåter, strand mv.
	Disse formål må sikkerhetsmessig ivaretas i forhold til de aktiviteter som foregår i havneområdet for øvrig, noe som antas lettere å ivareta på Ormsund enn ved Alnas utløp . Dette gjelder sikkerhet i sjø i forhold til småbåter og badende, tilrettelegging for sikker adkomst, støyskjerming mv.  
	12. Reguleringsplanen skal ikke begrense muligheten for realisering av tunnelløsninger for Mosseveien.
	13. Det må sikres gode forbindelser mellom fjordlandskapet og Ekeberg.
	14. Området rundt Alnaelvas kunstige utløp må navnsettes med en betegnelse der Alna ikke inngår. Alnanavnet må forbeholdes den gjenåpnede elven mellom Groruddalen og Middelaldervannspeilet. Siden dette området ligger i Bydel Gamle Oslo anmoder en bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo å følge opp navnsettingsspørsmålet i dette området.
	15. Planforslaget peker på at høye konstruksjoner vil være godt synlige og prege området mellom den grønne Ekebergskråningen og sjøen, både når det gjelder utsikt fra og mot sjøen og byen. Det må legges vekt på at det samtidig må være åpne korridorer for sikt og tilgjengelighet mot sjøen.
	16. Bydelsutvalget forutsetter på generelt grunnlag at planforlagene er tuftet på arealeffektive premisser, men jf. allikevel dette vedtaks pkt. 2. Ut fra et slikt synspunkt er en av den formening at dagens lossepunkt for olje på Sjursøya øst bør planlegges flyttet lenger ut i fjorden. Dette er ikke konsekvensutredet til tross for gjentatte oppfordringer fra utvalget for Bekkelagets sjøside. Dette mener også Bydelsutvalget bør utredes. Flytting av lossepunkt til lastebøye vil frigjøre store arealer til havnerelatert virksomhet – som igjen kan frigjøre annet areal til friområde/allmennyttige formål.
	17. Bydelsutvalget påpeker viktigheten av at det ikke inngås avtaler om havnerelatert virksomhet som svekker en effektiv arealutnyttelse, og som i tillegg kan ivareta  endrede behov som måtte oppstå. Dette kan også være med å sikre at virksomheten til enhver tid drives i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. 
	Ingen
	Saken ble lagt fram på møtet 16.10.2008 uten innstilling fra bydelsdirektøren.
	Votering:
	Vedtak:
	Bydelsutvalget utsetter saken og behandler denne saken og følgende andre gjenstående saker fra dagens møte i ekstraordinært møte 23.10.2008 kl 19.00: Sakene 110, 111, 112, 113, 114, 115 og 118/08.
	Ingen forslag fremmet
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	Vedtak:
	Bydelsutvalget har følgende merknader til de fremlagte planforslagene:
	1. Det vises til mottatte planforslag for regulering av Sydhavna i tillegg til overordnede føringer i Fjordbyplanen som skal ivareta framtidige havnefunksjoner og behovet for framtidig  byutvikling, og hvor det konstateres at havnefunksjonene blir beskåret i forhold til dagens arealutnyttelse. 
	2. Bydelsutvalget finner det vanskelig å forstå hvilke arealer som er nødvendig for å drive de havnerelaterte virksomheter i Sydhavna som en arealeffektiv havn og etterspør derfor om nærmere dokumentasjon på dette.
	3. Bydelsutvalget anmoder at reguleringsplanforslagene for Sydhavna  avklares ift. foreliggende bystyrevedtak hva angår areal avsatt til havn på Ormsund og fortsatt bruk av Ormsundsveien som adkomst.Bydelsutvalget ber også om at begrepet ”kaifront” defineres nærmere i det endelige planarbeid.
	4. Bydelsutvalget erfarer at dagens driftsopplegg på Ormsundterminalen stadig  overskrider de satte grenseverdier for støy – særlig i forbindelse med ettermiddag/kveld og nattarbeid. Klager fra berørte naboer er loggført av Oslo kommune og Oslo Havn gjennom flere år. For fremtiden er det viktig at virksomheten gjennomføres slik at støyulempene for nærområdene reduseres mest mulig og at virksomheten til enhver tid holder seg innenfor gjeldende støygrenser.
	5. Bydelsutvalget går mot plassering av fjernvarmesentral med tilhørende plassering av gasstanker på Ormsund.
	6. Foreslåtte plassering av fjernvarmesentralen med tilhørende plassering av gasstanker er en av bydelens største innvendinger til det fremlagte planforslaget. Konsekvenser av gasskjel i varmesentral for fjernvarmeanlegget forusettes utredet i forbindelse med konsesjonsbehandling av anlegget etter energiloven. Anlegget har pt kun konsesjon etter energiloven for varmepumpe. I denne forbindelse må det legges klare begrensninger på hvor stor del av tiden anlegget tillates gassfyrt for dekning av spisslast.
	7. Bydelsutvalget vil fraråde at planen for Sjursøyas søndre del vedtas slik den foreligger. Bydelsutvalget ber om at plassering av fjernvarmeanlegg søkes tilpasset til denne planlagte buffersonen ytterst på Sjursøya syd. Med dette vil også den visuelle virkning av inntil 54 meter høy pipe til fjernvarmeanlegget dempes som følge av den foreslåtte reguleringshøyde på 60 meter som gjelder for den øvrige del av Sjursøya . Bydelsutvalget er videre av den oppfatning at den planlagte buffersone kun har en estetisk virkning fra bare en mindre synsvinkel fra sjøsiden. 
	8. Med hensyn til gassfyring av fjernvarmeanlegget bemerker bydelsutvalget følgende:
	a. Muligheten for å benytte gass fra det planlagte gassgjenvinningsanlegg i slamdeponiet til OVA i fjernvarmeanlegget må utredes
	b. Transport av gass sjøveien til fjernvarmeanlegget må utredes
	9. Det planlagte anløpsted  på Ormsund for lokal ferjetrafikk må etableres slik at dette ikke ødelegger for allerede opparbeidet areal til friluftsformål, dvs. nærmere kaifronten eller aller helst på annet sted enn Ormsund.
	10. Transport ut og inn av Sydhavna til Ormsundveien skal kun benyttes i ekstraordinære tilfeller(evakueringsformål). All eventuell tanktransport med bil til og fra fjernvarmeanlegget og til og fra slamdeponiet skal føres gjennom hovedadkomst i nord. Denne trafikken vil reduseres ved å legge fjernvarmesentral annet sted enn på Ormsund – og behovet for slik trafikk reduseres vesentlig hvis lokalprodusert gass benyttes – se pkt.8 a.
	11. Området rundt Alnas utløp oppfattes å være det området hvor planforslagene mest avviker fra hverandre. Det er viktig at Kongshavn ivaretas med maksimal kailengde, og bydelsutvalget støtter derfor planalternativet fra Oslo Havn KF.
	Den funksjonen som for dette området ligger i plan- og bygningsetatens forslag bør i stedet finne sin plass i Ormsundområdet.
	Det må legges vekt på at områdene rundt og ved Ormsund skal fungere som reelle buffersoner mellom havna og bebyggelsen. Sørsiden av Ormsundkaia må bedre tilrettelegges for allmennyttige formål. Herunder må det fremmes løsninger for å skape et område som er tilrettelagt med havn for småbåter, strand mv.
	Disse formål må sikkerhetsmessig ivaretas i forhold til de aktiviteter som foregår i havneområdet for øvrig, noe som antas lettere å ivareta på Ormsund enn ved Alnas utløp . Dette gjelder sikkerhet i sjø i forhold til småbåter og badende, tilrettelegging for sikker adkomst, støyskjerming mv.  
	12. Reguleringsplanen skal ikke begrense muligheten for realisering av tunnelløsninger for Mosseveien.
	13. Det må sikres gode forbindelser mellom fjordlandskapet og Ekeberg.
	14. Området rundt Alnaelvas kunstige utløp må navnsettes med en betegnelse der Alna ikke inngår. Alnanavnet må forbeholdes den gjenåpnede elven mellom Groruddalen og Middelaldervannspeilet. Siden dette området ligger i Bydel Gamle Oslo anmoder en bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo å følge opp navnsettingsspørsmålet i dette området.
	15. Planforslaget peker på at høye konstruksjoner vil være godt synlige og prege området mellom den grønne Ekebergskråningen og sjøen, både når det gjelder utsikt fra og mot sjøen og byen. Det må legges vekt på at det samtidig må være åpne korridorer for sikt og tilgjengelighet mot sjøen.
	16. Bydelsutvalget forutsetter på generelt grunnlag at planforlagene er tuftet på arealeffektive premisser, men jf. allikevel dette vedtaks pkt. 2. Ut fra et slikt synspunkt er en av den formening at dagens lossepunkt for olje på Sjursøya øst bør planlegges flyttet lenger ut i fjorden. Dette er ikke konsekvensutredet til tross for gjentatte oppfordringer fra utvalget for Bekkelagets sjøside. Dette mener også Bydelsutvalget bør utredes. Flytting av lossepunkt til lastebøye vil frigjøre store arealer til havnerelatert virksomhet – som igjen kan frigjøre annet areal til friområde/allmennyttige formål.
	17. Bydelsutvalget påpeker viktigheten av at det ikke inngås avtaler om havnerelatert virksomhet som svekker en effektiv arealutnyttelse, og som i tillegg kan ivareta  endrede behov som måtte oppstå. Dette kan også være med å sikre at virksomheten til enhver tid drives i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.
	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 tiltrees med endring av skrivemåte: Anne Brannfjeld
	Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak 02.09.2008:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget  tiltrees.
	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 07.10.2008:
	Ingen forslag fremmet
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	Vedtak:
	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:
	Ingen forslag fremmet
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	Vedtak:
	Bydel Nordstrand har på nåværende tidspunkt ingen merknader til varselet 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:
	Ingen forslag fremmet
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	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 
	Ingen forslag fremmet
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	Vedtak:
	Til bydelsutvalget:
	Ingen
	Knut Hedemann (A) stilte spørsmål om KrF’s vararepresentant i BUK-komiteen, Anne Marit Ruud, er innkalt til møtene i komiteen da Anne Louise Hübert har permisjon ut 2008. Administrasjonen opplyste at Anne Marit Ruud er innkalt, men meldte forfall.
	Det var ingen merknader til protokollene.
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	Vedtak:
	Saken ble tatt opp på møtet og vedtatt behandlet som sak 116/08. Det forelå ingen innstilling fra bydelsdirektøren.
	Ingen
	Sigbjørn  Odden (H) fremmet forslag om å behandle saken på dagen møte som sak 116/08, som ble enstemmig vedtatt - med følgende vedtaksforslag:
	Bydelsutvalget gir BU-leder,  BMS-leder og BMS-nestleder fullmakt til å be om deputasjon i byutviklingskomiteen for å se om at Holtet- og Seterreguleringen revideres i forhold til de utfordringer som vil komme i forhold til parkering, trafikk og høyere utbygging enn opprinnelig forutsagt.
	Votering:
	Sigbjørn Oddens (H) forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	Vedtak:
	Bydelsutvalget gir BU-leder,  BMS-leder og BMS-nestleder fullmakt til å be om deputasjon i byutviklingskomiteen for å se om at Holtet- og Seterreguleringen revideres i forhold til de utfordringer som vil komme når det gjelder parkering, trafikk og høyere utbygging enn opprinnelig forutsagt.
	Saken ble tatt opp på møtet og vedtatt behandlet som sak 117/08. Det forelå ingen innstilling fra bydelsdirektøren.
	Ingen
	BYDELSUTVALGETS BEHANDLING
	Knut Hedemann (A) fremmet på vegne av Arbeiderpartiets gruppe forslag til følgende høringsuttalelse vedrørende hovedstadsprosessen - sykehusreformen:
	”Sykehusreformen må ha som mål et godt sykehustilbud til Oslos befolkning.
	Det viktigste for folk i forhold til sykehuset sitt er om en som pasienten får nødvendig behandling tidsnok.
	Dette betinger en klar prioritering av valg for de som innlegger pasienter og de som nødhjelphenter personer som trenger akutthjelp.
	Vi hatt hendelser hvor liv har gått tapt eller pasienter er blitt påført unødig skade når pasienter er blitt kjørt fra sykehus til sykehus fordi førstesykehuset sier at ”dette er ikke vår pasient”.
	Dersom innleggende lege i det nye systemet må velge lokalsykehusinnleggelse fordi f.eks det er billigst eller bestemmelsene sier at det alltid skal prøves først, må dette sykehuset har tilstrekkelig kompetanse på alle felt. Hvis ikke, vil kvaliteten i den enkeltes behandlingstilbuds kunne variere.
	Hvem skal derfor ha lov til å ta bestemmelsen om pasienten skal legges inn på lokalsykehuset 
	først eller direkte på det spesialsykehuset som har størst kompetanse på pasientens sykdom/skade?  En ny Oslo Legevakt og fastlegene?  Hva med retten til fritt sykehusvalg? 
	I en valgsituasjon er det lett å tenke at pasienter fra sykehjem kommer til bli innlagt på lokalsykehuset og må ha ressurssterke støttespillere for å få komme på et spesialsykehus.
	Det er like klart at for å trygge oss, må akuttbehandling være på et sykehus med høy kompetanse og akutt-tilbudet må være like godt for alle i Oslo, uansett hvor en bor.
	Derfor må akuttinnleggelse fremdeles være en høyt prioritert oppgave for Ullevål Universitetssykehus selv om befolkningen i Oslo får andre lokalsykehus. Noe annet ville være en klar kvalitetsforringelse. 
	Akuttbehandlingen bør derfor ikke fjernes fra Ullevål Universitetssykehus for Oslos innbyggere.
	Reformens styrke på landsplan er at spesialister ikke går arbeidsledige på ett sykehus mens de er overarbeidet på andre. Avstandene i Oslo skulle ikke tilsi en slik utvikling dersom innleggelse styres dit det til enhver tid er ledig kapasitet for planlagte operasjoner. 
	Det er liten tvil om at Ullevål Universitetssykehus har best kompetanse på de fleste områder i tillegg til den beste akuttkompetansen. Vi må overbevises om at det iverksettes en oppgradering av akuttposten på Aker Universitetssykehus før Aker Universitetssykehus blir et fullgodt alternativ ved akuttbehandling. 
	Spesialistkompetansen må likeledes være tilgjengelig direkte for alle borgere i Oslo uten først å måtte gå runden med lokalsykehusinnleggelse dersom innleggende lege mener spesialistbehandling er nødvendig. En kan frykte at reformen kan ha uheldige sider ved at det blir høyere terskler for innleggelse ved sykehus med spesiell kompetanse.
	Som tilbud til befolkningen kan ikke økonomi og utnyttelse av kapasiteten ved et stort nybygd A-hus være avgjørende når det gjelder helsetjenester for Oslo. Vi er pr. i dag så heldige at vi er trygge for at vi får en god behandling på Ullevål Universitetssykehus, ett av landets beste sykehus. Den tryggheten vil vi beholde!
	Det er derfor vesentlig at de som organisere denne sykehusreformen overbeviser oss om at alle opprettholder eller bedrer kvaliteten i sykehustilbudet gjennom denne reformen.”
	Sigbjørn Odden (H) fremmet på vegne av Høyres gruppe følgende alternative forslag til høringsuttalelse:
	”Høyres gruppe er positive til intensjonen med reformen, men ser at det for de av befolkningen som har et etablert pasientforhold på Ullevål, vil oppfatte det som en ulempe å miste sine vante kontakter. Disse må derfor spesielt ivaretas ved gjennomføring av reformen.”
	Øystein Larsen (H) fremmet forslag om at saken utsettes til neste møte i bydelsutvalget 23.10.2008.
	Votering:
	Øystein Larsens (H) utsettelsesforslag fikk 7 stemmer (4 H, 3 FrP) og falt. 8 stemte i mot (1 H, 4 A, 1 KrF, 1 V, 1 SV).
	Knut Hedemann (A) forslag til høringsuttalelse fikk 6 stemmer (4 A, 1 SV, 1 KrF) og falt. 9 stemte i mot (5 H, 3 FrP, 1 V)
	Sigbjørn Oddens (H) alternative forslag til høringsuttalelse fikk 3 stemmer (3 H) og falt. 12 stemte i mot (2 H, 3 FrP, 4 A, 1 V, 1 KrF, 1 SV).
	Høringsuttalelsene fra A og H ble dermed ikke gyldige vedtak, men enstemmig vedtatt som protokolltilførsler, som oversendes byrådsavdelingen for velferd- og sosiale tjenester.
	Protokolltilførsel fra Arbeiderpartiets gruppe, Nordstrand bydelsutvalg: 
	Sykehusreformen må ha som mål et godt sykehustilbud til Oslos befolkning.
	 Det viktigste for folk i forhold til sykehuset sitt er om en som pasienten får nødvendig behandling tidsnok.
	Dette betinger en klar prioritering av valg for de som innlegger pasienter og de som nødhjelphenter personer som trenger akutthjelp.
	Vi hatt hendelser hvor liv har gått tapt eller pasienter er blitt påført unødig skade når pasienter er blitt kjørt fra sykehus til sykehus fordi førstesykehuset sier at ”dette er ikke vår pasient”.
	Dersom innleggende lege i det nye systemet må velge lokalsykehusinnleggelse fordi f.eks det er billigst eller bestemmelsene sier at det alltid skal prøves først, må dette sykehuset har tilstrekkelig kompetanse på alle felt. Hvis ikke, vil kvaliteten i den enkeltes behandlingstilbuds kunne variere.
	Hvem skal derfor ha lov til å ta bestemmelsen om pasienten skal legges inn på lokalsykehuset 
	først eller direkte på det spesialsykehuset som har størst kompetanse på pasientens sykdom/skade?  En ny Oslo Legevakt og fastlegene?  Hva med retten til fritt sykehusvalg? 
	I en valgsituasjon er det lett å tenke at pasienter fra sykehjem kommer til bli innlagt på lokalsykehuset og må ha ressurssterke støttespillere for å få komme på et spesialsykehus.
	Det er like klart at for å trygge oss, må akuttbehandling være på et sykehus med høy kompetanse og akutt-tilbudet må være like godt for alle i Oslo, uansett hvor en bor.
	Derfor må akuttinnleggelse fremdeles være en høyt prioritert oppgave for Ullevål Universitetssykehus selv om befolkningen i Oslo får andre lokalsykehus. Noe annet ville være en klar kvalitetsforringelse. 
	Akuttbehandlingen bør derfor ikke fjernes fra Ullevål Universitetssykehus for Oslos innbyggere.
	Reformens styrke på landsplan er at spesialister ikke går arbeidsledige på ett sykehus mens de er overarbeidet på andre. Avstandene i Oslo skulle ikke tilsi en slik utvikling dersom innleggelse styres dit det til enhver tid er ledig kapasitet for planlagte operasjoner. 
	Det er liten tvil om at Ullevål Universitetssykehus har best kompetanse på de fleste områder i tillegg til den beste akuttkompetansen. Vi må overbevises om at det iverksettes en oppgradering av akuttposten på Aker Universitetssykehus før Aker Universitetssykehus blir et fullgodt alternativ ved akuttbehandling. 
	Spesialistkompetansen må likeledes være tilgjengelig direkte for alle borgere i Oslo uten først å måtte gå runden med lokalsykehusinnleggelse dersom innleggende lege mener spesialistbehandling er nødvendig. En kan frykte at reformen kan ha uheldige sider ved at det blir høyere terskler for innleggelse ved sykehus med spesiell kompetanse.
	Som tilbud til befolkningen kan ikke økonomi og utnyttelse av kapasiteten ved et stort nybygd A-hus være avgjørende når det gjelder helsetjenester for Oslo. Vi er pr. i dag så heldige at vi er trygge for at vi får en god behandling på Ullevål Universitetssykehus, ett av landets beste sykehus. Den tryggheten vil vi beholde!
	Det er derfor vesentlig at de som organisere denne sykehusreformen overbeviser oss om at alle opprettholder eller bedrer kvaliteten i sykehustilbudet gjennom denne reformen.”
	Protokolltilførsel fra Høyres gruppe, Nordstrand bydelsutvalg: 
	”Høyres gruppe er positive til intensjonen med reformen, men ser at det for de av befolkningen som har et etablert pasientforhold på Ullevål, vil oppfatte det som en ulempe å miste sine vante kontakter. Disse må derfor spesielt ivaretas ved gjennomføring av reformen.”
	(til bydelsutvalgets møte 16.10.2008)
	Saken ble tatt opp på møtet og vedtatt behandlet som sak 118/08. Det forelå ingen innstilling fra bydelsdirektøren.
	Ingen
	BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 16.10.2008
	Bydelsdirektøren orienterte om den planlagte utbyggingen av barnehage i Radarveien.
	Sigbjørn Oddens (H) foreslo å behandle saken på dagens møte som sak 118/08, som ble enstemmig vedtatt. Behandlingen ble imidlertid utsatt til bydelsutvalgets ekstraordinære møte 23.10.2008.
	(til bydelsutvalgets ekstraordinære møte 23.10.2008)
	1.  Bydelsutvalget er på prinsipielt grunnlag uenig i at det dispenseres fra gjeldende reguleringsplaner, så også i dette tilfellet. Med det kjennskap en i denne saken har til
	 tidsmomentet; herunder hvor langt saken har kommet
	 at dispensasjonen er utløst av et relativt lite areal utover hva som hjemles i reguleringsplanen
	 at det fra staten er innført lovhjemlet rett til plass til alle barn som søkes tatt opp ved hovedopptaket i 2009, og som har fylt 1 år innen 31.8.2009
	tar bydelsutvalget til ettretning at de etableres barnehage tilsvarende barn som i en 5 avdelingers barnehage, begrenset oppad til det byggeareal som framkommer i denne saken. 
	Bydelsutvalget vil imidlertid klart gi uttrykk for at eventuell ytterligere utvidelse ikke støttes eller ønskes på denne tomta.
	2. Da bydelsutvalget ser at de trafikale forhold kan skape vanskeligheter og utløse farlige   situasjoner henstiller en til at utbygger tar dette opp med rette myndighet i Oslo kommune. Det forutsettes at eventuelle tiltak blir forelagt bydelsutvalget til uttalelse, og at eventuelle økonomiske kostnader ikke blir å belaste etableringen i Radarveien 88 eller på annen måte bydelen. Eventuelle endringer må søkes gjennomført til planlagt oppstart av barnehagen.
	BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 23.10.2008
	Haakon Brænden  (KrF)  fremmet følgende alternative forslag til punkt 1:
	Det vises til reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for gnr 159 bnr 1 og del av gnr 159 bnr 140, Lambertseter, datert 22.12.1993. Det vises videre til dispensasjonssøknad fra Omsorgsbygg( ved Sivilarkitekter Aursand og Spangen AS) datert 25.08.2008. Søknaden innebærer en utvidelse av antall etasjer fra 2 til 3 samt en utvidelse av bruksarealet fra 600 m2 til 738,7 m2. Mht at det regulerte området ligger på en høyde i terrenget oppfattes de omsøkte endringer som vesentlige. BU i  Nordstrand bydel anmoder Bystyret om at dispensasjonssøknaden fremmes for politisk behandling som en omreguleringssak.
	Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag til at bydelsdirektørens alternativ 2 b i saksfremlegget, vedtas som punkt 1, som følger:
	1. Bydelsutvalget er på prinsipielt grunnlag uenig i at det etableres barnehage som utløser dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Ut fra dette ber bydelsutvalget om at planløsningen endres. Det er ønskelig med flest mulig plasser innenfor reguleringsplanens bestemmelser, men bydelsutvalget er også på den annen side inneforstått med at dette vedtaket kan redusere antall plasser med inntil 18.
	Votering:
	Til punkt 1 var det fremmet følgende 3 forslag: 
	- Bydelsdirektørens forslag
	- Haakon Brændens (KrF) forslag
	- Sigbjørn Oddens (H) forslag
	Det ble enighet om votering i følgende rekkefølge, punkt 1:
	1. Haakon Brændens (KrF) alternative forslag, satt opp mot bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1.
	2. Sigbjørn Oddens (H) alternative forslag - bydelsdirektørens alternativ 2 b i saksfremlegget, satt opp mot bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1
	Haakon Brændens (KrF) alternative forslag til punkt 1 fikk 2 stemmer (1 KrF, 1 V) og falt (13 stemte i mot (5 H, 3 FrP, 4 A, 1 SV). 
	Sigbjørn Oddens (H) forslag til vedtak, bydelsdirektørens alternativ 2 b i saksfremlegget, ble vedtatt med 9 stemmer ( 5 H, 1 V, 1 KrF, 1 SV, 1 FrP). 6 stemte i mot ( 4 A, 2 FrP).
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak punkt 2 ble enstemmig vedtatt
	Vedtak:
	1. Bydelsutvalget er på prinsipielt grunnlag uenig i at det etableres barnehage som utløser dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Ut fra dette ber bydelsutvalget om at planløsningen endres. Det er ønskelig med flest mulig plasser innenfor reguleringsplanens bestemmelser, men bydelsutvalget er også på den annen side inneforstått med at dette vedtaket kan redusere antall plasser med inntil 18.
	2. Da bydelsutvalget ser at de trafikale forhold kan skape vanskeligheter og utløse farlige   situasjoner henstiller en til at utbygger tar dette opp med rette myndighet i Oslo kommune. Det forutsettes at eventuelle tiltak blir forelagt bydelsutvalget til uttalelse, og at eventuelle økonomiske kostnader ikke blir å belaste etableringen i Radarveien 88 eller på annen måte bydelen. Eventuelle endringer må søkes gjennomført til planlagt oppstart av barnehagen.
	Saken ble fremmet på møtet og vedtatt behandlet som sak 119/08. Det forelå ingen innstilling til vedtak fra bydelsdirektøren.
	Høringsdokumentet og bydelsadministrasjonens svarbrev til Samferdselsetaten ble omdelt på møtet.  Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om at svarbrevet behandles av bydelsutvalget som en orienteringssak, sak 119/08. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
	Bydelsadministrasjonens brev av 20.10.2008 til Samferdselsetaten hadde følgende tekst:
	” Denne fristen er for kort til å gi grunnlag for politisk behandling og kan derfor ikke realitetsbehandles.”
	Votering:
	Sigbjørn Oddens (H) forslag om å ta bydelsadministrasjonens brev av 20.10.2008 til Samferdselsetaten til orientering ble enstemmig vedtatt.
	Vedtak:
	Bydelsutvalget tar bydelsadministrasjonens brev av 20.10.2008 vedrørende høring av
	Samferdselsetatens handlingsplan for universell utforming 2009 – 2012 til orientering
	Møtene hevet:
	16.10.2008: kl. 22.50
	23.10.2008: kl. 21.30
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