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Sak 136/08   Innkalling og sakskart til bydelsutvalgets møte 
18.12.2008  

 
Arkivsak: 200700158 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 18.12.08 136/08  
 
 INNKALLING OG SAKSKART TIL BYDELSUTVALGETS MØTE 18.12.2008  
 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møte 18.12.2008 godkjennes 
 
 
 
 
Oslo, 06.11.2008 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 137/08  Protokoll til godkjenning 20.11.2008 - bydelsutvalget  
 
Arkivsak: 200700159 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 18.12.08 137/08  
 
PROTOKOLL TIL GODKJENNING 20.11.2008 - BYDELSUTVALGET  
 
 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 20.11.2008 godkjennes 
 
 
Oslo, 06.11.2008 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 138/08  Avviksrapportering pr. 31.10.2008  
 
Arkivsak: 200700321 
Arkivkode: 120.2 
Saksbehandler: Inge Olav Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Medbestemmelsesutvalg 01.12.08 77/08  
Arbeidsutvalget 01.12.08 113/08  
Eldrerådet 08.12.08 68/08  
Rådet for funksjonshemmede 08.12.08 58/08  
Ungdomsrådet 08.12.08 47/08  
Helse- og sosialkomite 08.12.08 68/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 09.12.08 69/08  
Barn, ungdom og kultur komite 09.12.08 65/08  
Bydelsutvalget 18.12.08 138/08  
 
AVVIKSRAPPORTERING PR. 31.10.2008  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 
31.10.2008 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. 31.10. 2008 til 
orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.10.2008 til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 
31.10.2008 til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
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Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
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 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Vedlagt følger Avviksrapportering pr. 31.10.2008. 
Oslo, 13.11.2008 
 
Per Johannessen/s/     Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør      økonomisjef 
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Sak 139/08  Forslag til budsjett 2009 - Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 200601063 
Arkivkode: 121.1 
Saksbehandler: Inge Olav Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsmiljøutvalg 01.12.08 52/08  
Medbestemmelsesutvalg 01.12.08 76/08  
Arbeidsutvalget 01.12.08 114/08  
Eldrerådet 08.12.08 69/08  
Rådet for funksjonshemmede 08.12.08 59/08  
Ungdomsrådet 08.12.08 48/08  
Helse- og sosialkomite 08.12.08 69/08  
Barn, ungdom og kultur komite 09.12.08 66/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 09.12.08 70/08  
Bydelsutvalget 18.12.08 139/08  
 
FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 - BYDEL NORDSTRAND  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken om forslag til budsjett 2009 – Bydel Nordstrand sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og rådene: 
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor 
bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor 
bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 

1. På nåværende tidspunkt mener AMU at bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for 
Bydel Nordstrand innehar positive virkninger for arbeidsmiljøet.  

2. Når det gjelder enkelttiltak i budsjettforslaget forutsetter AMU at  involvering skjer i 
tråd med Arbeidsmiljølovens bestemmelser.   

 
Til bydelsutvalget: 

1. Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand vedtas med følgende 
tallstørrelser: 
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1.A Brutto utgifter er 1 336 413 000 kroner, brutto inntekter er 471 242 000 kroner og 
netto utgifter er 865 171 000 kroner. 

 
1.B Budsjett spesifisert på artsgrupper er (i tusen kr): 

Artsgruppe  Forslag til 
budsjett 2009 

10 Lønn og sosiale utgifter         470 330  
11-12 Kjøp som inngår i  produksjon         547 266  

13 Kjøp som ikke inngår i  prod.         175 549  
14 Overføringsutgifter         143 268  
15 Finanskostnader                 -    

BRUTTO DRIFTSKOSTNADER      1 336 413  
16 Salgs- og leieinntekter        -112 554  
17 Refusjoner        -222 177  
18 Overføringsinntekter        -136 211  
19 Finansinntekter              -300  

DRIFTSINNTEKTER        -471 242  

NETTO DRIFTSUTGIFTER     865 171  

 
1.C Brutto utgifter og brutto inntekter og netto utgifter pr funksjonsområde  
Funksjonsområde Brutto 

utgifter 
Brutto 
inntekter 

Netto 
utgifter 

Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø 130 112 -13 653 116 459 
Funksjonsområde 2A Barnehager 349 113 -252 551 96 562 
Funksjonsområde 2B Oppvekst 77 189 -1 997 75 192 
Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg 747 166 -198 141 549 025 
Sum Driftsbudsjett 1 303 580 -466 342 837 238 
Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp 32 833 -4 900 27 933 
Bydelen totalt 1 336 413 -471 242 865 171 

 
1.D Spesifikasjon pr kostrafunksjon 

Pr kostrafunksjon Dok 3 2009 Justering 
Budsjett  
2009 

100 Politisk styring og kontrollorganer 922 000 0 922 000 
120 Administrasjon 20 414 000 0 20 414 000 
130 Administrasjonslokaler 5 025 000 0 5 025 000 
180 Diverse fellesutgifter 8 682 000 0 8 682 000 
190 Interne serviceenheter 40 305 000 0 40 305 000 
233 Foreb. arbeid, helse og sosial 474 000 0 474 000 
241 Diagnose, behandling, rehab. 11 748 000 0 11 748 000 
242 Råd, veil. og sosial foreb. arbeid 19 960 000 0 19 960 000 
243 Tilbud til pers. med rusproblemer 2 236 000 440 000 2 676 000 
265 Kommunalt disponerte boliger 4 819 000 0 4 819 000 
275 Introduksjonsordningen 1 595 000 0 1 595 000 
283 Bistand etablering oppretthold egen bolig 0 0 0 
335 Rekreasjon i tettsted 159 000 0 159 000 
385 Andre kulturaktiviteter 120 000 0 120 000 
Funksjonsområde 1  116 459 000 440 000 116 899 000 
201 Førskole 62 260 000 0 62 260 000 
211 Styrket tilbud til førskolebarn 8 604 000 0 8 604 000 
221 Førskolelokaler og skyss 25 698 000 0 25 698 000 
Funksjonsområde 2A  96 562 000 0 96 562 000 
215 Skolefritids tilbud 0 0 0 
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222 Skolelokaler og skyss 0 0 0 
231 Aktivitetstilbud barn og unge 3 973 000 0 3 973 000 
232 Foreb. - skole- og helsestasjonstj. 16 003 000 0 16 003 000 
244 Barneverntjeneste 12 765 000 0 12 765 000 
251 Barneverntiltak i familien 10 947 000 0 10 947 000 
252 Barneverntiltak utenfor familien 31 504 000 0 31 504 000 
Funksjonsområde 2B  75 192 000 0 75 192 000 
234 Aktivisering eldre og funksjonsh. 34 860 000 0 34 860 000 
253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 311 784 000 0 311 784 000 
254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 190 481 000 0 190 481 000 
261 Institusjonslokaler 0 0 0 
733 Transport for funksjonshemmede 11 900 000 0 11 900 000 
Funksjonsområde 3  549 025 000 0 549 025 000 
281 Økonomisk sosialhjelp 27 933 000 -440 000 27 493 000 
Funksjonsområde 4  27 933 000 -440 000 27 493 000 
Sum Bydel Nordstrand 865 171 000 0 865 171 000 

 
 

2. Aktivitetsnivå og måltall i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel 
Nordstrand” godkjennes.  

 
3. Tiltak og deltiltak i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand” 

(side 105-132) tas til etterretning. De tiltak og deltiltak som representerer 
nivåendringer i tjenestevolum omtalt i samme vedlegg godkjennes. 

 
4. Endringer i årsverk i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel 

Nordstrand” (side 140-141) godkjennes. 
 

5. Det omdisponeres kr 440 000 fra Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp til 
Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø.  Midlene skal benyttes til rusomsorg, dvs 
aktive tiltak som bidrar til å redusere utbetalingene av økonomisk sosialhjelp. 

 
6. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av 

økonomireglementet for Oslo kommune 2009, pkt 4 budsjettfullmakt delegert til 
bydelsutvalgene, pkt 4.3 Rammer for videredelegering a, b og c.  I dette menes også at 
bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom 
organisatoriske enheter innenfor bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområdenivå. 

 
7. Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas å være uendret og egenandel fotpleie 

økes med 4,3% i samsvar med ”budsjettekniske merknader” i Byrådets budsjettforslag 
for 2009. 

 
8. Bydelsdirektørens forslag til budsjett er bygget på tildelt budsjettramme fra Byrådets 

forslag til budsjett for 2009, samt tilleggsinnstilling til denne. Det foreslås at eventuelle 
endringsbeløp av bydelens budsjettramme ved budsjettforlik avsettes på følgende måte: 

 
• Prisreduksjon på sykehjemsplasser går uavkortet til økte sykehjemsplasser 
• Økning i budsjettrammen vedtas på kostrafunksjon 180 Diverse fellesutgifter – 

og fordeles i egen budsjettjusteringssak innen 1. tertial 2009. 
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken om forslag til budsjett 2009 – Bydel Nordstrand sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor 
bydelsutvalget taes til orientering 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling / vedtak: 
Rådet for funksjonshemmede ber om følgende: 

• Å bli involvert i budsjett prosesser i fremtiden. Det har ikke vært tilfelle til nå. 
• At dokumenter utstedes til råds- medlemmene i god tid før råds-møtene i papir utgave. 

Dette gjelder spesielt store dokumenter som budsjettforslaget. 
• Om redegjørelse for et punkt i budsjettet som er uklart - det gjelder fysioterapi (s.52): Er 

det korrekt at av 13,56 avtalehjemler er det 1,5 hjemler som gir hjemmebehandling? Det 
kan ikke være korrekt at alle fysioterapeuter gir tilbud om hjemmefysioterapi. 

• At fysio/ergoterapitjenesten og Altmuligmannstjenesten trenger utvidelse av sine 
tjenester. Ventetid er det viktig å unngå. Godt tilbud er viktig for at eldre og 
funksjonshemmede kan bo og klare seg i eget hjem. Dette forhold må bla. Ses i 
sammenheng med den beklagelige reduksjon av antall sykehjemsplasser.  

• RFF sier seg enig i at enkelte deler av Altmuligmannstjenesten kan være tjent med en 
sentralisering, men mener at de største deler av denne tjenesten bør ligge  
lokalt i bydelen. Nær kjennskap og minimalt byråkrati er spesielt nødvendig i denne  
tjenesten.                      

• Ønsker en orientering om planene vedr. ombygging av Marmorberget . 
• Ønsker en orientering ift. status for ”Omsorg Pluss” i bydelen. 
• RFF beklager sterkt nedjusteringen av årsverk i Praktisk Bistand. 

Videre bør det av hensyn til brukernes trivsel gis langt større adgang for brukerne selv 
til å prioritere bruken av tildelte timer. 

• Det bør legges bedre tilrette for funksjonshemmede ved fysioterapi-  
instituttene i bydelen med heis/rampe. Ved Holtet fysioterapi vil dette kunne gjøres med 
svært enkle midler. 

Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor 
bydelsutvalget tiltrees med merknader. 

Ungdomsrådets vedtak:  
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor 
bydelsutvalget tiltrees. 
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Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 

• Steinar Andersen (A) bemerket at AP kommer til å be om 2 faste stillinger i praktisk 
bistand. I henhold til budsjettforslaget brukes det for mye penger på vikarer. 
Timeantallet er ca 11 000, som tilsvarer  5 – 6 faste stillinger. 

 
• Side 52 i budsjettforslaget: 

Hele avsnittet om fysioterapi og avtalehjemler må spesifiseres. Det bes om at hele 
avsnittet formuleres på nytt. 

Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor 
bydelsutvalget tiltrees med merknader. 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
Knut Hedemann (A) fremmet følgende forslag til vedtak: 

1. BUK-komiteen finner det vanskelig å fatte vedtak i budsjettsaken fordi forslaget til 
budsjett for 2009 ikke er sammenstilt med prognosen for 2008.  
Vi ser heller ikke bakgrunnen for den store økningen i budsjettet for området F03. 
Denne er ikke presisert i tekstens 8 punkter i saken. 

2. Dersom dette siste punktet er en budsjett-teknisk forklarbar sak, kan BUK-komiteen 
tiltre forslaget til budsjett. 

Votering: 
Punkt 1: Knut Hedemanns (A)  forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
Punkt 2: : Knut Hedemanns (A)  forslag til vedtak ble vedtatt med 4 stemmer (1 A, 1 FrP, 2 H) 
mot  1 stemme (V) 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 

1. BUK-komiteen finner det vanskelig å fatte vedtak i budsjettsaken fordi forslaget til 
budsjett for 2009 ikke er sammenstilt med prognosen for 2008.  
Vi ser heller ikke bakgrunnen for den store økningen i budsjettet for området F03. 
Denne er ikke presisert i tekstens 8 punkter i saken. 

2. Dersom dette siste punktet er en budsjett-teknisk forklarbar sak, kan BUK-komiteen 
tiltre forslaget til budsjett. 

 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor 
bydelsutvalget tiltrees. 
 
 
Bakgrunn: 
Oslo kommunes økonomireglement fastslår at bydelsutvalget skal innen 31.12.2008 vedta et 
driftsbudsjett for 2009 i samsvar med den budsjettramme som er fordelt av Bystyret. 
 
Bydelsdirektøren har etter samme økonomireglement ansvar for å fremlegge et saldert 
budsjettforslag for behandling i bydelsutvalget. 
 
SAKSFREMSTILLING: 
Bydelsdirektøren fremmer forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand med henvisning til 
”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand”.  Budsjettdokumentet er 
utarbeidet ut fra budsjettpremisser i Byrådets forslag til budsjett 2009 og tilleggsinntillingen.   
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Etter at budsjettdokumentet ble utarbeidet er det også fremkommet et budsjettforlik til 
Bystyrets vedtak om budsjett 2009. I vedtakspunkt nr 8 foreslås det disponering av endringen i 
budsjettrammen. 
 
Vedrørende punkt om hovedrengjøring side 17 i budsjettdokumentet presiseres det at de avsatte 
kr 300.000 gjelder hovedrengjøring i alle bygg innen bydelens drift – og ikke bare 
barnehagene. 
 
 
 
 
 
Oslo, 24.11.2008 
 
 
 
Per Johannessen/s/               Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør      økonomisjef 
 
 
 Vedlegg: forslag til budsjett 2009
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Sak 140/08  Oberst Rodes vei 92 C  m.fl. - Munkerud skole - 
planforslag til offentlig ettersyn  

 
Arkivsak: 200601336 
Arkivkode: 512.1 
Saksbehandler: Tove Heggen Larsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 01.12.08 115/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 09.12.08 71/08  
Barn, ungdom og kultur komite 09.12.08 67/08  
Bydelsutvalget 18.12.08 140/08  
 
 
OBERST RODES VEI 92 C  M.FL. - MUNKERUD SKOLE - PLANFORSLAG TIL 
OFFENTLIG ETTERSYN  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteene: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til bydelsutvalget: 

1. Bydelsutvalget er tilfredshet med det syn som Plan- og bygningsetaten uttrykker i 
forhold til at Byantikvarens fraråder riving av det nåværende skolebygget. Den 
ambisjon og perspektiver som er lagt inni  planen for nybygg av skolen med 
utvidet elevkapasitet, ny barnehage og flerbruks- kulturbygg (hall) krever 
nybygging. 

 
2. Bydelsutvalget er tilfreds med at Plan- og bygningsetaten påpeker viktigheten av  

å ivareta Munkerud gård og miljøet omkring, og at det i denne forbindelse 
vurderes om byggegrensen kan trekkes noe tilbake sør for gården. 

 
3. Når det gjelder de trafikale forholdene: gangforbindelser, avkjørsel og ”drop-off” 

sonenes kapasitet er det etter bydelsutvalgets oppfatning viktig å tilrettelegge for 
best mulig og sikker tilgjengelig for de myke trafikantene/barn/skolebarn.  

 
4. Bydelsutvalget ber Plan- og bygningsetaten særlig ivareta tillempninger slik at 

nabolagets bekymring for trafikksituasjonen blir imøtekommet, ikke minst slik at 
stopp og parkering i  tilliggende veier blir redusert. 

 
5. Bydelsutvalget vil understreke betydning av at det fortsatt arbeides med fasaden 

mot Oberst Rodes vei slik at den gjennom variasjon, bruk av materiale og 
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fasadeuttrykk signaliserer kvalitet, samtidig som det ikke framstår mer ruvende 
enn den omkringliggende bebyggelse.  

 
6. Bydelsutvalget understreker betydningen av at skolens og barnehagens ute- og 

lekearealer blir utformet med sikte på miljøkvalitet og avskjermet for annen 
trafikk. 

 
7. Bydelsutvalget har tidligere påpekt viktigheten av at miljøfaktorer som forurenset 

grunn og radonstråling blir meget grundig i varetatt, og finner at dette, i følge den 
framlagte vurderingen, p.t. ikke er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. 
Bydelsutvalget forutsetter at dette blir gjort i god tid før sluttprosjekteringen og 
gravearbeider blir påbegynt. 

 
8. For øvrig slutter bydelsutvalget seg til det som framkommer i Plan- og 

bygningsetatens foreløpige vurderinger.  
 

9. En så stor skole krever oppfølging og tilrettelegging for andre tjenester som lege 
og helsetjenester”. Bydelutvalget ber om at det tilrettes fordette.   

 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Bydelsutvalget 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling/vedtak: 
BMS-komiteen fremmet følgende vedtak i saken som behandles i bydelsutvalget 18.12.2008, 
10 punkter: 

1. Bydelsutvalget mener at de nåværende skolebygg må rives og deler her Plan og 
bygningsetatens syn. 

2. Bydelsutvalget støtter Plan – og bygningsetatens syn mht. å ivareta Munkerud Gård og 
miljøet omkring. 

3. Bydelsutvalget mener at antallet parkeringsplasser må bedres betraktelig. Det er 
utilstrekkelig å anlegge 25 parkeringsplasser for en virksomhet med ca 80 tilsatte.  I 
tillegg vil flerbrukshallen kreve parkering utover dette dersom ikke skolegården skal 
benyttes til parkering etter vanlig skoletid og i helgene. Transport av barn til og fra 
barnehage vil kreve muligheter for kortvarig parkering. I tillegg må en legge 
forholdene til rette for transport av bevegelseshemmede. Plan- og bygningsetatens 
henvisning av parkerte biler til de omkringliggende veiene med tildels manglende 
fortau, er ikke akseptabel. 

4. Trafikkavviklingen rundt skolen må gjøres sikrere.  Oberst Rodes vei ved skolen og 
Eystein Torkildsens vei må enveisreguleres for å muliggjøre en forsvarlig 
trafikkavvikling. 

5. (som foreslått av bydelsdirektøren) Bydelsutvalget vil understreke betydningen av at det 
fortsatt arbeides med fasaden mot Oberst Rodes vei slik at den gjennom variasjon, bruk 
av materiale og fasadeuttykk signaliserer kvalitet, samtidig som det ikke fremstår mer 
ruvende enn den omkringliggende bebyggelse. 

6. (som foreslått av bydelsdirektøren) Bydelsutvalget understreker betydningen av at 
skolens og barnehagens ute- og lekearealer blir utformet med sikte på miljøkvalitet og 
avskjermet for annen trafikk. 
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7. (som foreslått av bydelsdirektøren) Bydelsutvalget har tidligere påpekt viktigheten av at 
miljøfaktorer som forurenset grunn og radonstråling blir meget grundig ivaretatt, og 
finner at dette, i følge den fremlagte vurderingen, p.t. ikke er ivaretatt på en 
tilfredsstillende måte. Bydelsutvalget forutsetter at dette blir gjort i god tid før 
sluttprosjekteringen og gravearbeider blir påbegynt. 

8. Det må legges til rette for helsetjenester, lege og andre tjenester som en så stor skole 
må ha. 

9. Flerbrukshallen må bli et møtested for alle aldersgrupper og ikke båndlegges totalt 
bruksmessig av idretten etter vanlig arbeidstid og i helgene.    

10. (som foreslått av bydelsdirektøren - punkt 8) For øvrig slutter bydelsutvalget seg til det 
som fremkommer i Plan- og bygningsetatens foreløpige vurderinger. 

Votering: 
Alternativt forslag på 10 punkter fra BMS-komiteen ble enstemmig vedtatt. Herav er punkt 5, 
6, 7 og 10 identisk med bydelsdirektørens forslag (punkt 10 er bydelsdirektørens punkt 8) 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 

1. Bydelsutvalget mener at de nåværende skolebygg må rives og deler her Plan og 
bygningsetatens syn. 

2. Bydelsutvalget støtter Plan – og bygningsetatens syn mht. å ivareta Munkerud Gård og 
miljøet omkring. 

3. Bydelsutvalget mener at antallet parkeringsplasser må bedres betraktelig. Det er 
utilstrekkelig å anlegge 25 parkeringsplasser for en virksomhet med ca 80 tilsatte.  I 
tillegg vil flerbrukshallen kreve parkering utover dette dersom ikke skolegården skal 
benyttes til parkering etter vanlig skoletid og i helgene. Transport av barn til og fra 
barnehage vil kreve muligheter for kortvarig parkering. I tillegg må en legge 
forholdene til rette for transport av bevegelseshemmede. Plan- og bygningsetatens 
henvisning av parkerte biler til de omkringliggende veiene med tildels manglende 
fortau, er ikke akseptabel. 

4. Trafikkavviklingen rundt skolen må gjøres sikrere.  Oberst Rodes vei ved skolen og 
Eystein Torkildsens vei må enveisreguleres for å muliggjøre en forsvarlig 
trafikkavvikling. 

5. (som foreslått av bydelsdirektøren) Bydelsutvalget vil understreke betydningen av at det 
fortsatt arbeides med fasaden mot Oberst Rodes vei slik at den gjennom variasjon, bruk 
av materiale og fasadeuttykk signaliserer kvalitet, samtidig som det ikke fremstår mer 
ruvende enn den omkringliggende bebyggelse. 

6. (som foreslått av bydelsdirektøren) Bydelsutvalget understreker betydningen av at 
skolens og barnehagens ute- og lekearealer blir utformet med sikte på miljøkvalitet og 
avskjermet for annen trafikk. 

7. (som foreslått av bydelsdirektøren) Bydelsutvalget har tidligere påpekt viktigheten av at 
miljøfaktorer som forurenset grunn og radonstråling blir meget grundig ivaretatt, og 
finner at dette, i følge den fremlagte vurderingen, p.t. ikke er ivaretatt på en 
tilfredsstillende måte. Bydelsutvalget forutsetter at dette blir gjort i god tid før 
sluttprosjekteringen og gravearbeider blir påbegynt. 

8. Det må legges til rette for helsetjenester, lege og andre tjenester som en så stor skole 
må ha. 

9. Flerbrukshallen må bli et møtested for alle aldersgrupper og ikke båndlegges totalt 
bruksmessig av idretten etter vanlig arbeidstid og i helgene.    

10. For øvrig slutter bydelsutvalget seg til det som fremkommer i Plan- og bygningsetatens 
foreløpige vurderinger. 

 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
Knut Hedemann (A) fremmet følgende fellesforslag til vedtak i BUK-komiteen – i saken som 
behandles i bydelsutvalget 18.12.2008: 
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1. Bydelsutvalget mener at de nåværende skolebygg må rives og deler her Plan- og 
bygningsetatens syn. 

2. Bydelsutvalget støtter Plan – og bygningsetatens syn mht. å ivareta Munkerud gård og 
miljøet omkring. 

3. Bydelsutvalget mener at antallet parkeringsplasser må bedres betraktelig. Det er 
utilstrekkelig å anlegge 25 parkeringsplasser for en virksomhet med ca 80 tilsatte.  I 
tillegg vil flerbrukshallen kreve parkering utover dette dersom ikke skolegården skal 
benyttes til parkering etter vanlig skoletid og i helgene. Transport av barn til og fra 
barnehage vil kreve muligheter for kortvarig parkering. I tillegg må en legge 
forholdene til rette for transport av bevegelseshemmede. Plan- og bygningsetatens 
henvisning av parkerte biler til de omkringliggende veiene med tildels manglende 
fortau, er ikke akseptabel. 

4. Trafikkavviklingen rundt skolen må gjøres sikrere. Oberst Rodes vei ved skolen og 
Eystein Torkildsens vei må enveisreguleres for å muliggjøre en forsvarlig 
trafikkavvikling. 

5. Bydelsdirektørens forslag til punkt 5 
6. Bydelsdirektørens forslag til punkt 6 
7. Bydelsdirektørens forslag til punkt 7 
8. Det må legges til rette for helsetjenester, lege og andre tjenester som en så stor skole 

må ha. 
9. Flerbrukshallen må bli et møtested for alle aldersgrupper og ikke båndlegges totalt 

bruksmessig av idretten etter vanlig arbeidstid og i helgene.  
10. Bydelsdirektørens forslag til punkt 8:  
     For øvrig slutter bydelsutvalget seg til det som framkommer i Plan- og        

bygningsetatens foreløpige vurderinger.   
Votering: 
Punkt 1: BUK-komiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Punkt 2: BUK-komiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Punkt 3: BUK-komiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Punkt 4: BUK-komiteens forslag til vedtak ble vedtatt med 3 stemmer (1 V, 1 H, 1 A). 2 stemte 
i mot (1 FrP, 1 H) 
Punkt 5: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Punkt 6: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Punkt 7: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Punkt 8: BUK-komiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Punkt 9: BUK-komiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Punkt 10: Bydelsdirektørens forslag til vedtak punkt 8 ble enstemmig vedtatt som punkt 10 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
BUK-komiteens vedtak i saken som legges fram til sluttbehandling i bydelsutvalget 
18.12.2008: 

1. Bydelsutvalget mener at de nåværende skolebygg må rives og deler her Plan- og 
bygningsetatens syn. 

2. Bydelsutvalget støtter Plan – og bygningsetatens syn mht. å ivareta Munkerud gård og 
miljøet omkring. 

3. Bydelsutvalget mener at antallet parkeringsplasser må bedres betraktelig. Det er 
utilstrekkelig å anlegge 25 parkeringsplasser for en virksomhet med ca 80 tilsatte.  I 
tillegg vil flerbrukshallen kreve parkering utover dette dersom ikke skolegården skal 
benyttes til parkering etter vanlig skoletid og i helgene. Transport av barn til og fra 
barnehage vil kreve muligheter for kortvarig parkering. I tillegg må en legge 
forholdene til rette for transport av bevegelseshemmede. Plan- og bygningsetatens 
henvisning av parkerte biler til de omkringliggende veiene med tildels manglende 
fortau, er ikke akseptabel. 
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4. Trafikkavviklingen rundt skolen må gjøres sikrere. Oberst Rodes vei ved skolen og 
Eystein Torkildsens vei må enveisreguleres for å muliggjøre en forsvarlig 
trafikkavvikling. 

5. Bydelsutvalget vil understreke betydning av at det fortsatt arbeides med fasaden mot 
Oberst Rodes vei slik at den gjennom variasjon, bruk av materiale og fasadeuttrykk 
signaliserer kvalitet, samtidig som det ikke framstår mer ruvende enn den 
omkringliggende bebyggelse.  

6. Bydelsutvalget vil understreke betydning av at det fortsatt arbeides med fasaden mot 
Oberst Rodes vei slik at den gjennom variasjon, bruk av materiale og fasadeuttrykk 
signaliserer kvalitet, samtidig som det ikke framstår mer ruvende enn den 
omkringliggende bebyggelse. 

7. Bydelsutvalget har tidligere påpekt viktigheten av at miljøfaktorer som forurenset grunn 
og radonstråling blir meget grundig i varetatt, og finner at dette, i følge den framlagte 
vurderingen, p.t. ikke er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Bydelsutvalget forutsetter 
at dette blir gjort i god tid før sluttprosjekteringen og gravearbeider blir påbegynt 

8. Det må legges til rette for helsetjenester, lege og andre tjenester som en så stor skole 
må ha. 

9. Flerbrukshallen må bli et møtested for alle aldersgrupper og ikke båndlegges totalt 
bruksmessig av idretten etter vanlig arbeidstid og i helgene.  

10.  For øvrig slutter bydelsutvalget seg til det som framkommer i Plan- og        
bygningsetatens foreløpige vurderinger.   

 
SAMMENDRAG 
 
Bakgrunn 
Planområdet ligger på Nordstrand og omfatter Munkerud barneskole og nedlagt 
Munkerudvollen barnepark samt deler av tilliggende veier. Området ligger inntil Oberst Rodes 
vei i vest, tilstøtende villabebyggelse og P.A. Holms vei i syd og øst samt den bevaringsverdige 
Munkerud gård i nord. 

• Skoletomten er 19800 m2. 
• Eiendommen i sør på 2463 m2, regulert til lekeplass, inngår i planen. 

Dagens bebyggelse omfatter skolens hovedbygg og et frittliggende bygg mot nord, begge fra 
1959. I tillegg fire midlertidige paviljonger fra 90-tallet og en fraflyttet vaktmesterbolig oppført 
i 1961. Samlet areal for skolebyggene er brutto ca. 7000 m". Planområdet er regulert til 
offentlig skoleformål. 
Hensikten med planarbeidet er behov for opprustning/utvidelse av Munkerud skole, samt ønske 
om å integrere en flerbrukshall og barnehage i anlegget.  
Utvidelse av skolen har sitt grunnlag i vedtatt skolebehovsplan. Alle eksisterende bygninger 
foreslås revet og erstattet av et nytt skolebygg medflerbrukshall og barnehage. Byggearbeidene 
forutsettes ferdigstilt i 2010. Skolen skal ha 735 elever, og barnehagen vil romme opptil 70 
barn. 
 
SAKSUTREDNING: 
Beskrivelse av planforslaget 
Tomten foreslås til byggeområde for offentlig bygning/allmennyttige formål (skole, 
flerbrukshall, 
barnehage). I tillegg reguleres offentlig trafikkområde. 
Maks. bebygd areal fastsettes til %-BYA = 25% og med inntil BRA= 9.500 m2 

• Byggehøyde blir tilsvarende 2-3 etasjer. 
• Det illustrerte prosjektet gir 8.600 m2 over terreng, dvs. at det blir 900 m2 for 

fleksibilitet til detaljprosjekteringen. 
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• Skoleanlegget med barnehage skal utformes på en slik måte at bebyggelsen samlet 
fremstår med et godt helhetlig preg. 

•  Store og langstrakte fasader skal gis en underdeling med vertikale og horisontale 
sprang og varierende fasadematerialer. 

• Det etableres tre avkjørsler fra Oberst Rodes vei hvorav to er ensrettet. Parkeringen skal 
være i henhold tilparkeringsnormen.  

• Det anlegges gangforbindelser både til skolen og på tvers gjennom tomten. 
• Del av Oberst Rodes vei reguleres til offentlig vei med bredde på 9,0 m og ensidig 

fortau på 3,0 m. Breiens vei og E. Torkildsens vei reguleres til offentlig vei med bredde 
på ca 8 m tilsvarende eksisterende situasjon. 

• Planforslaget er i tråd med overordnede planer. Ved å samle skole, barnehage og 
flerbrukshall i tilknytning til et kompakt nybygg, frigjøres arealer og skapes åpenhet 
rundt skoleanlegget. En samlokalisering av barnehage, flerbrukshall og skoleanlegget 
vil styrke skole- og aktivitetstilbud for barn og unge i nærmiljøet samt sikrer økt 
barnehagetilbud.  

• Forslaget vil medføre noe økt trafikkbelastning i tilstøtende boliggater. 
 
Forhåndsuttalelser 
Bydel Nordstrand har tidligere uttalt: 
” Bydel Nordstrand er bekymret for trafikale forhold rundt skolen, spesielt foreldrekjøring. 
Utvidet tilbud kan få konsekvenser for belastningen i området. I tillegg til drop-off sone bør vurderes 
ytterligere tiltak for myke trafikanter. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager/ skoler bør legges 
til grunn. Positivt at mest mulig av terrengformer og vegetasjon søkes bevart, da bydelen har begrenset 
fellesareal! hundremeterskoger. Bevaring av vegetasjonen bør sikres, og beskyttes i anleggsperioden. 
Illustrasjoner bør vise anlegget innpasset i terrenget, omkringliggende bebyggelse og sol! 
skyggeforhold. Bydelen har behov for barnhager. Planen bør vurderes i forhold til befolkningsveksten i 
skolekretsen på nytt. En så stor skole krever oppfølging og tilrettelegging for andre tjenester som lege 
og helsetjenester”. 
 
Bydelsutvalget engasjerte seg i spørsmålet om riving av Munkerud skole i bydelsutvalgets 
møter  
6.3 og 22.5.2008. Det vises her til vedlegg av saksfremlegg av sak 62/08. Konsekvensen av 
byantikvarens tidligere innspill utløste ordinær saksbehandling av reguleringssak, og dette 
umuligjorde en forenklet saksbehandling. Bydelsutvalgets vedtak, sak 62/08: 
 
Vedtak: 

1. Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens redegjørelse i saken til etterretning og tar til 
etterretning at saken må behandles som normal reguleringsplan. 

2. Bydelsutvalget viser til redegjørelse fra Byantikvaren og Driftsstyret ved Munkerud 
skole, og mener på dette grunnlaget at riving vil være den mest hensiktsmessige 
løsningen i denne saken. 

3. Bydelsdirektøren bes gjøre Plan- og bygningsetaten, Byantikvaren og 
Byutviklingskomiteen kjent med bydelsutvalgets syn. 

 
Planforslaget er i tråd med rikspolitiske retningslinjer og overordnede planer. Kommuneplanen 
vektlegger videreutvikling av Osloskolene. De foreslåtte formålene beliggende i et boligområde 
vil være i tråd med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging idet 
transportbehovet kan begrenses. Alle overordnede planer påpeker at det er viktig å legge til 
rette for bruk av kollektivbetjening samt gode skoleveier. Flerbrukshall er i tråd med 
Kommunedelplan for idrett. 
I henhold til overordnede planer skal det legges vekt på ivaretakelse og styrking av 
grøntstruktur som anses å bli ivaretatt i planen. Føringer i forslag til kommunedelplan for 
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torg/møteplasser følges opp i utviklingen av Munkerud skole med bl.a. inkludering av 
barneparktomta i sør. 
I tråd med overordnede planer må det tas hensyn til bevaringsverdige objekter og miljø. I denne 
saken mener Plan- og bygningsetaten foreløpig dette vil være hensynet til Munkerud gård idet 
skoleanlegget ikke er oppført på Gul liste. 
I og med at lekeplasstomten i sør sikres tilsvarende bruk og tilgjengelighet som et friområde 
selv om den innlemmes i skoletomten, anses dette ikke å utløse krav til erstatningsarealer. 
 
Bydel Nordstrand har fått utsatt høringsfristen til 19. desember. 
 
Oslo 24. november 2009 
 
Per Johannessen/s/       Tove Heggen Larsen/s/ 
bydelsdirektør        ass. bydelsdirektør 
 
 
Vedlegg: Oberst Rodes vei 92 C m.fl. Munkerud skole - planforslag til offentlig ettersyn. 
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Sak 141/08  Vedr. etablering av minigjenbruksstasjoner i bydel 
Nordstrand - ber om bekreftelse på mottatt 
dokumentasjon  

 
Arkivsak: 200800723 
Arkivkode: 575.0 
Saksbehandler: Tove Heggen Larsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
   
Arbeidsutvalget 01.12.08 121/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 09.12.08 72/08  
Bydelsutvalget 18.12.08 141/08  
 
VEDR. ETABLERING AV MINIGJENBRUKSSTASJONER I BYDEL NORDSTRAND 
- BER OM BEKREFTELSE PÅ MOTTATT DOKUMENTASJON  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak vedrørende etablering av minigjenbruksstasjoner i Bydel 
Nordstrand – til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til byutvikling, miljø og samferdsel: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til bydelsutvalget: 

1. Bydelsutvalget er positive til at det etableres minigjenbruksstasjon på tomtene 
Vårveien 53 og Mosseveien 45.  

2. Etableringen imøtekommer en mer miljømessig behandling av avfall gjennom utvidet 
kildesortering og material gjenvinning av plastemballasje og matavfall. 

3. Bydel  Nordstrand blir med dette en viktig bidragsyter i å nå Oslo kommunes målsetting 
om å material gjenvinne ca. 50 % av husholdningsavfallet i Oslo kommune totalt. 

4. Bydelen ønsker at det legges vekt på god skjerming og trafikksikkerhet for anleggene og 
at det tas nødvendig hensyn til skjerming og estetisk tilpasning til det omkringliggende 
bomiljø. 

5. Henting må tilpasses slik at det ikke er til fare for tryggheten på skoleveiene i og rundt 
områdene. 

6. Bydelen ønsker også at Renovasjonsetaten informerer om planene til beboere i bydelen. 
7. Bydelsutvalget ber om at ordningen evalueres etter et års tid. 

 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak vedrørende etablering av minigjenbruksstasjoner i Bydel 
Nordstrand – til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
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Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling/vedtak: 
BMS-komiteen fremmet følgende fellesforslag til vedtak: 
 
BMS komiteen har mottatt saken og kan ikke ta stilling til denne på bakgrunn av de 
opplysninger/ saksfremstilling som er fremlagt komiteen. 
 
Mosseveien 145 
I åpen halvtime er komiteens medlemmer blitt gjort kjent med at det finnes en del opplysninger 
som ikke følger saksfremstillingen, blant annet brev fra Statens Vegvesen, søknad om 
midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen, brev fra rektor ved Nedre Bekkelaget skole og 
naboer. Dette går på innvendinger mht. plassering av minigjenbruksanlegget, trafikkavvikling 
for området samt vurdering av sikkerhetsaspektet særlig med hensyn til barn. 
 
BMS komiteen ber på bakgrunn av dette om at saken utredes ytterligere og med hensyn til 
tidsfrist blir fremlagt for BU direkte. 
 
BMS komiteen ber om at Vårveien 53 også  inngår i ny vurdering.  
 
BMS komiteen ber om en orientering av hvilke tomter som er vurdert for gjenbruksstasjon, og 
hvilke parametre som blir lagt til grunn i vurderingen av tomtevalg. 
Votering: 
BMS-komiteens fellesforslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
BMS komiteen har mottatt saken og kan ikke ta stilling til denne på bakgrunn av de 
opplysninger/ saksfremstilling som er fremlagt komiteen. 
 
Mosseveien 145 
I åpen halvtime er komiteens medlemmer blitt gjort kjent med at det finnes en del opplysninger 
som ikke følger saksfremstillingen, blant annet brev fra Statens Vegvesen, søknad om 
midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen, brev fra rektor ved Nedre Bekkelaget skole og 
naboer. Dette går på innvendinger mht. plassering av minigjenbruksanlegget, trafikkavvikling 
for området samt vurdering av sikkerhetsaspektet særlig med hensyn til barn. 
 
BMS komiteen ber på bakgrunn av dette om at saken utredes ytterligere og med hensyn til 
tidsfrist blir fremlagt for BU direkte. 
 
BMS komiteen ber om at Vårveien 53 også  inngår i ny vurdering.  
 
BMS komiteen ber om en orientering av hvilke tomter som er vurdert for gjenbruksstasjon, og 
hvilke parametre som blir lagt til grunn i vurderingen av tomtevalg. 
 
 
Bakgrunn: 
Avfallsplan for Oslo kommune 2006-2009" ble behandlet og vedtatt i Bystyret 07.06.2006. 
Vedtaket innebærer blant annet at Oslo skal innføre utvidet kildesortering og materialgjenvinning 
av plastemballasje og matavfall. I planen heter det videre at i løpet av perioden frem til 2011 skal 
Renovasjonsetaten (REN) etablere minst 10 nye minigjenbruksstasjoner i Oslo. Kildesortering 
innføres som et pilotprosjekt i Oslo høsten 2009. REN ønsker å etablere minimum to stasjoner i 
Bydel Nordstrand. De aktuelle tomtene de har sett på i bydel Nordstrand er Vårveien 53 og 
Mosseveien 145.  
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Saksframstilling: 
Hva kjennetegner en minigjenbruksstasjon  
Minigjenbruksstasjon er betjente mottakssteder hvor privatpersoner kan levere mindre mengder 
avfall til materialgjenvinning og miljøriktig behandling. Stasjonene kan motta batterier, små 
elektriske apparater, farlig avfall, lysstoffrør og lyspærer, metall, papp, papir, plastemballasje, 
klær/tekstiler, samt keramikk, porselen og glass. Noen stasjoner kan ha et utvidet tilbud. 
Sortering av avfall bidrar til en miljøvennlig behandling, og en best mulig utnyttelse av 
ressursene i avfallet. Alle minigjenbruksstasjoner i Oslo vil ha felles gjenkjennbare elementer, 
selv om størrelsen og utformingen av anlegget vil variere .  
 
Fakta: Bemannet stasjon med kvalifisert personell. Lokalt tilpasset åpningstid. Områdene skal 
skjermes med vegitasjon og overbygging, eventuelt hus. Stasjonene bygges ut etter et felles 
konsept , men med lokal tilpasning til nærmiljøene. Beregnet for mindre mengder avfall. 
Stasjonene formidler informasjon om kildesortering og avfallshåndtering i Oslo.  
 
Bakgrunn for etableringen  
Målet med etableringene er at mest mulig avfall skal gå til ombruk og materialgjenvinning. 
Minigjenbruksstasjoner bør derfor ligge i nærheten av, eller i boligområder slik at tilbudet er 
lett tilgjengelig for beboerne. Etablering av lokale stasjoner reduserer biltrafikken både i og 
mellom bydelene i Oslo. Oslo kommune har som mål å ha et kretsløpsbasert avfallssystem 
basert på avfallshierarkiets prioriteringer der miljøhensynene er ivaretatt." For å oppnå dette 
hovedmålet skal Oslo kommune ha følgende del mål:  
 

• Bidra til avfallsforbygging og avfallsreduksjon.  
• Øke materialgjenvinningsgraden for husholdningsavfallet til minimum 

50 % innen 2014. 
 

• Alt farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om.  
• Det skal innføres full kildesortering, det skal være etablert en 

langsiktig løsning for utsortering og behandling av våtorganisk avfall 
og gjenvinning av ren plast i hele kommunen innen 2011. 

 
Etablering i Bydel Nordstrand  
Renovasjonsetaten ønsker å etablere anlegg på følgende adresser: Mosseveien 145 og Vårveien 
53. Disse anleggene vil være beregnet for levering med bil, men kan også være tilgjengelig for 
gående og syklende. Det kan også bli aktuelt med en stasjon lenger syd i bydelen.  
 
Vårveien 53  
En etablering i Vårveien 53 vil hovedsakelig være et næranlegg for beboere i Manglerud, Ryen 
og området øst for grøntarealer og treningsfelt på Ekeberg. Estimert besøkstall ligger på ca 
30000 årlig. Noen boenheter med adresse Lyngveien benytter i dag en ankomstvei som deler 
Vårveien 53. Renovasjonsetaten ønsker å flytte denne veien vestover slik at den går nærmere 
fjellskrenten ovenfor Vårveien 53. Dette vil være nyttig for beboerne som da vil få en 
ankomstvei av vesentlig bedre kvalitet og med jevnere stigningsforhold. Dette vil spesielt bedre 
ankomstforholdene for beboerne vinterstid. Renovasjonsetaten vil sørge for beplanting og god 
skjerming av anlegget. I dag er det entrepenørvirksomhet på området, og etablering av 
minigjenbruksstasjon vil gi et ryddigere inntrykk av området.  
 
Mosseveien 145  
Tomta ligger nær E18 Mosseveien. Den deler ikke avkjørsel med trafikk til Nedre Bekkelaget 
skole, Ormøya og Malmøya. Beliggenheten er meget gunstig for beboerne på øyene , samt for 
den nordvestlige delen av bydelen. Det er mange båteiere i området, og Renovasjonsetaten 
ønsker også å ta hensyn til deres behov. Renovasjonsetaten vil sørge for at stasjonen integreres 
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godt med omgivelsene, inkludert nødvendig beplantning. Renovasjonsetaten ønsker å invitere 
Nedre Bekkelaget skole til et samarbeid, der et anlegg kan være en base for elevene når de skal 
lære om miljø, gjenvinning og resirkulering.  
 
 
 
 
 
Oslo, 16.11.2008 
 
 
 
Per Johannessen/s/      Tove Heggen Larsen/s/ 
bydelsdirektør       ass. bydelsdirektør 
 
 
VEDLEGG 
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Sak 142/08  Etablering av biometananlegg for produksjon av drivstoff 
for busser ved Bekkelaget renseanlegg - anmodning om 
uttalelse  

 
Arkivsak: 200801223 
Arkivkode: 932 
Saksbehandler: Tove Heggen Larsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
   
Arbeidsutvalget 01.12.08 122/08  
Byutvikling, miljø og samferdsel 09.12.08 73/08  
Bydelsutvalget 18.12.08 142/08  
 
ETABLERING AV BIOMETANANLEGG FOR PRODUKSJON AV DRIVSTOFF FOR 
BUSSER VED BEKKELAGET RENSEANLEGG - ANMODNING OM UTTALELSE  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak vedr: Etablering av biometananlegg for produksjon av drivstoff for 
busser ved Bekkelaget renseanlegg til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til byutvikling, miljø og samferdsel: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Til bydelsutvalget: 
1. Bydelsutvalget har ingen innvendinger til at det etableres biometananlegg for 

produksjon av drivstoff for busser ved Bekkelaget renseanlegg. 
2. Bydelsutvalget ser etableringen som et positivt miljøtiltak for å redusere klimautslipp 

og luftforurensing fra busstrafikken i Oslo. 
3. Det forutsettes at : 

3.1. anlegget blir bygget etter alle  gjeldende forskrifter og reguleringer og at alle                               
offentlige tillatelser er gitt forut for etableringen av tiltaket. 

3.2. det ikke blir mer støy og forurensning ut over den aktivitet som foregår ved              
Bekkelaget   renseanlegg i dag. 

3.3.   det kun blir en minimal økning i trafikken til anlegget. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak vedr: Etablering av biometananlegg for produksjon av drivstoff for 
busser ved Bekkelaget renseanlegg til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
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Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling/vedtak: 
BMS komiteen fremmet forslag om at bydelsdirektørens forslag tiltrees med følgende 
endringer og tillegg: 

1. Bydelsutvalget har ingen innvendinger til at det etableres et anlegg for produksjon av 
biometan ved Bekkelaget renseanlegg. 

2. Bydelsutvalget ser etableringen som et positivt miljøtiltak for å redusere klimautslipp 
og luftforurensning i Oslo. 

3. Det forutsettes at: 
a. Anlegget blir bygget etter alle gjeldene forskrifter og reguleringer og at alle 

offentlige tillatelser er gitt forut for etableringen av tiltaket. 
b. Det ikke blir mer støy og forurensning ut over den aktivitet som foregår ved 

Bekkelaget renseanlegg i dag. 
c. Det kun blir en minimal økning i trafikken til anlegget. Trafikken til anlegget 

forutsettes at benytter Havneveien. 
4. Som et alternativ til levering av drivstoff til buss bør det gjøres en vurdering av å 

benytte denne biometan gassen til det planlagte fjernvarmeanlegget. 
Votering: 
BMS-komiteens alternative fellesforslag til vedtak, 4 punkter, ble enstemmig vedtatt 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
1.    Bydelsutvalget har ingen innvendinger til at det etableres et anlegg for produksjon av 

biometan ved Bekkelaget renseanlegg. 
2     Bydelsutvalget ser etableringen som et positivt miljøtiltak for å redusere klimautslipp og 

luftforurensning i Oslo. 
3.    Det forutsettes at: 

a. Anlegget blir bygget etter alle gjeldene forskrifter og reguleringer og at alle 
offentlige tillatelser er gitt forut for etableringen av tiltaket. 

b. Det ikke blir mer støy og forurensning ut over den aktivitet som foregår ved 
Bekkelaget renseanlegg i dag. 

c. Det kun blir en minimal økning i trafikken til anlegget. Trafikken til anlegget 
forutsettes at benytter Havneveien. 

4.    Som et alternativ til levering av drivstoff til buss bør det gjøres en vurdering av å benytte 
denne biometan gassen til det planlagte fjernvarmeanlegget. 

 
Bakgrunn: 
Det vises til Vann – og avløpsetatens informasjon om etablering av produksjonsanlegg for 
biometan for kjøretøysdrift på bydelsutvalgets møte 07.10.08 og i åpent møte i bydelen 
17.11.08. 
 
Vann- og  avløpsetaten er pålagt av byrådet å etablere et oppgraderingsanlegg for biometan ved 
Bekkelaget renseanlegg. 
 
Vann- og avløpsetaten anmoder om en uttalelse fra Bydel Nordstrand som belyser bydelens syn 
på prosjektet og eventuelle merknader til prosjektet. Denne uttalelsen skal legges ved etatens 
søknad til Plan- og bygningsetaten om de nødvendige tillatelser. 
 
Saksframstilling: 
Produksjon av biometan av biogass til drivstoff er etablert i stor grad i byer i Sverige. 
Vann- og renovasjonsetaten har lagt opp til at anlegget skal være i ordinær drift høsten 2009. 
Etableringen av anlegget må derfor startes opp så raskt som mulig. Anlegget er tenkt plassert i 
eksisterende hall som i dag benyttes for oppsamling av kloakksøppel som skal skilles ut fra 
silingsprosessen ved avløprensingen. Det blir derfor ingen nytt bygg for etablering av 
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oppgraderingsanlegget. Planen er at det skal startes opp prøveproduksjon i august 2009 med 
stabil drift fra 1. november samme år. Prosjektet vil ha en kostnad på ca. 40 mill kroner. 
 
”Bussene som drives av den oppgraderte biogass har et vesentligere lavere støynivå enn busser 
som drives med diesel Utslippene ( eksos) fra bussene er også betydelig renere enn utslipp fra 
dieseldrevne eller biodrevne busser. 
Etableringen av et oppgraderingsanlegg for biometan ved Bekkelaget får minimale effekter på 
driften eller omgivelsene på Bekkelaget.  
Anlegget blir bygget etter alle gjeldende forskrifter og reguleringer.  
Det blir ingen gass og eksplosjonsfarer utover de som eksisterer i dag og anlegget blir etablert 
i nært samarbeid meddirektoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  og Oslo brannvesen. 
Det blir heller ingen utslipp av lukt fra anlegget og ingen økning i støy utenom hus utover det 
som eksisterer i dag”. 
 
 
 
 
Oslo, 17. 11.2008 
    
 
 
Per Johannessen/s/      Tove Heggen Larsen/s/ 
bydelsdirektør       ass. bydelsdirektør 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Etablering av et biometananlegg for produksjon av drivstoff for busser ved 
Bekkelaget renseanlegg. Anmodning om uttalelse. 
 

 24



 

Sak 143/08  Søknad om lånegaranti for husbanklån for å utvide 
Idrettsbarnehaen i nye loklaer  

 
Arkivsak: 200501664 
Arkivkode: 323.5 
Saksbehandler: Kari Eckholdt Håve 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 01.12.08 116/08  
Bydelsutvalget 18.12.08 143/08  
Barn, ungdom og kultur komite 09.12.08 71/08  
 
 
SØKNAD OM LÅNEGARANTI FOR HUSBANKLÅN FOR Å UTVIDE 
IDRETTSBARNEHAGEN I NYE LOKALER  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSALG TIL VEDTAK: 
 
Til Arbeidsutvalget: 
saken sendes til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til BUK-komiteen: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Til bydelsutvalget: 

1. Bydelsutvalget i bydel Nordstrand anbefaler at Oslo kommune ved Bystyret garanterer 
for lån i Husbanken på kr 2 169 000 

2. Det settes som vilkår at plassene tildeles barn fra egen bydel. Dersom det er ledige 
plasser når dette er ivaretatt, gis det tilbud til barn bosatt i Oslo for øvrig. 

3. Det forutsettes at plassene tilrettelegges for barn under 3 år. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
SAKSFREMSTILLING: 
 
Denne saken gjelder søknad om kommunal garanti for lån til Idrettsbarnehagen AS som ønsker 
å utvide barnehagen  med nye lokaler i Ekeberg idrettshall. Det er søkt kommunal garanti for  
kr 2 169 000. Lånet skal knyttes til finansiering av ombygging av lokalene i Ekeberg idrettshall 
med plass til 12 barn i alderen 1 – 3 år. 
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Bydelsutvalget garanterer ikke for lån, men kan komme med anbefaling til Oslo kommune ved 
Bystyret, at lånegaranti blir gitt for lån i Husbanken. 
 
Idrettsbarnehagen har fått forhåndsgodkjennelse på de planene som foreligger i henhold til 
barnehageloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager, skoler m.m.  
Idrettsbarnehagen AS har avtale med Oslo idrettskrets om leie av lokalene i Ekeberg idrettshall. 
Idrettsbarnehagen fikk lånegaranti for husbanklån da de etablerte barnehagen i 2006. 
 
Friluftsetaten har ingen bemerkninger til at en utvider den eksisterende idrettsbarnehagen. 
Bruksendringen vil ikke føre til noen forandring av friområdene i forhold til tidligere bruk . 
Lokalene er på bakkeplan med store vinduer som slipper lys inn og er for øvrig  knyttet til den 
eksisterende barnehagen med innvendig trapp. 
 
Bydel Nordstrand har fortsatt stort behov for barnehageplasser og det er størst press på plasser 
for barn i aldersgruppen 1-3 år.. 
Bydelen ønsker mangfold i barnehagetilbudet og Idrettsbarnehagen AS har en spennende 
profilering med satsningsområder som grunnmotoriske aktiviteter, vekt på uteliv og spesielt 
tilrettelagt for funksjonshemmede barn.  
 
Barnehagen har en finansieringsplan som viser anleggkostnader på kr. 2.169.325 
Eier vil søke investeringstilskudd for 12 barn som tilsvarer kr.600.000. Siden det er vanskelig å 
forutsi om dette tilskuddet videreføres i 2009, vil vedtaket lyde på den totale anleggskostnaden. 
 
Barnehagen er pliktig etter barnehagelovens §15 gitt i forskrift om foreldrebetaling i 
barnehager å ikke sette foreldrebetalingen høyere  enn maksimalgrensen, som fastsettes av 
Stortinget. 
 
 
 
 
 
Oslo, 11.11.08 
 
 
Per Johannessen/s/  
bydelsdirektør                  Kari E. Håve/s/ 
        spesialkonsulent 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om lånegaranti for husbanklån 
Finansieringsplan 
Uttalelse fra Park og friluftsetaten 
Forhåndsgodkjennelse på planer for nye lokaler  
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Sak 144/08  Søknad om midler til drift av SFO på Steinerskolen for 
2008  

 
Arkivsak: 200700880 
Arkivkode: 427.0 
Saksbehandler: Tove Heggen Larsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 01.12.08 118/08  
Barn, ungdom og kultur komite 09.12.08 68/08  
Bydelsutvalget 18.12.08 144/08  
 
SØKNAD OM MIDLER TIL DRIFT AV SFO PÅ STEINERSKOLEN FOR 2008  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSALG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om forslag til behandling i : 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til BUK-komiteen: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltrees. 
 
Til bydelsutvalget: 

1. Bydelsutvalget viser til at drift av SFO nå er Utdanningsetatens oppgave og ansvar. 
2. Bydelsutvalget beklager at bydelen ikke har økonomiske midler til å støtte driften av 

SFO på Steinerskolen for 2008. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om forslag til behandling i : 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltrees 
 
Bakgrunn: 
Det vises til søknad om midler datert 19. april d.å. Bydelen har oversendt et foreløpig svar på 
henvendelsen og beklaget den svært sene tilbakemelding, noe som skyldes at søknaden ved en 
inkurie har blitt liggende hos oss uten å bli besvart. 
 
SAKSFRAMSTILLING: 
Som kjent har SFO området i Oslo kommune vært i gjennom en omorganisering og SFO er fra 
1. august i år tilbakeført til Utdanningsetaten og bydelen har ikke lenger ansvar for det ordinære 
SFO arbeidet. 
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Søknaden legges likevel fram for politisk behandling.  
 
Av hensynet til bydelens økonomiske situasjon ser ikke bydelsdirektøren seg i stand til å 
imøtekomme søknaden. 
 
 
 
Oslo 3. november 2008 
 
 
 
Per Johannessen/s/      Tove Heggen Larsen/s/ 
bydelsdirektør       ass. bydelsdirektør 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Søknad om midler til drift av SFO på Steinerskolen for 2008 
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Sak 145/08  Møteplan 1. halvår 2009  
 
Arkivsak: 200501687 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 01.12.08 120/08  
Bydelsutvalget 18.12.08 145/08  
 
MØTEPLAN 1. HALVÅR 2009  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Sak om møteplan 1. halvår 2009 sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget godkjenner ny møteplan for 1. halvår 2009 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Sak om møteplan 1. halvår 2009 sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 12.11.2008 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
 
 
Vedlegg: 
Møteplan 1. halvår 2009 
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Sak 146/08  Suppleringsvalg av varamedlem i komiteen for barn, 
ungdom og kultur - 2009-2011 - Bydel Nordstrand  

 
Arkivsak: 200701239 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 18.12.08 146/08  
 
SUPPLERINGSVALG AV VARAMEDLEM I KOMITEEN FOR BARN, UNGDOM OG 
KULTUR - 2009-2011 - BYDEL NORDSTRAND  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget: 
Suppleringsvalg av varamedlem til barn, ungdom og kulturkomiteen2009 – 2011 velges: 
 
………………………………………. 
 
Bakgrunn: 
Bydelsutvalget behandlet sak om oppnevning av komiteer og utvalg for perioden 2009 – 2011 
på sitt møte  18.11.2008, sak 98/08, hvor det ble fattet følgende vedtak: 
 
Vararepresentant for KrF i komitè for barn, ungdom og kultur avgjøres i desembermøtet etter 
avklaring i forhold til rett kjønnsfordeling. 
 
 
 
 
Oslo, 01.12.2008 
 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 147/08  Evaluering av bydelsdagene 2008  
 
Arkivsak: 200801336 
Arkivkode: 850.9 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 01.12.08 119/08  
Eldrerådet 08.12.08 70/08  
Ungdomsrådet 08.12.08 49/08  
Barn, ungdom og kultur komite 09.12.08 70/08  
Bydelsutvalget 18.12.08 147/08  
 
EVALUERING AV BYDELSDAGENE 2008  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Saken sendes til behandling i : 
BUK-komiten 
 Ungdomsrådet 
Eldrerådet  
Bydelsutvalget  
 
Til BUK-komiteen 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees  
 
Til ungdomsrådet 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees  
    
Til eldrerådet 
 Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees  
 
Til bydelsutvalget 
1. Foretatt evaluering tas til orientering. 
2. Skissert opplegg for bydelsdagene 2009/framtidige bydelsdager slik dette framkommer i 

saksutredningen pkt. 1 – 9, tiltrees 
3. Interessentene bak bydelsdagene oppnever for hvert år en ansvarsgruppe, som har det 

formelle og endelige ansvar for planlegging og gjennomføring av bydelsdagene. 
Ansvarsgruppen oppnevner arbeidsutvalg, og kan delegere oppgaver til arbeidsutvalget       

4. Bydelenes representasjon: 
a. Som bydelens politiske representant oppnevnes: Den til enhver tid sittende leder av 

BUK-komiten 
b. Ungdomsrådet og eldrerådet inviteres til å oppnevne hver sin representant til 

ansvarsgruppen. 
c. Administrasjonens deltakelse besluttes av bydelsdirektør 
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om forslag til behandling i : 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets behandling/vedtak: 
Eldrerådet hadde følgende bemerkninger: 

• Kommentar til punkt 2A ii. Det skal stå Ekeberg/Bekkelaget (ikke Simensbråten) 
• Det kommer en sak på hva Eldrerådet kan være med på under bydelsdagene 

Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees med merknader 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees  
 
 
SAKSUTREDNING 
 
1. Evaluering 2008 
Bydelsdirektøren har hatt møte med Lambertseter frivillighetssentral v/ Kai Adelsøn for å 
evaluere bydelsdagene 2008. Bydelsdagene konkluderes å ha vært vellykkede; 
• Alt ble gjennomført etter programmet 
• Publikumsoppslutningen var som forventet’ 
• Bredere deltakelse ansvar fra og med planleggingsfasen ville vært en fordel 
• Var for sent ute med å fastsette program – gjennomføringen var tilfredsstillende 
• Usikkerhet omkring bydelens økonomiske deltakelse, da en var avhengig av å søke på 

frivillighetsmidlene.  
 
Det er ikke til å legge skjul på annet enn at hovedtyngden og gjennomføringsmuligheten har 
ligget til Lambertseter frivillighetssentral og ved dets leder Kai Adelsøn. De framtidige 
bydelsdager vil også være avhengig av dette.  
 
For å sikre innhold og gjennomføring av framtidige bydelsdager vil det være en fordel at 
medvirkningen (eierskapet) utvides.  
 
Bydelsdirektøren finner det på bakgrunn av møtet med leder av Lambertseter 
frivillighetssentral å se framover, og hva som må til for å sikre gode arrangementer. 
 
2. Framtidige bydelsdager 
A   Aktører - Forankring 
Aktørene, de som skal stå formelt ansvarlig/være det øverste organ for planlegging, 
gjennomføring og evaluering av de årlige bydelsdagene er en ANSVARSGRUPPE. Deltakerne 
til denne er lag og foreninger som ønsker å være med; hver med 1 representant. 
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Ikke uttømmende men aktuelle lag og foreninger er: 
1. Frivillighetssentralene 

i. Lambertseter 
ii. Ekeberg Simensbråten 

iii. ISU (Idrettens samarbeidutvalg) 
2. Bydelen 

i. Administrasjon 
ii. Fritidsklubben 

iii. Representant fra BUK-komiteen 
iv. Representant fra Eldrerådet/Ungdomsrådet 

3. Eikabergtinget 
4. Søndre Aker Historielag 
5. Bekkelaghøgda lokalhistoriske forening 
6. Menighetene 
7. Nordseter pensjonistforening 
8. Nordstrand Pensjonistforening 
9. Idrettslagene 

i. Lambertseter idrettsforening 
ii. Nordstrand idrettsforening 

iii. KFUM-kameratene 
iv. Bekkelaget Sportsklubb 

10. Nordstrand kultur – og musikktråd 
11. Eldresentrene 
12. Representant for handelsstanden på Lambertseter, Sæter og Holtet 
(opplistingen er ment å være uttømmende) 
 
B    Organisering 
1. Leder for bydelsdagene 

Bydelsutvalget forutsetter med Lambertseter frivillighetssentral at daglig leder Kai Adelsøn 
fortsetter som ”general” for bydelsdagene. Vedkommende blir leder av både 
ansvarsgruppen og arbeidsgruppen (et engere utvalg av ansvarsgruppen). 

2. Ansvarsgruppe. 
Interesserte organisasjoner danner med 1 representant fra hver av disse ansvarsgruppen for 
det enkelte år. 

3. Arbeidsgruppe 
Ansvarsgruppen velger arbeidsgruppe, og bestemmer selv (fra år til år) hvor mange 
medlemmer denne skal ha. Obligatorisk representasjon i arbeidsgruppen er: 
• Leder (”Bydelsgeneral”) 
• Bydelen ved politisk (leder av BUK-komite) og administrativ deltakelse (dette besluttes av 

bydelsdirektør. Dette betyr ikke sekretariatsfunksjon) 
 
4. Bærende prinsipper for bydelsdagene 

a. Programmet/aktivitetene skal bygge på lokaltilhørighet innen kultur, historie, idrett 
og lek. Tilpasset deltakelse og dimensjonering fra handelsstandens side er ønskelig.  

b. Representere en arena for møteplasser for bydelens innbyggere (ivareta 
befolkningsgrupper som har potensiell anledning til å møte uavhengig av tidspunkt 
– eldre og yngre) 

c. Politiske eller andre aksjonsgrupper som kan oppfattes å være i sterk motstrid til 
Bydel/Oslo kommune skal ikke gis plass i programmet. 

d. Annet som anses formålstjenlig for å fremme positiv omtale og utvikling/omdømme 
av Bydel Nordstrand. 

5. Hensiktsmessige informasjonskanaler er: 
Bydelens internettside 
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Lokalavisene (herunder bydelssider i Aften) 
Plakater/oppslag  

6. Varighet og når på året bydelsdagene avholdes 
a. I 2009 fastsettes dagene til 5.-13.september. For påfølgende år nærmest mulig til det 

samme tidsrom.  
i. År hvor det er stortings- og kommunevalg faller bydelsdagene sammen 

med innspurten av valgarrangementer. I den grad dette tas inn i 
programmet bør dette representere lokalpolitisk nivå (kommunevalg), og 
gi en balansert representasjon for de respektive partier. 

ii. Ev. andre politisk arrangementer forutettes ikke å ”forstyrre”  
arrangementer som tilhører bydelsdagene. 

b. Det forutsettes at ansvarsgruppen avpasser tidspunkt slik at det ikke på en uønsket 
måte kolliderer med tilsvarende arrangementer i nabobydeler (Østensjø og Søndre 
Nordstrand). 

7. Økonomi 
a. Det bærende prinsipp for ansvarsgruppe/arbeidsgruppe er frivillighet som ikke 

kompenseres økonomisk 
b. Faktiske utgifter kan utløses ved:  

iii. Forberedelse 
1. annonsering er den tunge posten (5000 + mva i 2008, samlet direkte 

utgift var kr. 10.600.-) 
iv. Under arrangementet 

e. Ansvarsgruppen må løpende vurdere mulighet for å hente inn økonomiske bidrag 
fra private aktører (herunder handelsstanden). Dette kan også være naturalia 
(forbruksvarer som naturlig medgår under avvikling av arrangementer)  

f. Økonomisk bidrag fra Bydel Nordstrand: 
i. Det gis bidrag på kr.  20.000,- i  2009. 

ii. Senere års bidrag vurderes i budsjettsammenheng, men forutettes ikke å gå 
av frivillighetsmidler. 

  
  

8. Bydelsprisen 
Bydel Nordstrand sin utdeling av bydelsprisen innpasses årlig til det delearrangementet som 
vurderes å være et (av få) hovedarrangement, og hvor innholdet i utgangspunktet er knyttet 
opp mot det utvidede kulturbegrepet  

9. Evaluering 
Etter innstilling fra arbeidsgruppen skal ansvarsgruppen innen 1.november hvert år avgi  
evalueringsrapport  til Bydel Nordstrand som minimum skal inneholde: 

i. Evaluering av de samlede bydelsdager det aktuelle år 
ii. Regnskap 

iii. Hovedsynspunkter om realismen for det kommende år å  kunne avvikle 
bydelsdager på en trygg og hensiktsmessig måte. 

 
  

 
Oslo, 17.11.2008 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
 
 
 

 34



 

Sak 148/08  Begrunnelse for avslag om frivillighetsmidler  
 
Arkivsak: 200800271 
Arkivkode: 855 
Saksbehandler: Christin Resen-Fellie 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 01.12.08 117/08  
Barn, ungdom og kultur komite 09.12.08 69/08  
Bydelsutvalget 18.12.08 148/08  
 
BEGRUNNELSE FOR AVSLAG OM FRIVILLIGHETSMIDLER  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om begrunnelse for avslag om frivillighetsmidler til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget  
 
Til BUK-komiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget opprettholder vedtaket om tildeling av frivillighetsmidler for 2008.   
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om begrunnelse for avslag om frivillighetsmidler til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget  
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees. 
 
 
SAKSFRAMSTILLING: 
Vedlegg:  
Søknad om frivillighetsmidler fra Oslo Volley (1) 
Epost datert 26.10.08 (2)  
Statutter for tildeling av frivillighetsmidler (3) 
 
Oslo Volley har søkt om frivillighetsmidler og fått avslag på søknaden. Klubben ber om 
begrunnelse for avslaget og definerer driften som lokalt tiltak.  
 
Bydelsadministrasjonen har laget et forslag til fordeling av midlene på bakgrunn av utlysningen 
datert 04.08.08. Vi har benyttet statutter som er nedtegnet i 2003 som grunnlag for hvilke 
grupper som prioriteres ved fordelingen av frivillighetsmidlene.  
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Lokale tiltak som fremmer den frivillige innsatsen i forhold til funksjonshemmede, utsatt 
ungdom, barn og eldre skal prioriteres. 
Kravet om lokal tilknytning har alltid vært et prinsipp for tildelingen av frivillighetsmidler i 
bydelen.  
 
Klubbens navn indikerer at målgruppen favner om hele Oslo. I deres søknad kom det ikke frem 
hvor mange medlemmer klubben har i Bydel Nordstrand. Etter at vedtaket var fattet i 
bydelsutvalget, kom det en ny e-post med ønske om begrunnelse for avslaget av 
frivillighetsmidler. Her er klubbens omfang i Bydel Nordstrand spesifisert. 
 
Komiteer- råd og utvalg baserte sin avgjørelse på opplysningene gitt i søknaden.  
Frivillighetsmidlene for 2008 er tildelt, og Oslo Volley har anledning til å søke om midler i 
2009.  
 
 
 
Oslo, 19.11.08 
 
 
Per Johannessen/s/      Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør       enhetsleder 
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Sak 149/08  Rapport fra uanmeldt tilsyn på Nordseterhjemmet den 
02.09.2008  

 
Arkivsak: 200501464 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Christin Resen-Fellie 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 01.12.08 123/08  
Eldrerådet 08.12.08 71/08  
Rådet for funksjonshemmede 08.12.08 60/08  
Helse- og sosialkomite 08.12.08 70/08  
Bydelsutvalget 18.12.08 149/08  
 
RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN PÅ NORDSETERHJEMMET DEN 02.09.2008  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Nordseterhjemmet 
02.09.08 til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Nordseterhjemmet 02.09.08 
til etterretning. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Nordseterhjemmet 
02.09.08 til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets behandling/vedtak: 
Eldrerådet hadde følgende bemerkninger ift. tilsynsrapporten ved Nordseterhjemmet: 

• Anmode sykehjemsetaten å avvikle dobbeltrom ved Nordseterhjemmet 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Mona Verdich (H) stilte følgende spørsmål: 

• Hva menes med ”brannslukning” i rapportens side 2? 
Ulf Stigen (FrP) stilte følgende spørsmål: 

• Skal ansatte uttale seg? Dette gjelder generelt i tilsynsrapportene. 
Lise Tostrup Setek (A) stilte følgende spørsmål: 

• I rapporten står det at tilsynsutvalget hadde samtale med avdelingsleder post 3.  Skal 
denne personen navngis? Dette gjelder generelt i tilsynsrapportene. 

Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader. 
 
SAKSFREMSTILLING: 
Vedlegg:  
Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Nordseterhjemmet 02.09.08 (1)  
Sykehjemsetatens uttalelse (2) 
 
Tilsynsutvalget har vært på uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 02.09.08.  
Rapporten er oversendt Sykehjemsetaten og institusjonen, samt bydelens Bestillerenhet. 
Institusjonen har ingen kommentarer til rapporten. Bestillerenheten har tatt rapporten til 
orientering. Sykehjemsetaten tar rapporten til orientering med kommentarer som fremkommer i 
vedlegget.  
 
Sykehjemsetaten bemerker at det ikke er utarbeidet sentrale rutiner for legemiddelhåndtering på 
institusjonene. Ved utarbeidelse av sentrale prosedyrer vil det sikres god kvalitet ved alle 
institusjoner. Rutinene ved institusjonene skal være i tråd med forskrift om 
legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Det 
gjennomføres kompetanseutvikling for aktuell faggruppe der det er behov, og det er også 
farmasøytisk tilsyn ved sykehjemmene. Sykehjemsetaten gjennomgår rapportene fra 
tilsynsfarmasøyt og følger opp institusjonene der det er behov for endring av rutiner. 
 
 
 
Oslo, 19.11.08 
 
 
Per Johannessen/s/      Mihriban Rai /s/ 
bydelsdirektør       enhetsleder 
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Sak 150/08  Rapport fra uanmeldt tilsyn på Bekkelagshjemmet den 
02.09.2008  

 
Arkivsak: 200501464 
Arkivkode: 230.4 
Saksbehandler: Christin Resen-Fellie 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 01.12.08 124/08  
Eldrerådet 08.12.08 72/08  
Rådet for funksjonshemmede 08.12.08 61/08  
Helse- og sosialkomite 08.12.08 71/08  
Bydelsutvalget 18.12.08 150/08  
 
 
RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN PÅ BEKKELAGSHJEMMET DEN 
02.09.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Bekkelagshjemmet 
02.09.08 til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 02.09.08 
til etterretning. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
 Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Bekkelagshjemmet 
02.09.08 til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
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Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med denne merknaden 
  
 
SAKSFREMSTILLING: 
 
Vedlegg:  
Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Bekkelagshjemmet 02.09.08 (1)  
Sykehjemsetatens uttalelse (2) 
 
Tilsynsutvalget har vært på uanmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 02.09.08.  
Rapporten er oversendt Sykehjemsetaten og institusjonen, samt bydelens Bestillerenhet. 
Institusjonen har ingen kommentarer til rapporten. Bestillerenheten har tatt rapporten til 
orientering. Sykehjemsetaten tar rapporten til orientering, og bemerker at utvalget ikke fant 
noen kritikkverdige forhold ved Bekkelagshjemmet i forhold til rutiner og kvalitetskontroll 
knyttet til medisinering av demente.  
 
Oslo, 19.11.08 
 
 
Per Johannessen/s/      Mihriban Rai /s/ 
bydelsdirektør       enhetsleder 
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Sak 151/08  Protokoller til orientering  
 
Arkivsak: 200700160 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 18.12.08 151/08  
 
PROTOKOLLER TIL ORIENTERING  
 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget: 
Protokoller tas til orientering 
 
 
 
 
SAKSUTREDNING 
Vedlegg – følgende protokoller: 
 
Arbeidsutvalget     01.12.2008 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteen   09.12.2008 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen  09.12.2008 
 
Helse- og sosialkomiteen    08.12.2008 
 
Eldrerådet      08.12.2008 
 
Ungdomsrådet                08.12.2008 
 
Rådet for funksjonshemmede    08.12.2008 
 
 
 
Oslo, 11.12.2008 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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	Lønn og sosiale utgifter
	        470 330 
	11-12
	Kjøp som inngår i  produksjon
	        547 266 
	13
	Kjøp som ikke inngår i  prod.
	        175 549 
	14
	Overføringsutgifter
	        143 268 
	15
	Finanskostnader
	                -   
	BRUTTO DRIFTSKOSTNADER
	     1 336 413 
	16
	Salgs- og leieinntekter
	       -112 554 
	17
	Refusjoner
	       -222 177 
	18
	Overføringsinntekter
	       -136 211 
	19
	Finansinntekter
	             -300 
	DRIFTSINNTEKTER
	       -471 242 
	NETTO DRIFTSUTGIFTER
	    865 171 
	1.C Brutto utgifter og brutto inntekter og netto utgifter pr funksjonsområde 
	Brutto utgifter
	Brutto inntekter
	Netto utgifter
	Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø
	130 112
	-13 653
	116 459
	Funksjonsområde 2A Barnehager
	349 113
	-252 551
	96 562
	Funksjonsområde 2B Oppvekst
	77 189
	-1 997
	75 192
	Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg
	747 166
	-198 141
	549 025
	Sum Driftsbudsjett
	1 303 580
	-466 342
	837 238
	Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp
	32 833
	-4 900
	27 933
	Bydelen totalt
	1 336 413
	-471 242
	865 171
	1.D Spesifikasjon pr kostrafunksjon
	Pr kostrafunksjon
	Dok 3 2009
	Justering
	Budsjett  2009
	100 Politisk styring og kontrollorganer
	922 000
	0
	922 000
	120 Administrasjon
	20 414 000
	0
	20 414 000
	130 Administrasjonslokaler
	5 025 000
	0
	5 025 000
	180 Diverse fellesutgifter
	8 682 000
	0
	8 682 000
	190 Interne serviceenheter
	40 305 000
	0
	40 305 000
	233 Foreb. arbeid, helse og sosial
	474 000
	0
	474 000
	241 Diagnose, behandling, rehab.
	11 748 000
	0
	11 748 000
	242 Råd, veil. og sosial foreb. arbeid
	19 960 000
	0
	19 960 000
	243 Tilbud til pers. med rusproblemer
	2 236 000
	440 000
	2 676 000
	265 Kommunalt disponerte boliger
	4 819 000
	0
	4 819 000
	275 Introduksjonsordningen
	1 595 000
	0
	1 595 000
	283 Bistand etablering oppretthold egen bolig
	0
	0
	0
	335 Rekreasjon i tettsted
	159 000
	0
	159 000
	385 Andre kulturaktiviteter
	120 000
	0
	120 000
	Funksjonsområde 1 
	116 459 000
	440 000
	116 899 000
	201 Førskole
	62 260 000
	0
	62 260 000
	211 Styrket tilbud til førskolebarn
	8 604 000
	0
	8 604 000
	221 Førskolelokaler og skyss
	25 698 000
	0
	25 698 000
	Funksjonsområde 2A 
	96 562 000
	0
	96 562 000
	215 Skolefritids tilbud
	0
	0
	0
	222 Skolelokaler og skyss
	0
	0
	0
	231 Aktivitetstilbud barn og unge
	3 973 000
	0
	3 973 000
	232 Foreb. - skole- og helsestasjonstj.
	16 003 000
	0
	16 003 000
	244 Barneverntjeneste
	12 765 000
	0
	12 765 000
	251 Barneverntiltak i familien
	10 947 000
	0
	10 947 000
	252 Barneverntiltak utenfor familien
	31 504 000
	0
	31 504 000
	Funksjonsområde 2B 
	75 192 000
	0
	75 192 000
	234 Aktivisering eldre og funksjonsh.
	34 860 000
	0
	34 860 000
	253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon
	311 784 000
	0
	311 784 000
	254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet
	190 481 000
	0
	190 481 000
	261 Institusjonslokaler
	0
	0
	0
	733 Transport for funksjonshemmede
	11 900 000
	0
	11 900 000
	Funksjonsområde 3 
	549 025 000
	0
	549 025 000
	281 Økonomisk sosialhjelp
	27 933 000
	-440 000
	27 493 000
	Funksjonsområde 4 
	27 933 000
	-440 000
	27 493 000
	Sum Bydel Nordstrand
	865 171 000
	0
	865 171 000
	2. Aktivitetsnivå og måltall i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand” godkjennes. 
	3. Tiltak og deltiltak i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand” (side 105-132) tas til etterretning. De tiltak og deltiltak som representerer nivåendringer i tjenestevolum omtalt i samme vedlegg godkjennes.
	4. Endringer i årsverk i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand” (side 140-141) godkjennes.
	5. Det omdisponeres kr 440 000 fra Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp til Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø.  Midlene skal benyttes til rusomsorg, dvs aktive tiltak som bidrar til å redusere utbetalingene av økonomisk sosialhjelp.
	6. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av økonomireglementet for Oslo kommune 2009, pkt 4 budsjettfullmakt delegert til bydelsutvalgene, pkt 4.3 Rammer for videredelegering a, b og c.  I dette menes også at bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom organisatoriske enheter innenfor bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområdenivå.
	7. Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas å være uendret og egenandel fotpleie økes med 4,3% i samsvar med ”budsjettekniske merknader” i Byrådets budsjettforslag for 2009.
	8. Bydelsdirektørens forslag til budsjett er bygget på tildelt budsjettramme fra Byrådets forslag til budsjett for 2009, samt tilleggsinnstilling til denne. Det foreslås at eventuelle endringsbeløp av bydelens budsjettramme ved budsjettforlik avsettes på følgende måte:
	 Prisreduksjon på sykehjemsplasser går uavkortet til økte sykehjemsplasser
	 Økning i budsjettrammen vedtas på kostrafunksjon 180 Diverse fellesutgifter – og fordeles i egen budsjettjusteringssak innen 1. tertial 2009.
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Saken om forslag til budsjett 2009 – Bydel Nordstrand sendes til behandling i:
	Helse- og sosialkomiteen
	Barn, ungdom og kulturkomiteen
	Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen
	Eldrerådet
	Rådet for funksjonshemmede
	Ungdomsrådet
	Bydelsutvalget
	Eldrerådets vedtak:
	Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor bydelsutvalget taes til orientering
	Rådet for funksjonshemmedes behandling / vedtak:
	Rådet for funksjonshemmede ber om følgende:
	 Å bli involvert i budsjett prosesser i fremtiden. Det har ikke vært tilfelle til nå.
	 At dokumenter utstedes til råds- medlemmene i god tid før råds-møtene i papir utgave. Dette gjelder spesielt store dokumenter som budsjettforslaget.
	 Om redegjørelse for et punkt i budsjettet som er uklart - det gjelder fysioterapi (s.52): Er det korrekt at av 13,56 avtalehjemler er det 1,5 hjemler som gir hjemmebehandling? Det kan ikke være korrekt at alle fysioterapeuter gir tilbud om hjemmefysioterapi.
	 At fysio/ergoterapitjenesten og Altmuligmannstjenesten trenger utvidelse av sine tjenester. Ventetid er det viktig å unngå. Godt tilbud er viktig for at eldre og funksjonshemmede kan bo og klare seg i eget hjem. Dette forhold må bla. Ses i sammenheng med den beklagelige reduksjon av antall sykehjemsplasser. 
	 RFF sier seg enig i at enkelte deler av Altmuligmannstjenesten kan være tjent med en sentralisering, men mener at de største deler av denne tjenesten bør ligge lokalt i bydelen. Nær kjennskap og minimalt byråkrati er spesielt nødvendig i denne  tjenesten.                     
	 Ønsker en orientering om planene vedr. ombygging av Marmorberget .
	 Ønsker en orientering ift. status for ”Omsorg Pluss” i bydelen.
	 RFF beklager sterkt nedjusteringen av årsverk i Praktisk Bistand.Videre bør det av hensyn til brukernes trivsel gis langt større adgang for brukerne selvtil å prioritere bruken av tildelte timer.
	 Det bør legges bedre tilrette for funksjonshemmede ved fysioterapi- instituttene i bydelen med heis/rampe. Ved Holtet fysioterapi vil dette kunne gjøres med svært enkle midler.
	Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
	Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor bydelsutvalget tiltrees med merknader.
	Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor bydelsutvalget tiltrees.
	Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak:
	 Steinar Andersen (A) bemerket at AP kommer til å be om 2 faste stillinger i praktisk bistand. I henhold til budsjettforslaget brukes det for mye penger på vikarer. Timeantallet er ca 11 000, som tilsvarer  5 – 6 faste stillinger.
	 Side 52 i budsjettforslaget:
	Hele avsnittet om fysioterapi og avtalehjemler må spesifiseres. Det bes om at hele avsnittet formuleres på nytt.
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader
	Helse- og sosialkomiteens vedtak:
	Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor bydelsutvalget tiltrees med merknader.
	Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling/vedtak:
	Knut Hedemann (A) fremmet følgende forslag til vedtak:
	1. BUK-komiteen finner det vanskelig å fatte vedtak i budsjettsaken fordi forslaget til budsjett for 2009 ikke er sammenstilt med prognosen for 2008. 
	Vi ser heller ikke bakgrunnen for den store økningen i budsjettet for området F03. Denne er ikke presisert i tekstens 8 punkter i saken.
	2. Dersom dette siste punktet er en budsjett-teknisk forklarbar sak, kan BUK-komiteen tiltre forslaget til budsjett.
	Votering:
	Punkt 1: Knut Hedemanns (A)  forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
	Punkt 2: : Knut Hedemanns (A)  forslag til vedtak ble vedtatt med 4 stemmer (1 A, 1 FrP, 2 H) mot  1 stemme (V)
	Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:
	1. BUK-komiteen finner det vanskelig å fatte vedtak i budsjettsaken fordi forslaget til budsjett for 2009 ikke er sammenstilt med prognosen for 2008. 
	Vi ser heller ikke bakgrunnen for den store økningen i budsjettet for området F03. Denne er ikke presisert i tekstens 8 punkter i saken.
	2. Dersom dette siste punktet er en budsjett-teknisk forklarbar sak, kan BUK-komiteen tiltre forslaget til budsjett.
	Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:
	Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor bydelsutvalget tiltrees.
	Bakgrunn:
	Oslo kommunes økonomireglement fastslår at bydelsutvalget skal innen 31.12.2008 vedta et driftsbudsjett for 2009 i samsvar med den budsjettramme som er fordelt av Bystyret.
	Bydelsdirektøren har etter samme økonomireglement ansvar for å fremlegge et saldert budsjettforslag for behandling i bydelsutvalget.
	SAKSFREMSTILLING:
	Bydelsdirektøren fremmer forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand med henvisning til ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand”.  Budsjettdokumentet er utarbeidet ut fra budsjettpremisser i Byrådets forslag til budsjett 2009 og tilleggsinntillingen.  
	Etter at budsjettdokumentet ble utarbeidet er det også fremkommet et budsjettforlik til Bystyrets vedtak om budsjett 2009. I vedtakspunkt nr 8 foreslås det disponering av endringen i budsjettrammen.
	Vedrørende punkt om hovedrengjøring side 17 i budsjettdokumentet presiseres det at de avsatte kr 300.000 gjelder hovedrengjøring i alle bygg innen bydelens drift – og ikke bare barnehagene.
	Oslo, 24.11.2008
	Per Johannessen/s/               Inge Olav Solli/s/
	bydelsdirektør      økonomisjef
	Til arbeidsutvalget:
	Saken sendes til:
	Bydelsutvalget
	Til komiteene:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees.
	Til bydelsutvalget:
	1. Bydelsutvalget er tilfredshet med det syn som Plan- og bygningsetaten uttrykker i forhold til at Byantikvarens fraråder riving av det nåværende skolebygget. Den ambisjon og perspektiver som er lagt inni  planen for nybygg av skolen med utvidet elevkapasitet, ny barnehage og flerbruks- kulturbygg (hall) krever nybygging.
	2. Bydelsutvalget er tilfreds med at Plan- og bygningsetaten påpeker viktigheten av  å ivareta Munkerud gård og miljøet omkring, og at det i denne forbindelse vurderes om byggegrensen kan trekkes noe tilbake sør for gården.
	3. Når det gjelder de trafikale forholdene: gangforbindelser, avkjørsel og ”drop-off” sonenes kapasitet er det etter bydelsutvalgets oppfatning viktig å tilrettelegge for best mulig og sikker tilgjengelig for de myke trafikantene/barn/skolebarn. 
	4. Bydelsutvalget ber Plan- og bygningsetaten særlig ivareta tillempninger slik at nabolagets bekymring for trafikksituasjonen blir imøtekommet, ikke minst slik at stopp og parkering i  tilliggende veier blir redusert.
	5. Bydelsutvalget vil understreke betydning av at det fortsatt arbeides med fasaden mot Oberst Rodes vei slik at den gjennom variasjon, bruk av materiale og fasadeuttrykk signaliserer kvalitet, samtidig som det ikke framstår mer ruvende enn den omkringliggende bebyggelse. 
	6. Bydelsutvalget understreker betydningen av at skolens og barnehagens ute- og lekearealer blir utformet med sikte på miljøkvalitet og avskjermet for annen trafikk.
	7. Bydelsutvalget har tidligere påpekt viktigheten av at miljøfaktorer som forurenset grunn og radonstråling blir meget grundig i varetatt, og finner at dette, i følge den framlagte vurderingen, p.t. ikke er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Bydelsutvalget forutsetter at dette blir gjort i god tid før sluttprosjekteringen og gravearbeider blir påbegynt.
	8. For øvrig slutter bydelsutvalget seg til det som framkommer i Plan- og bygningsetatens foreløpige vurderinger. 
	9. En så stor skole krever oppfølging og tilrettelegging for andre tjenester som lege og helsetjenester”. Bydelutvalget ber om at det tilrettes fordette.  
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Saken sendes til:
	Bydelsutvalget
	Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling/vedtak:
	BMS-komiteen fremmet følgende vedtak i saken som behandles i bydelsutvalget 18.12.2008, 10 punkter:
	1. Bydelsutvalget mener at de nåværende skolebygg må rives og deler her Plan og bygningsetatens syn.
	2. Bydelsutvalget støtter Plan – og bygningsetatens syn mht. å ivareta Munkerud Gård og miljøet omkring.
	3. Bydelsutvalget mener at antallet parkeringsplasser må bedres betraktelig. Det er utilstrekkelig å anlegge 25 parkeringsplasser for en virksomhet med ca 80 tilsatte.  I tillegg vil flerbrukshallen kreve parkering utover dette dersom ikke skolegården skal benyttes til parkering etter vanlig skoletid og i helgene. Transport av barn til og fra barnehage vil kreve muligheter for kortvarig parkering. I tillegg må en legge forholdene til rette for transport av bevegelseshemmede. Plan- og bygningsetatens henvisning av parkerte biler til de omkringliggende veiene med tildels manglende fortau, er ikke akseptabel.
	4. Trafikkavviklingen rundt skolen må gjøres sikrere.  Oberst Rodes vei ved skolen og Eystein Torkildsens vei må enveisreguleres for å muliggjøre en forsvarlig trafikkavvikling.
	5. (som foreslått av bydelsdirektøren) Bydelsutvalget vil understreke betydningen av at det fortsatt arbeides med fasaden mot Oberst Rodes vei slik at den gjennom variasjon, bruk av materiale og fasadeuttykk signaliserer kvalitet, samtidig som det ikke fremstår mer ruvende enn den omkringliggende bebyggelse.
	6. (som foreslått av bydelsdirektøren) Bydelsutvalget understreker betydningen av at skolens og barnehagens ute- og lekearealer blir utformet med sikte på miljøkvalitet og avskjermet for annen trafikk.
	7. (som foreslått av bydelsdirektøren) Bydelsutvalget har tidligere påpekt viktigheten av at miljøfaktorer som forurenset grunn og radonstråling blir meget grundig ivaretatt, og finner at dette, i følge den fremlagte vurderingen, p.t. ikke er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Bydelsutvalget forutsetter at dette blir gjort i god tid før sluttprosjekteringen og gravearbeider blir påbegynt.
	8. Det må legges til rette for helsetjenester, lege og andre tjenester som en så stor skole må ha.
	9. Flerbrukshallen må bli et møtested for alle aldersgrupper og ikke båndlegges totalt bruksmessig av idretten etter vanlig arbeidstid og i helgene.   
	10. (som foreslått av bydelsdirektøren - punkt 8) For øvrig slutter bydelsutvalget seg til det som fremkommer i Plan- og bygningsetatens foreløpige vurderinger.
	Votering:
	Alternativt forslag på 10 punkter fra BMS-komiteen ble enstemmig vedtatt. Herav er punkt 5, 6, 7 og 10 identisk med bydelsdirektørens forslag (punkt 10 er bydelsdirektørens punkt 8)
	Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:
	1. Bydelsutvalget mener at de nåværende skolebygg må rives og deler her Plan og bygningsetatens syn.
	2. Bydelsutvalget støtter Plan – og bygningsetatens syn mht. å ivareta Munkerud Gård og miljøet omkring.
	3. Bydelsutvalget mener at antallet parkeringsplasser må bedres betraktelig. Det er utilstrekkelig å anlegge 25 parkeringsplasser for en virksomhet med ca 80 tilsatte.  I tillegg vil flerbrukshallen kreve parkering utover dette dersom ikke skolegården skal benyttes til parkering etter vanlig skoletid og i helgene. Transport av barn til og fra barnehage vil kreve muligheter for kortvarig parkering. I tillegg må en legge forholdene til rette for transport av bevegelseshemmede. Plan- og bygningsetatens henvisning av parkerte biler til de omkringliggende veiene med tildels manglende fortau, er ikke akseptabel.
	4. Trafikkavviklingen rundt skolen må gjøres sikrere.  Oberst Rodes vei ved skolen og Eystein Torkildsens vei må enveisreguleres for å muliggjøre en forsvarlig trafikkavvikling.
	5. (som foreslått av bydelsdirektøren) Bydelsutvalget vil understreke betydningen av at det fortsatt arbeides med fasaden mot Oberst Rodes vei slik at den gjennom variasjon, bruk av materiale og fasadeuttykk signaliserer kvalitet, samtidig som det ikke fremstår mer ruvende enn den omkringliggende bebyggelse.
	6. (som foreslått av bydelsdirektøren) Bydelsutvalget understreker betydningen av at skolens og barnehagens ute- og lekearealer blir utformet med sikte på miljøkvalitet og avskjermet for annen trafikk.
	7. (som foreslått av bydelsdirektøren) Bydelsutvalget har tidligere påpekt viktigheten av at miljøfaktorer som forurenset grunn og radonstråling blir meget grundig ivaretatt, og finner at dette, i følge den fremlagte vurderingen, p.t. ikke er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Bydelsutvalget forutsetter at dette blir gjort i god tid før sluttprosjekteringen og gravearbeider blir påbegynt.
	8. Det må legges til rette for helsetjenester, lege og andre tjenester som en så stor skole må ha.
	9. Flerbrukshallen må bli et møtested for alle aldersgrupper og ikke båndlegges totalt bruksmessig av idretten etter vanlig arbeidstid og i helgene.   
	10. For øvrig slutter bydelsutvalget seg til det som fremkommer i Plan- og bygningsetatens foreløpige vurderinger.
	Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling/vedtak:
	Knut Hedemann (A) fremmet følgende fellesforslag til vedtak i BUK-komiteen – i saken som behandles i bydelsutvalget 18.12.2008:
	1. Bydelsutvalget mener at de nåværende skolebygg må rives og deler her Plan- og bygningsetatens syn.
	2. Bydelsutvalget støtter Plan – og bygningsetatens syn mht. å ivareta Munkerud gård og miljøet omkring.
	3. Bydelsutvalget mener at antallet parkeringsplasser må bedres betraktelig. Det er utilstrekkelig å anlegge 25 parkeringsplasser for en virksomhet med ca 80 tilsatte.  I tillegg vil flerbrukshallen kreve parkering utover dette dersom ikke skolegården skal benyttes til parkering etter vanlig skoletid og i helgene. Transport av barn til og fra barnehage vil kreve muligheter for kortvarig parkering. I tillegg må en legge forholdene til rette for transport av bevegelseshemmede. Plan- og bygningsetatens henvisning av parkerte biler til de omkringliggende veiene med tildels manglende fortau, er ikke akseptabel.
	4. Trafikkavviklingen rundt skolen må gjøres sikrere. Oberst Rodes vei ved skolen og Eystein Torkildsens vei må enveisreguleres for å muliggjøre en forsvarlig trafikkavvikling.
	5. Bydelsdirektørens forslag til punkt 5
	6. Bydelsdirektørens forslag til punkt 6
	7. Bydelsdirektørens forslag til punkt 7
	8. Det må legges til rette for helsetjenester, lege og andre tjenester som en så stor skole må ha.
	9. Flerbrukshallen må bli et møtested for alle aldersgrupper og ikke båndlegges totalt bruksmessig av idretten etter vanlig arbeidstid og i helgene. 
	10. Bydelsdirektørens forslag til punkt 8: 
	     For øvrig slutter bydelsutvalget seg til det som framkommer i Plan- og        bygningsetatens foreløpige vurderinger.  
	Votering:
	Punkt 1: BUK-komiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	Punkt 2: BUK-komiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	Punkt 3: BUK-komiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	Punkt 4: BUK-komiteens forslag til vedtak ble vedtatt med 3 stemmer (1 V, 1 H, 1 A). 2 stemte i mot (1 FrP, 1 H)
	Punkt 5: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	Punkt 6: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	Punkt 7: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	Punkt 8: BUK-komiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	Punkt 9: BUK-komiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	Punkt 10: Bydelsdirektørens forslag til vedtak punkt 8 ble enstemmig vedtatt som punkt 10
	Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:
	BUK-komiteens vedtak i saken som legges fram til sluttbehandling i bydelsutvalget 18.12.2008:
	1. Bydelsutvalget mener at de nåværende skolebygg må rives og deler her Plan- og bygningsetatens syn.
	2. Bydelsutvalget støtter Plan – og bygningsetatens syn mht. å ivareta Munkerud gård og miljøet omkring.
	3. Bydelsutvalget mener at antallet parkeringsplasser må bedres betraktelig. Det er utilstrekkelig å anlegge 25 parkeringsplasser for en virksomhet med ca 80 tilsatte.  I tillegg vil flerbrukshallen kreve parkering utover dette dersom ikke skolegården skal benyttes til parkering etter vanlig skoletid og i helgene. Transport av barn til og fra barnehage vil kreve muligheter for kortvarig parkering. I tillegg må en legge forholdene til rette for transport av bevegelseshemmede. Plan- og bygningsetatens henvisning av parkerte biler til de omkringliggende veiene med tildels manglende fortau, er ikke akseptabel.
	4. Trafikkavviklingen rundt skolen må gjøres sikrere. Oberst Rodes vei ved skolen og Eystein Torkildsens vei må enveisreguleres for å muliggjøre en forsvarlig trafikkavvikling.
	5. Bydelsutvalget vil understreke betydning av at det fortsatt arbeides med fasaden mot Oberst Rodes vei slik at den gjennom variasjon, bruk av materiale og fasadeuttrykk signaliserer kvalitet, samtidig som det ikke framstår mer ruvende enn den omkringliggende bebyggelse. 
	6. Bydelsutvalget vil understreke betydning av at det fortsatt arbeides med fasaden mot Oberst Rodes vei slik at den gjennom variasjon, bruk av materiale og fasadeuttrykk signaliserer kvalitet, samtidig som det ikke framstår mer ruvende enn den omkringliggende bebyggelse.
	7. Bydelsutvalget har tidligere påpekt viktigheten av at miljøfaktorer som forurenset grunn og radonstråling blir meget grundig i varetatt, og finner at dette, i følge den framlagte vurderingen, p.t. ikke er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Bydelsutvalget forutsetter at dette blir gjort i god tid før sluttprosjekteringen og gravearbeider blir påbegynt
	8. Det må legges til rette for helsetjenester, lege og andre tjenester som en så stor skole må ha.
	9. Flerbrukshallen må bli et møtested for alle aldersgrupper og ikke båndlegges totalt bruksmessig av idretten etter vanlig arbeidstid og i helgene. 
	10.  For øvrig slutter bydelsutvalget seg til det som framkommer i Plan- og        bygningsetatens foreløpige vurderinger.  
	Bakgrunn
	Planområdet ligger på Nordstrand og omfatter Munkerud barneskole og nedlagt Munkerudvollen barnepark samt deler av tilliggende veier. Området ligger inntil Oberst Rodes vei i vest, tilstøtende villabebyggelse og P.A. Holms vei i syd og øst samt den bevaringsverdige Munkerud gård i nord.
	 Skoletomten er 19800 m2.
	 Eiendommen i sør på 2463 m2, regulert til lekeplass, inngår i planen.
	Dagens bebyggelse omfatter skolens hovedbygg og et frittliggende bygg mot nord, begge fra 1959. I tillegg fire midlertidige paviljonger fra 90-tallet og en fraflyttet vaktmesterbolig oppført i 1961. Samlet areal for skolebyggene er brutto ca. 7000 m". Planområdet er regulert til offentlig skoleformål.
	Hensikten med planarbeidet er behov for opprustning/utvidelse av Munkerud skole, samt ønske om å integrere en flerbrukshall og barnehage i anlegget. 
	Utvidelse av skolen har sitt grunnlag i vedtatt skolebehovsplan. Alle eksisterende bygninger foreslås revet og erstattet av et nytt skolebygg medflerbrukshall og barnehage. Byggearbeidene forutsettes ferdigstilt i 2010. Skolen skal ha 735 elever, og barnehagen vil romme opptil 70 barn.
	SAKSUTREDNING:
	Beskrivelse av planforslaget
	Tomten foreslås til byggeområde for offentlig bygning/allmennyttige formål (skole, flerbrukshall,
	barnehage). I tillegg reguleres offentlig trafikkområde.
	Maks. bebygd areal fastsettes til %-BYA = 25% og med inntil BRA= 9.500 m2
	 Byggehøyde blir tilsvarende 2-3 etasjer.
	 Det illustrerte prosjektet gir 8.600 m2 over terreng, dvs. at det blir 900 m2 for fleksibilitet til detaljprosjekteringen.
	 Skoleanlegget med barnehage skal utformes på en slik måte at bebyggelsen samlet fremstår med et godt helhetlig preg.
	  Store og langstrakte fasader skal gis en underdeling med vertikale og horisontale sprang og varierende fasadematerialer.
	 Det etableres tre avkjørsler fra Oberst Rodes vei hvorav to er ensrettet. Parkeringen skal være i henhold tilparkeringsnormen. 
	 Det anlegges gangforbindelser både til skolen og på tvers gjennom tomten.
	 Del av Oberst Rodes vei reguleres til offentlig vei med bredde på 9,0 m og ensidig fortau på 3,0 m. Breiens vei og E. Torkildsens vei reguleres til offentlig vei med bredde på ca 8 m tilsvarende eksisterende situasjon.
	 Planforslaget er i tråd med overordnede planer. Ved å samle skole, barnehage og flerbrukshall i tilknytning til et kompakt nybygg, frigjøres arealer og skapes åpenhet rundt skoleanlegget. En samlokalisering av barnehage, flerbrukshall og skoleanlegget vil styrke skole- og aktivitetstilbud for barn og unge i nærmiljøet samt sikrer økt barnehagetilbud. 
	 Forslaget vil medføre noe økt trafikkbelastning i tilstøtende boliggater.
	Forhåndsuttalelser
	Bydel Nordstrand har tidligere uttalt:
	Bydelsutvalget engasjerte seg i spørsmålet om riving av Munkerud skole i bydelsutvalgets møter 
	6.3 og 22.5.2008. Det vises her til vedlegg av saksfremlegg av sak 62/08. Konsekvensen av byantikvarens tidligere innspill utløste ordinær saksbehandling av reguleringssak, og dette umuligjorde en forenklet saksbehandling. Bydelsutvalgets vedtak, sak 62/08:
	Vedtak:
	1. Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens redegjørelse i saken til etterretning og tar til etterretning at saken må behandles som normal reguleringsplan.
	2. Bydelsutvalget viser til redegjørelse fra Byantikvaren og Driftsstyret ved Munkerud skole, og mener på dette grunnlaget at riving vil være den mest hensiktsmessige løsningen i denne saken.
	3. Bydelsdirektøren bes gjøre Plan- og bygningsetaten, Byantikvaren og Byutviklingskomiteen kjent med bydelsutvalgets syn.
	Planforslaget er i tråd med rikspolitiske retningslinjer og overordnede planer. Kommuneplanen vektlegger videreutvikling av Osloskolene. De foreslåtte formålene beliggende i et boligområde vil være i tråd med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging idet transportbehovet kan begrenses. Alle overordnede planer påpeker at det er viktig å legge til rette for bruk av kollektivbetjening samt gode skoleveier. Flerbrukshall er i tråd med Kommunedelplan for idrett.
	I henhold til overordnede planer skal det legges vekt på ivaretakelse og styrking av grøntstruktur som anses å bli ivaretatt i planen. Føringer i forslag til kommunedelplan for torg/møteplasser følges opp i utviklingen av Munkerud skole med bl.a. inkludering av barneparktomta i sør.
	I tråd med overordnede planer må det tas hensyn til bevaringsverdige objekter og miljø. I denne saken mener Plan- og bygningsetaten foreløpig dette vil være hensynet til Munkerud gård idet skoleanlegget ikke er oppført på Gul liste.
	I og med at lekeplasstomten i sør sikres tilsvarende bruk og tilgjengelighet som et friområde selv om den innlemmes i skoletomten, anses dette ikke å utløse krav til erstatningsarealer.
	Bydel Nordstrand har fått utsatt høringsfristen til 19. desember.
	Oslo 24. november 2009
	Per Johannessen/s/       Tove Heggen Larsen/s/
	bydelsdirektør        ass. bydelsdirektør
	Vedlegg: Oberst Rodes vei 92 C m.fl. Munkerud skole - planforslag til offentlig ettersyn.
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
	Til arbeidsutvalget:
	Arbeidsutvalget sender sak vedrørende etablering av minigjenbruksstasjoner i Bydel Nordstrand – til behandling i:
	Byutvikling, miljø og samferdsel
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees.
	Til bydelsutvalget:
	1. Bydelsutvalget er positive til at det etableres minigjenbruksstasjon på tomtene
	Vårveien 53 og Mosseveien 45. 
	2. Etableringen imøtekommer en mer miljømessig behandling av avfall gjennom utvidet kildesortering og material gjenvinning av plastemballasje og matavfall.
	3. Bydel  Nordstrand blir med dette en viktig bidragsyter i å nå Oslo kommunes målsetting om å material gjenvinne ca. 50 % av husholdningsavfallet i Oslo kommune totalt.
	4. Bydelen ønsker at det legges vekt på god skjerming og trafikksikkerhet for anleggene og at det tas nødvendig hensyn til skjerming og estetisk tilpasning til det omkringliggende bomiljø.
	5. Henting må tilpasses slik at det ikke er til fare for tryggheten på skoleveiene i og rundt områdene.
	6. Bydelen ønsker også at Renovasjonsetaten informerer om planene til beboere i bydelen.
	7. Bydelsutvalget ber om at ordningen evalueres etter et års tid.
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Arbeidsutvalget sender sak vedrørende etablering av minigjenbruksstasjoner i Bydel Nordstrand – til behandling i:
	Byutvikling, miljø og samferdsel
	Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling/vedtak:
	BMS-komiteen fremmet følgende fellesforslag til vedtak:
	BMS komiteen har mottatt saken og kan ikke ta stilling til denne på bakgrunn av de opplysninger/ saksfremstilling som er fremlagt komiteen.
	Mosseveien 145
	I åpen halvtime er komiteens medlemmer blitt gjort kjent med at det finnes en del opplysninger som ikke følger saksfremstillingen, blant annet brev fra Statens Vegvesen, søknad om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen, brev fra rektor ved Nedre Bekkelaget skole og naboer. Dette går på innvendinger mht. plassering av minigjenbruksanlegget, trafikkavvikling for området samt vurdering av sikkerhetsaspektet særlig med hensyn til barn.
	BMS komiteen ber på bakgrunn av dette om at saken utredes ytterligere og med hensyn til tidsfrist blir fremlagt for BU direkte.
	BMS komiteen ber om at Vårveien 53 også  inngår i ny vurdering. 
	BMS komiteen ber om en orientering av hvilke tomter som er vurdert for gjenbruksstasjon, og hvilke parametre som blir lagt til grunn i vurderingen av tomtevalg.
	Votering:
	BMS-komiteens fellesforslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:
	BMS komiteen har mottatt saken og kan ikke ta stilling til denne på bakgrunn av de opplysninger/ saksfremstilling som er fremlagt komiteen.
	Mosseveien 145
	I åpen halvtime er komiteens medlemmer blitt gjort kjent med at det finnes en del opplysninger som ikke følger saksfremstillingen, blant annet brev fra Statens Vegvesen, søknad om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen, brev fra rektor ved Nedre Bekkelaget skole og naboer. Dette går på innvendinger mht. plassering av minigjenbruksanlegget, trafikkavvikling for området samt vurdering av sikkerhetsaspektet særlig med hensyn til barn.
	BMS komiteen ber på bakgrunn av dette om at saken utredes ytterligere og med hensyn til tidsfrist blir fremlagt for BU direkte.
	BMS komiteen ber om at Vårveien 53 også  inngår i ny vurdering. 
	BMS komiteen ber om en orientering av hvilke tomter som er vurdert for gjenbruksstasjon, og hvilke parametre som blir lagt til grunn i vurderingen av tomtevalg.
	Bakgrunn:
	Avfallsplan for Oslo kommune 2006-2009" ble behandlet og vedtatt i Bystyret 07.06.2006. Vedtaket innebærer blant annet at Oslo skal innføre utvidet kildesortering og materialgjenvinning av plastemballasje og matavfall. I planen heter det videre at i løpet av perioden frem til 2011 skal Renovasjonsetaten (REN) etablere minst 10 nye minigjenbruksstasjoner i Oslo. Kildesortering innføres som et pilotprosjekt i Oslo høsten 2009. REN ønsker å etablere minimum to stasjoner i Bydel Nordstrand. De aktuelle tomtene de har sett på i bydel Nordstrand er Vårveien 53 og Mosseveien 145. 
	Saksframstilling:
	Hva kjennetegner en minigjenbruksstasjon 
	Minigjenbruksstasjon er betjente mottakssteder hvor privatpersoner kan levere mindre mengder avfall til materialgjenvinning og miljøriktig behandling. Stasjonene kan motta batterier, små elektriske apparater, farlig avfall, lysstoffrør og lyspærer, metall, papp, papir, plastemballasje, klær/tekstiler, samt keramikk, porselen og glass. Noen stasjoner kan ha et utvidet tilbud. Sortering av avfall bidrar til en miljøvennlig behandling, og en best mulig utnyttelse av ressursene i avfallet. Alle minigjenbruksstasjoner i Oslo vil ha felles gjenkjennbare elementer, selv om størrelsen og utformingen av anlegget vil variere . 
	Fakta: Bemannet stasjon med kvalifisert personell. Lokalt tilpasset åpningstid. Områdene skal skjermes med vegitasjon og overbygging, eventuelt hus. Stasjonene bygges ut etter et felles konsept , men med lokal tilpasning til nærmiljøene. Beregnet for mindre mengder avfall. Stasjonene formidler informasjon om kildesortering og avfallshåndtering i Oslo. 
	Bakgrunn for etableringen 
	Målet med etableringene er at mest mulig avfall skal gå til ombruk og materialgjenvinning. Minigjenbruksstasjoner bør derfor ligge i nærheten av, eller i boligområder slik at tilbudet er lett tilgjengelig for beboerne. Etablering av lokale stasjoner reduserer biltrafikken både i og mellom bydelene i Oslo. Oslo kommune har som mål å ha et kretsløpsbasert avfallssystem basert på avfallshierarkiets prioriteringer der miljøhensynene er ivaretatt." For å oppnå dette hovedmålet skal Oslo kommune ha følgende del mål: 
	 Bidra til avfallsforbygging og avfallsreduksjon. 
	 Øke materialgjenvinningsgraden for husholdningsavfallet til minimum 50 % innen 2014.
	 Alt farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om. 
	 Det skal innføres full kildesortering, det skal være etablert en langsiktig løsning for utsortering og behandling av våtorganisk avfall og gjenvinning av ren plast i hele kommunen innen 2011.
	Etablering i Bydel Nordstrand 
	Renovasjonsetaten ønsker å etablere anlegg på følgende adresser: Mosseveien 145 og Vårveien 53. Disse anleggene vil være beregnet for levering med bil, men kan også være tilgjengelig for gående og syklende. Det kan også bli aktuelt med en stasjon lenger syd i bydelen. 
	Vårveien 53 
	En etablering i Vårveien 53 vil hovedsakelig være et næranlegg for beboere i Manglerud, Ryen og området øst for grøntarealer og treningsfelt på Ekeberg. Estimert besøkstall ligger på ca 30000 årlig. Noen boenheter med adresse Lyngveien benytter i dag en ankomstvei som deler Vårveien 53. Renovasjonsetaten ønsker å flytte denne veien vestover slik at den går nærmere fjellskrenten ovenfor Vårveien 53. Dette vil være nyttig for beboerne som da vil få en ankomstvei av vesentlig bedre kvalitet og med jevnere stigningsforhold. Dette vil spesielt bedre ankomstforholdene for beboerne vinterstid. Renovasjonsetaten vil sørge for beplanting og god skjerming av anlegget. I dag er det entrepenørvirksomhet på området, og etablering av minigjenbruksstasjon vil gi et ryddigere inntrykk av området. 
	Mosseveien 145 
	Tomta ligger nær E18 Mosseveien. Den deler ikke avkjørsel med trafikk til Nedre Bekkelaget skole, Ormøya og Malmøya. Beliggenheten er meget gunstig for beboerne på øyene , samt for den nordvestlige delen av bydelen. Det er mange båteiere i området, og Renovasjonsetaten ønsker også å ta hensyn til deres behov. Renovasjonsetaten vil sørge for at stasjonen integreres godt med omgivelsene, inkludert nødvendig beplantning. Renovasjonsetaten ønsker å invitere Nedre Bekkelaget skole til et samarbeid, der et anlegg kan være en base for elevene når de skal lære om miljø, gjenvinning og resirkulering. 
	Oslo, 16.11.2008
	Per Johannessen/s/      Tove Heggen Larsen/s/
	bydelsdirektør       ass. bydelsdirektør
	Til arbeidsutvalget:
	Arbeidsutvalget sender sak vedr: Etablering av biometananlegg for produksjon av drivstoff for busser ved Bekkelaget renseanlegg til behandling i:
	Byutvikling, miljø og samferdsel
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees
	Til bydelsutvalget:
	1. Bydelsutvalget har ingen innvendinger til at det etableres biometananlegg for produksjon av drivstoff for busser ved Bekkelaget renseanlegg.
	2. Bydelsutvalget ser etableringen som et positivt miljøtiltak for å redusere klimautslipp og luftforurensing fra busstrafikken i Oslo.
	3. Det forutsettes at :
	3.1.  anlegget blir bygget etter alle  gjeldende forskrifter og reguleringer og at alle                                                offentlige tillatelser er gitt forut for etableringen av tiltaket.
	3.2.  det ikke blir mer støy og forurensning ut over den aktivitet som foregår ved              Bekkelaget   renseanlegg i dag.
	3.3.    det kun blir en minimal økning i trafikken til anlegget.
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Arbeidsutvalget sender sak vedr: Etablering av biometananlegg for produksjon av drivstoff for busser ved Bekkelaget renseanlegg til behandling i:
	Byutvikling, miljø og samferdsel
	Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling/vedtak:
	BMS komiteen fremmet forslag om at bydelsdirektørens forslag tiltrees med følgende endringer og tillegg:
	Votering:
	BMS-komiteens alternative fellesforslag til vedtak, 4 punkter, ble enstemmig vedtatt
	Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:
	Bakgrunn:
	Det vises til Vann – og avløpsetatens informasjon om etablering av produksjonsanlegg for biometan for kjøretøysdrift på bydelsutvalgets møte 07.10.08 og i åpent møte i bydelen 17.11.08.
	Vann- og  avløpsetaten er pålagt av byrådet å etablere et oppgraderingsanlegg for biometan ved Bekkelaget renseanlegg.
	Vann- og avløpsetaten anmoder om en uttalelse fra Bydel Nordstrand som belyser bydelens syn på prosjektet og eventuelle merknader til prosjektet. Denne uttalelsen skal legges ved etatens søknad til Plan- og bygningsetaten om de nødvendige tillatelser.
	Saksframstilling:
	Produksjon av biometan av biogass til drivstoff er etablert i stor grad i byer i Sverige.
	Vann- og renovasjonsetaten har lagt opp til at anlegget skal være i ordinær drift høsten 2009. Etableringen av anlegget må derfor startes opp så raskt som mulig. Anlegget er tenkt plassert i eksisterende hall som i dag benyttes for oppsamling av kloakksøppel som skal skilles ut fra silingsprosessen ved avløprensingen. Det blir derfor ingen nytt bygg for etablering av oppgraderingsanlegget. Planen er at det skal startes opp prøveproduksjon i august 2009 med stabil drift fra 1. november samme år. Prosjektet vil ha en kostnad på ca. 40 mill kroner.
	”Bussene som drives av den oppgraderte biogass har et vesentligere lavere støynivå enn busser som drives med diesel Utslippene ( eksos) fra bussene er også betydelig renere enn utslipp fra dieseldrevne eller biodrevne busser.
	Etableringen av et oppgraderingsanlegg for biometan ved Bekkelaget får minimale effekter på driften eller omgivelsene på Bekkelaget. 
	Anlegget blir bygget etter alle gjeldende forskrifter og reguleringer. 
	Det blir ingen gass og eksplosjonsfarer utover de som eksisterer i dag og anlegget blir etablert i nært samarbeid meddirektoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  og Oslo brannvesen.
	Det blir heller ingen utslipp av lukt fra anlegget og ingen økning i støy utenom hus utover det som eksisterer i dag”.
	Oslo, 17. 11.2008
	Per Johannessen/s/      Tove Heggen Larsen/s/
	bydelsdirektør       ass. bydelsdirektør
	Vedlegg: Etablering av et biometananlegg for produksjon av drivstoff for busser ved Bekkelaget renseanlegg. Anmodning om uttalelse.
	BYDELSDIREKTØRENS FORSALG TIL VEDTAK:
	Til Arbeidsutvalget:
	saken sendes til behandling i:
	Barn, ungdom og kulturkomiteen
	Bydelsutvalget
	Til BUK-komiteen:
	Til bydelsutvalget:
	1. Bydelsutvalget i bydel Nordstrand anbefaler at Oslo kommune ved Bystyret garanterer for lån i Husbanken på kr 2 169 000
	2. Det settes som vilkår at plassene tildeles barn fra egen bydel. Dersom det er ledige plasser når dette er ivaretatt, gis det tilbud til barn bosatt i Oslo for øvrig.
	3. Det forutsettes at plassene tilrettelegges for barn under 3 år.
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Saken sendes til behandling i:
	Barn, ungdom og kulturkomiteen
	Bydelsutvalget
	Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:
	SAKSFREMSTILLING:
	Denne saken gjelder søknad om kommunal garanti for lån til Idrettsbarnehagen AS som ønsker å utvide barnehagen  med nye lokaler i Ekeberg idrettshall. Det er søkt kommunal garanti for 
	kr 2 169 000. Lånet skal knyttes til finansiering av ombygging av lokalene i Ekeberg idrettshall med plass til 12 barn i alderen 1 – 3 år.
	Bydelsutvalget garanterer ikke for lån, men kan komme med anbefaling til Oslo kommune ved Bystyret, at lånegaranti blir gitt for lån i Husbanken.
	Idrettsbarnehagen har fått forhåndsgodkjennelse på de planene som foreligger i henhold til barnehageloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager, skoler m.m. 
	Idrettsbarnehagen AS har avtale med Oslo idrettskrets om leie av lokalene i Ekeberg idrettshall.
	Idrettsbarnehagen fikk lånegaranti for husbanklån da de etablerte barnehagen i 2006.
	Friluftsetaten har ingen bemerkninger til at en utvider den eksisterende idrettsbarnehagen. Bruksendringen vil ikke føre til noen forandring av friområdene i forhold til tidligere bruk .
	Lokalene er på bakkeplan med store vinduer som slipper lys inn og er for øvrig  knyttet til den eksisterende barnehagen med innvendig trapp.
	Bydel Nordstrand har fortsatt stort behov for barnehageplasser og det er størst press på plasser for barn i aldersgruppen 1-3 år..
	Bydelen ønsker mangfold i barnehagetilbudet og Idrettsbarnehagen AS har en spennende profilering med satsningsområder som grunnmotoriske aktiviteter, vekt på uteliv og spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede barn. 
	Barnehagen har en finansieringsplan som viser anleggkostnader på kr. 2.169.325
	Eier vil søke investeringstilskudd for 12 barn som tilsvarer kr.600.000. Siden det er vanskelig å forutsi om dette tilskuddet videreføres i 2009, vil vedtaket lyde på den totale anleggskostnaden.
	Barnehagen er pliktig etter barnehagelovens §15 gitt i forskrift om foreldrebetaling i barnehager å ikke sette foreldrebetalingen høyere  enn maksimalgrensen, som fastsettes av Stortinget.
	Oslo, 11.11.08
	Per Johannessen/s/ 
	bydelsdirektør                  Kari E. Håve/s/
	        spesialkonsulent
	Søknad om lånegaranti for husbanklån
	Finansieringsplan
	Uttalelse fra Park og friluftsetaten
	Forhåndsgodkjennelse på planer for nye lokaler 
	BYDELSDIREKTØRENS FORSALG TIL VEDTAK
	Til arbeidsutvalget:
	Arbeidsutvalget sender sak om forslag til behandling i :
	Barn, ungdom og kulturkomite
	Til BUK-komiteen:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltrees.
	Til bydelsutvalget:
	1. Bydelsutvalget viser til at drift av SFO nå er Utdanningsetatens oppgave og ansvar.
	2. Bydelsutvalget beklager at bydelen ikke har økonomiske midler til å støtte driften av SFO på Steinerskolen for 2008.
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Arbeidsutvalget sender sak om forslag til behandling i :
	Barn, ungdom og kulturkomite
	Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltrees
	Bakgrunn:
	Det vises til søknad om midler datert 19. april d.å. Bydelen har oversendt et foreløpig svar på henvendelsen og beklaget den svært sene tilbakemelding, noe som skyldes at søknaden ved en inkurie har blitt liggende hos oss uten å bli besvart.
	Som kjent har SFO området i Oslo kommune vært i gjennom en omorganisering og SFO er fra 1. august i år tilbakeført til Utdanningsetaten og bydelen har ikke lenger ansvar for det ordinære SFO arbeidet.
	Søknaden legges likevel fram for politisk behandling. 
	Av hensynet til bydelens økonomiske situasjon ser ikke bydelsdirektøren seg i stand til å imøtekomme søknaden.
	Oslo 3. november 2008
	Per Johannessen/s/      Tove Heggen Larsen/s/
	bydelsdirektør       ass. bydelsdirektør
	Vedlegg: 
	Søknad om midler til drift av SFO på Steinerskolen for 2008
	Til arbeidsutvalget:
	Sak om møteplan 1. halvår 2009 sendes til behandling i:
	Bydelsutvalget
	Til bydelsutvalget:
	Bydelsutvalget godkjenner ny møteplan for 1. halvår 2009
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Sak om møteplan 1. halvår 2009 sendes til behandling i:
	Bydelsutvalget
	Oslo, 12.11.2008
	Per Johannessen/s/
	bydelsdirektør
	Vedlegg:
	Møteplan 1. halvår 2009
	Til bydelsutvalget:
	Suppleringsvalg av varamedlem til barn, ungdom og kulturkomiteen2009 – 2011 velges:
	……………………………………….
	Bakgrunn:
	Bydelsutvalget behandlet sak om oppnevning av komiteer og utvalg for perioden 2009 – 2011 på sitt møte  18.11.2008, sak 98/08, hvor det ble fattet følgende vedtak:
	Vararepresentant for KrF i komitè for barn, ungdom og kultur avgjøres i desembermøtet etter avklaring i forhold til rett kjønnsfordeling.
	Oslo, 01.12.2008
	Per Johannessen/s/
	bydelsdirektør
	Til arbeidsutvalget
	Saken sendes til behandling i :
	BUK-komiten
	 Ungdomsrådet
	Eldrerådet 
	Bydelsutvalget 
	Til BUK-komiteen
	Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees 
	Til ungdomsrådet
	Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees 
	 Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees 
	2. Skissert opplegg for bydelsdagene 2009/framtidige bydelsdager slik dette framkommer i saksutredningen pkt. 1 – 9, tiltrees
	3. Interessentene bak bydelsdagene oppnever for hvert år en ansvarsgruppe, som har det formelle og endelige ansvar for planlegging og gjennomføring av bydelsdagene. Ansvarsgruppen oppnevner arbeidsutvalg, og kan delegere oppgaver til arbeidsutvalget      
	4. Bydelenes representasjon:
	a. Som bydelens politiske representant oppnevnes: Den til enhver tid sittende leder av BUK-komiten
	b. Ungdomsrådet og eldrerådet inviteres til å oppnevne hver sin representant til ansvarsgruppen.
	c. Administrasjonens deltakelse besluttes av bydelsdirektør
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Arbeidsutvalget sender sak om forslag til behandling i :
	Barn, ungdom og kulturkomite
	Eldrerådets behandling/vedtak:
	Eldrerådet hadde følgende bemerkninger:
	 Kommentar til punkt 2A ii. Det skal stå Ekeberg/Bekkelaget (ikke Simensbråten)
	 Det kommer en sak på hva Eldrerådet kan være med på under bydelsdagene
	Votering:
	Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	Eldrerådets vedtak:
	Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees med merknader
	Ungdomsrådets vedtak:
	Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:
	Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees 
	1. Evaluering 2008
	Bydelsdirektøren har hatt møte med Lambertseter frivillighetssentral v/ Kai Adelsøn for å evaluere bydelsdagene 2008. Bydelsdagene konkluderes å ha vært vellykkede;
	 Alt ble gjennomført etter programmet
	 Publikumsoppslutningen var som forventet’
	 Bredere deltakelse ansvar fra og med planleggingsfasen ville vært en fordel
	 Var for sent ute med å fastsette program – gjennomføringen var tilfredsstillende
	 Usikkerhet omkring bydelens økonomiske deltakelse, da en var avhengig av å søke på frivillighetsmidlene. 
	Det er ikke til å legge skjul på annet enn at hovedtyngden og gjennomføringsmuligheten har ligget til Lambertseter frivillighetssentral og ved dets leder Kai Adelsøn. De framtidige bydelsdager vil også være avhengig av dette. 
	For å sikre innhold og gjennomføring av framtidige bydelsdager vil det være en fordel at medvirkningen (eierskapet) utvides. 
	Bydelsdirektøren finner det på bakgrunn av møtet med leder av Lambertseter frivillighetssentral å se framover, og hva som må til for å sikre gode arrangementer.
	2. Framtidige bydelsdager
	A   Aktører - Forankring
	Aktørene, de som skal stå formelt ansvarlig/være det øverste organ for planlegging, gjennomføring og evaluering av de årlige bydelsdagene er en ANSVARSGRUPPE. Deltakerne til denne er lag og foreninger som ønsker å være med; hver med 1 representant.
	Ikke uttømmende men aktuelle lag og foreninger er:
	1. Frivillighetssentralene
	i. Lambertseter
	ii. Ekeberg Simensbråten
	iii. ISU (Idrettens samarbeidutvalg)
	2. Bydelen
	i. Administrasjon
	ii. Fritidsklubben
	iii. Representant fra BUK-komiteen
	iv. Representant fra Eldrerådet/Ungdomsrådet
	3. Eikabergtinget
	4. Søndre Aker Historielag
	5. Bekkelaghøgda lokalhistoriske forening
	6. Menighetene
	7. Nordseter pensjonistforening
	8. Nordstrand Pensjonistforening
	9. Idrettslagene
	i. Lambertseter idrettsforening
	ii. Nordstrand idrettsforening
	iii. KFUM-kameratene
	iv. Bekkelaget Sportsklubb
	10. Nordstrand kultur – og musikktråd
	11. Eldresentrene
	12. Representant for handelsstanden på Lambertseter, Sæter og Holtet
	(opplistingen er ment å være uttømmende)
	B    Organisering
	1. Leder for bydelsdagene
	Bydelsutvalget forutsetter med Lambertseter frivillighetssentral at daglig leder Kai Adelsøn fortsetter som ”general” for bydelsdagene. Vedkommende blir leder av både ansvarsgruppen og arbeidsgruppen (et engere utvalg av ansvarsgruppen).
	2. Ansvarsgruppe.
	Interesserte organisasjoner danner med 1 representant fra hver av disse ansvarsgruppen for det enkelte år.
	3. Arbeidsgruppe
	Ansvarsgruppen velger arbeidsgruppe, og bestemmer selv (fra år til år) hvor mange medlemmer denne skal ha. Obligatorisk representasjon i arbeidsgruppen er:
	 Leder (”Bydelsgeneral”)
	 Bydelen ved politisk (leder av BUK-komite) og administrativ deltakelse (dette besluttes av bydelsdirektør. Dette betyr ikke sekretariatsfunksjon)
	a. Programmet/aktivitetene skal bygge på lokaltilhørighet innen kultur, historie, idrett og lek. Tilpasset deltakelse og dimensjonering fra handelsstandens side er ønskelig. 
	b. Representere en arena for møteplasser for bydelens innbyggere (ivareta befolkningsgrupper som har potensiell anledning til å møte uavhengig av tidspunkt – eldre og yngre)
	c. Politiske eller andre aksjonsgrupper som kan oppfattes å være i sterk motstrid til Bydel/Oslo kommune skal ikke gis plass i programmet.
	d. Annet som anses formålstjenlig for å fremme positiv omtale og utvikling/omdømme av Bydel Nordstrand.
	5. Hensiktsmessige informasjonskanaler er:
	Bydelens internettside
	Lokalavisene (herunder bydelssider i Aften)
	Plakater/oppslag 
	6. Varighet og når på året bydelsdagene avholdes
	a. I 2009 fastsettes dagene til 5.-13.september. For påfølgende år nærmest mulig til det samme tidsrom. 
	i. År hvor det er stortings- og kommunevalg faller bydelsdagene sammen med innspurten av valgarrangementer. I den grad dette tas inn i programmet bør dette representere lokalpolitisk nivå (kommunevalg), og gi en balansert representasjon for de respektive partier.
	ii. Ev. andre politisk arrangementer forutettes ikke å ”forstyrre”  arrangementer som tilhører bydelsdagene.
	b. Det forutsettes at ansvarsgruppen avpasser tidspunkt slik at det ikke på en uønsket måte kolliderer med tilsvarende arrangementer i nabobydeler (Østensjø og Søndre Nordstrand).
	7. Økonomi
	a. Det bærende prinsipp for ansvarsgruppe/arbeidsgruppe er frivillighet som ikke kompenseres økonomisk
	b. Faktiske utgifter kan utløses ved: 
	iii. Forberedelse
	1. annonsering er den tunge posten (5000 + mva i 2008, samlet direkte utgift var kr. 10.600.-)
	iv. Under arrangementet
	e. Ansvarsgruppen må løpende vurdere mulighet for å hente inn økonomiske bidrag fra private aktører (herunder handelsstanden). Dette kan også være naturalia (forbruksvarer som naturlig medgår under avvikling av arrangementer) 
	f. Økonomisk bidrag fra Bydel Nordstrand:
	i. Det gis bidrag på kr.  20.000,- i  2009.
	ii. Senere års bidrag vurderes i budsjettsammenheng, men forutettes ikke å gå av frivillighetsmidler.
	8. Bydelsprisen
	Bydel Nordstrand sin utdeling av bydelsprisen innpasses årlig til det delearrangementet som vurderes å være et (av få) hovedarrangement, og hvor innholdet i utgangspunktet er knyttet opp mot det utvidede kulturbegrepet 
	9. Evaluering
	Etter innstilling fra arbeidsgruppen skal ansvarsgruppen innen 1.november hvert år avgi  evalueringsrapport  til Bydel Nordstrand som minimum skal inneholde:
	i. Evaluering av de samlede bydelsdager det aktuelle år
	ii. Regnskap
	iii. Hovedsynspunkter om realismen for det kommende år å  kunne avvikle bydelsdager på en trygg og hensiktsmessig måte.
	Oslo, 17.11.2008
	Per Johannessen/s/
	bydelsdirektør
	Til arbeidsutvalget:
	Arbeidsutvalget sender sak om begrunnelse for avslag om frivillighetsmidler til behandling i:
	Barn, ungdom og kulturkomiteen
	Bydelsutvalget 
	Til BUK-komiteen: 
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees.
	Til bydelsutvalget:
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Arbeidsutvalget sender sak om begrunnelse for avslag om frivillighetsmidler til behandling i:
	Barn, ungdom og kulturkomiteen
	Bydelsutvalget 
	Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees.
	SAKSFRAMSTILLING:
	Vedlegg: 
	Søknad om frivillighetsmidler fra Oslo Volley (1)
	Epost datert 26.10.08 (2) 
	Statutter for tildeling av frivillighetsmidler (3)
	Oslo Volley har søkt om frivillighetsmidler og fått avslag på søknaden. Klubben ber om begrunnelse for avslaget og definerer driften som lokalt tiltak. 
	Bydelsadministrasjonen har laget et forslag til fordeling av midlene på bakgrunn av utlysningen datert 04.08.08. Vi har benyttet statutter som er nedtegnet i 2003 som grunnlag for hvilke grupper som prioriteres ved fordelingen av frivillighetsmidlene. 
	Lokale tiltak som fremmer den frivillige innsatsen i forhold til funksjonshemmede, utsatt ungdom, barn og eldre skal prioriteres.
	Kravet om lokal tilknytning har alltid vært et prinsipp for tildelingen av frivillighetsmidler i bydelen. 
	Klubbens navn indikerer at målgruppen favner om hele Oslo. I deres søknad kom det ikke frem hvor mange medlemmer klubben har i Bydel Nordstrand. Etter at vedtaket var fattet i bydelsutvalget, kom det en ny e-post med ønske om begrunnelse for avslaget av frivillighetsmidler. Her er klubbens omfang i Bydel Nordstrand spesifisert.
	Komiteer- råd og utvalg baserte sin avgjørelse på opplysningene gitt i søknaden. 
	Frivillighetsmidlene for 2008 er tildelt, og Oslo Volley har anledning til å søke om midler i 2009. 
	Oslo, 19.11.08
	Per Johannessen/s/      Mihriban Rai/s/
	bydelsdirektør       enhetsleder
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:
	Til arbeidsutvalget:
	Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Nordseterhjemmet 02.09.08 til behandling i:
	Eldrerådet
	Rådet for funksjonshemmede
	Helse- og sosialkomiteen
	Bydelsutvalget
	Til komiteer og råd:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.
	Til bydelsutvalget:
	Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Nordseterhjemmet 02.09.08 til etterretning.
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Nordseterhjemmet 02.09.08 til behandling i:
	Eldrerådet
	Rådet for funksjonshemmede
	Helse- og sosialkomiteen
	Bydelsutvalget
	Eldrerådets behandling/vedtak:
	Eldrerådet hadde følgende bemerkninger ift. tilsynsrapporten ved Nordseterhjemmet:
	 Anmode sykehjemsetaten å avvikle dobbeltrom ved Nordseterhjemmet
	Votering:
	Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	Eldrerådets vedtak:
	Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
	Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak:
	Mona Verdich (H) stilte følgende spørsmål:
	 Hva menes med ”brannslukning” i rapportens side 2?
	Ulf Stigen (FrP) stilte følgende spørsmål:
	 Skal ansatte uttale seg? Dette gjelder generelt i tilsynsrapportene.
	Lise Tostrup Setek (A) stilte følgende spørsmål:
	 I rapporten står det at tilsynsutvalget hadde samtale med avdelingsleder post 3.  Skal denne personen navngis? Dette gjelder generelt i tilsynsrapportene.
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader
	Helse- og sosialkomiteens vedtak:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader.
	Vedlegg: 
	Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Nordseterhjemmet 02.09.08 (1) 
	Sykehjemsetatens uttalelse (2)
	Tilsynsutvalget har vært på uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 02.09.08. 
	Rapporten er oversendt Sykehjemsetaten og institusjonen, samt bydelens Bestillerenhet. Institusjonen har ingen kommentarer til rapporten. Bestillerenheten har tatt rapporten til orientering. Sykehjemsetaten tar rapporten til orientering med kommentarer som fremkommer i vedlegget. 
	Sykehjemsetaten bemerker at det ikke er utarbeidet sentrale rutiner for legemiddelhåndtering på institusjonene. Ved utarbeidelse av sentrale prosedyrer vil det sikres god kvalitet ved alle institusjoner. Rutinene ved institusjonene skal være i tråd med forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Det gjennomføres kompetanseutvikling for aktuell faggruppe der det er behov, og det er også farmasøytisk tilsyn ved sykehjemmene. Sykehjemsetaten gjennomgår rapportene fra tilsynsfarmasøyt og følger opp institusjonene der det er behov for endring av rutiner.
	Oslo, 19.11.08
	Per Johannessen/s/      Mihriban Rai /s/
	bydelsdirektør       enhetsleder
	RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN PÅ BEKKELAGSHJEMMET DEN 02.09.2008
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:
	Til arbeidsutvalget:
	Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Bekkelagshjemmet 02.09.08 til behandling i:
	Eldrerådet
	Rådet for funksjonshemmede
	Helse- og sosialkomiteen
	Bydelsutvalget
	Til komiteer og råd:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees
	Til bydelsutvalget:
	Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 02.09.08 til etterretning.
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	 Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Bekkelagshjemmet 02.09.08 til behandling i:
	Eldrerådet
	Rådet for funksjonshemmede
	Helse- og sosialkomiteen
	Bydelsutvalget
	Eldrerådets vedtak:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees
	Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees.
	Helse- og sosialkomiteens vedtak:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med denne merknaden
	Vedlegg: 
	Rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Bekkelagshjemmet 02.09.08 (1) 
	Sykehjemsetatens uttalelse (2)
	Tilsynsutvalget har vært på uanmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 02.09.08. 
	Rapporten er oversendt Sykehjemsetaten og institusjonen, samt bydelens Bestillerenhet. Institusjonen har ingen kommentarer til rapporten. Bestillerenheten har tatt rapporten til orientering. Sykehjemsetaten tar rapporten til orientering, og bemerker at utvalget ikke fant noen kritikkverdige forhold ved Bekkelagshjemmet i forhold til rutiner og kvalitetskontroll knyttet til medisinering av demente. 
	Oslo, 19.11.08
	Per Johannessen/s/      Mihriban Rai /s/
	bydelsdirektør       enhetsleder
	Til bydelsutvalget:
	Protokoller tas til orientering
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Protokoll 9/08 
 
 
 
Møte: Arbeidsutvalget 


 


 


 


Møtested: BU-salen, Bydelsadministrasj., Ekebergveien 
243 


Møtetid: Mandag 01. desember 2008 kl. 19.00     
Sekretariat:  
 
 
Møteleder: Sigbjørn Odden (H)  
   
Tilstede: Sigbjørn Odden (H) 


Steinar Andersen (A) 
Haakon Brænden (KrF) 
 
Erik Telnes (SV)      observatør 


 


   
Forfall: Ulf Stigen (FrP) 


Karsten Gjefle (V) 
 


   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte fra 
administrasjonen: 


Per Johannessen, bydelsdirektør 
Irene Borge-Hansen, konsulent 


 


   
Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  
 
Åpen halvtime:      Ingen frammøtte 
 
Informasjon:           
Sigbjørn Odden (H) informerte om at han har fått henvendelse fra kolonihageforeningen, som 
er i dialog med idrettsetaten angående leie av hyttene på Ekeberg for en 5-års periode. Det er 
ikke anledning å gjerde inn hyttene og saken er derfor ikke avklart. 
 
Eventuelt: 
Erik Telnes (SV) viste til saken om nedlegging av trikkeholdeplasser som han mente skulle 
vært lagt fram for behandling  i BMS-komiteen. Bydelsdirektøren sjekker dette. 
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Sak 111 /08  Innkalling og sakskart til arbeidsutvalgets møte 
01.12.2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Sakskart og innkalling til møte 01.12.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Sakskart og innkalling til møte 01.12.2008 godkjennes 
 
 
 
 


 Sak 112 /08  Protokoll til godkjenning  fra møte 03.11.2008- 
Arbeidsutvalget 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
  
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 03.11.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 03.11.2008 godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 Sak 113 /08  Avviksrapportering pr. 31.10.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 
31.10.2008 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. 31.10. 2008 
til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.10.2008 til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 
31.10.2008 til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
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 Sak 114 /08  Forslag til budsjett 2009 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken om forslag til budsjett 2009 – Bydel Nordstrand sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og rådene: 
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor 
bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor 
bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 


1. På nåværende tidspunkt mener AMU at bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for 
Bydel Nordstrand innehar positive virkninger for arbeidsmiljøet.  


2. Når det gjelder enkelttiltak i budsjettforslaget forutsetter AMU at  involvering skjer i 
tråd med Arbeidsmiljølovens bestemmelser.   


 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand vedtas med følgende 
tallstørrelser: 


 
1.A Brutto utgifter er 1 336 413 000 kroner, brutto inntekter er 471 242 000 kroner og 
netto utgifter er 865 171 000 kroner. 


 
1.B Budsjett spesifisert på artsgrupper er (i tusen kr): 


Artsgruppe  Forslag til 
budsjett 2009 


10 Lønn og sosiale utgifter         470 330  
11-12 Kjøp som inngår i  produksjon         547 266  


13 Kjøp som ikke inngår i  prod.         175 549  
14 Overføringsutgifter         143 268  
15 Finanskostnader                 -    


BRUTTO DRIFTSKOSTNADER      1 336 413  
16 Salgs- og leieinntekter        -112 554  
17 Refusjoner        -222 177  
18 Overføringsinntekter        -136 211  
19 Finansinntekter              -300  


DRIFTSINNTEKTER        -471 242  


NETTO DRIFTSUTGIFTER     865 171  







 
1.C Brutto utgifter og brutto inntekter og netto utgifter pr funksjonsområde  
Funksjonsområde Brutto 


utgifter 
Brutto 
inntekter 


Netto 
utgifter 


Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø 130 112 -13 653 116 459 
Funksjonsområde 2A Barnehager 349 113 -252 551 96 562 
Funksjonsområde 2B Oppvekst 77 189 -1 997 75 192 
Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg 747 166 -198 141 549 025 
Sum Driftsbudsjett 1 303 580 -466 342 837 238 
Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp 32 833 -4 900 27 933 
Bydelen totalt 1 336 413 -471 242 865 171 


 
 
 
1.D Spesifikasjon pr kostrafunksjon 


Pr kostrafunksjon Dok 3 2009 Justering 
Budsjett  
2009 


100 Politisk styring og kontrollorganer 922 000 0 922 000 
120 Administrasjon 20 414 000 0 20 414 000 
130 Administrasjonslokaler 5 025 000 0 5 025 000 
180 Diverse fellesutgifter 8 682 000 0 8 682 000 
190 Interne serviceenheter 40 305 000 0 40 305 000 
233 Foreb. arbeid, helse og sosial 474 000 0 474 000 
241 Diagnose, behandling, rehab. 11 748 000 0 11 748 000 
242 Råd, veil. og sosial foreb. arbeid 19 960 000 0 19 960 000 
243 Tilbud til pers. med rusproblemer 2 236 000 440 000 2 676 000 
265 Kommunalt disponerte boliger 4 819 000 0 4 819 000 
275 Introduksjonsordningen 1 595 000 0 1 595 000 
283 Bistand etablering oppretthold egen bolig 0 0 0 
335 Rekreasjon i tettsted 159 000 0 159 000 
385 Andre kulturaktiviteter 120 000 0 120 000 
Funksjonsområde 1  116 459 000 440 000 116 899 000 
201 Førskole 62 260 000 0 62 260 000 
211 Styrket tilbud til førskolebarn 8 604 000 0 8 604 000 
221 Førskolelokaler og skyss 25 698 000 0 25 698 000 
Funksjonsområde 2A  96 562 000 0 96 562 000 
215 Skolefritids tilbud 0 0 0 
222 Skolelokaler og skyss 0 0 0 
231 Aktivitetstilbud barn og unge 3 973 000 0 3 973 000 
232 Foreb. - skole- og helsestasjonstj. 16 003 000 0 16 003 000 
244 Barneverntjeneste 12 765 000 0 12 765 000 
251 Barneverntiltak i familien 10 947 000 0 10 947 000 
252 Barneverntiltak utenfor familien 31 504 000 0 31 504 000 
Funksjonsområde 2B  75 192 000 0 75 192 000 
234 Aktivisering eldre og funksjonsh. 34 860 000 0 34 860 000 
253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 311 784 000 0 311 784 000 
254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 190 481 000 0 190 481 000 
261 Institusjonslokaler 0 0 0 
733 Transport for funksjonshemmede 11 900 000 0 11 900 000 
Funksjonsområde 3  549 025 000 0 549 025 000 
281 Økonomisk sosialhjelp 27 933 000 -440 000 27 493 000 
Funksjonsområde 4  27 933 000 -440 000 27 493 000 
Sum Bydel Nordstrand 865 171 000 0 865 171 000 
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2. Aktivitetsnivå og måltall i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel 
Nordstrand” godkjennes.  


 
3. Tiltak og deltiltak i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel 


Nordstrand” (side 105-132) tas til etterretning. De tiltak og deltiltak som 
representerer nivåendringer i tjenestevolum omtalt i samme vedlegg godkjennes. 


 
4. Endringer i årsverk i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel 


Nordstrand” (side 140-141) godkjennes. 
 


5. Det omdisponeres kr 440 000 fra Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp til 
Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø.  Midlene skal benyttes til rusomsorg, 
dvs aktive tiltak som bidrar til å redusere utbetalingene av økonomisk sosialhjelp. 


 
6. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av 


økonomireglementet for Oslo kommune 2009, pkt 4 budsjettfullmakt delegert til 
bydelsutvalgene, pkt 4.3 Rammer for videredelegering a, b og c.  I dette menes også at 
bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom 
organisatoriske enheter innenfor bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområdenivå. 


 
7. Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas å være uendret og egenandel fotpleie 


økes med 4,3% i samsvar med ”budsjettekniske merknader” i Byrådets budsjettforslag 
for 2009. 


 
8. Bydelsdirektørens forslag til budsjett er bygget på tildelt budsjettramme fra Byrådets 


forslag til budsjett for 2009, samt tilleggsinnstilling til denne. Det foreslås at 
eventuelle endringsbeløp av bydelens budsjettramme ved budsjettforlik avsettes på 
følgende måte: 


 
• Prisreduksjon på sykehjemsplasser går uavkortet til økte sykehjemsplasser 
• Økning i budsjettrammen vedtas på kostrafunksjon 180 Diverse fellesutgifter – 


og fordeles i egen budsjettjusteringssak innen 1. tertial 2009. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken om forslag til budsjett 2009 – Bydel Nordstrand sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 







 


 Sak 115 /08  Oberst Rodes vei 92 C  m.fl. - Munkerud skole - 
planforslag til offentlig ettersyn 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteene: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget er tilfredshet med det syn som Plan- og bygningsetaten uttrykker i 
forhold til at Byantikvarens fraråder riving av det nåværende skolebygget. Den 
ambisjon og perspektiver som er lagt inni  planen for nybygg av skolen med 
utvidet elevkapasitet, ny barnehage og flerbruks- kulturbygg (hall) krever 
nybygging. 


 
2. Bydelsutvalget er tilfreds med at Plan- og bygningsetaten påpeker viktigheten av  


å ivareta Munkerud gård og miljøet omkring, og at det i denne forbindelse 
vurderes om byggegrensen kan trekkes noe tilbake sør for gården. 


 
3. Når det gjelder de trafikale forholdene: gangforbindelser, avkjørsel og ”drop-


off” sonenes kapasitet er det etter bydelsutvalgets oppfatning viktig å 
tilrettelegge for best mulig og sikker tilgjengelig for de myke 
trafikantene/barn/skolebarn.  


 
4. Bydelsutvalget ber Plan- og bygningsetaten særlig ivareta tillempninger slik at 


nabolagets bekymring for trafikksituasjonen blir imøtekommet, ikke minst slik at 
stopp og parkering i  tilliggende veier blir redusert. 


 
5. Bydelsutvalget vil understreke betydning av at det fortsatt arbeides med fasaden 


mot Oberst Rodes vei slik at den gjennom variasjon, bruk av materiale og 
fasadeuttrykk signaliserer kvalitet, samtidig som det ikke framstår mer ruvende 
enn den omkringliggende bebyggelse.  


 
6. Bydelsutvalget understreker betydningen av at skolens og barnehagens ute- og 


lekearealer blir utformet med sikte på miljøkvalitet og avskjermet for annen 
trafikk. 


 
7. Bydelsutvalget har tidligere påpekt viktigheten av at miljøfaktorer som 


forurenset grunn og radonstråling blir meget grundig i varetatt, og finner at 
dette, i følge den framlagte vurderingen, p.t. ikke er ivaretatt på en 
tilfredsstillende måte. Bydelsutvalget forutsetter at dette blir gjort i god tid før 
sluttprosjekteringen og gravearbeider blir påbegynt. 
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8. For øvrig slutter bydelsutvalget seg til det som framkommer i Plan- og 
bygningsetatens foreløpige vurderinger.  


 
9. En så stor skole krever oppfølging og tilrettelegging for andre tjenester som lege 


og helsetjenester”. Bydelutvalget ber om at det tilrettes fordette.   
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 116 /08  Søknad om lånegaranti for husbanklån for å utvide 
Idrettsbarnehagen i nye lokaler 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSALG TIL VEDTAK: 
 
Til Arbeidsutvalget: 
Saken sendes til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til BUK-komiteen: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget i bydel Nordstrand anbefaler at Oslo kommune ved Bystyret garanterer 
for lån i Husbanken på kr 2 169 000 


2. Det settes som vilkår at plassene tildeles barn fra egen bydel. Dersom det er ledige 
plasser når dette er ivaretatt, gis det tilbud til barn bosatt i Oslo for øvrig. 


3. Det forutsettes at plassene tilrettelegges for barn under 3 år. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Det var enighet i arbeidsutvalget at saken også sendes til behandling i BUK-komiteen 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets forslag om at sakens behandles i BUK-komiteen og bydelsutvalget ble 
enstemmig vedtatt 







 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 
 
 


 Sak 117 /08  Begrunnelse for avslag om frivillighetsmidler 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om begrunnelse for avslag om frivillighetsmidler til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget  
 
Til BUK-komiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget opprettholder vedtaket om tildeling av frivillighetsmidler for 2008.   
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om begrunnelse for avslag om frivillighetsmidler til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget  
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 Sak 118 /08  Søknad om midler til drift av SFO på Steinerskolen for 
2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om forslag til behandling i : 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til BUK-komiteen: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltrees. 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget viser til at drift av SFO nå er Utdanningsetatens oppgave og 
ansvar. 


2. Bydelsutvalget beklager at bydelen ikke har økonomiske midler til å støtte driften 
av SFO på Steinerskolen for 2008. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om forslag til behandling i : 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 119 /08  Evaluering av bydelsdagene 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Saken sendes til behandling i : 
BUK-komiten 
 Ungdomsrådet 
Eldrerådet  
Bydelsutvalget  
 
Til BUK-komiteen 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees  
 
 







Til ungdomsrådet 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees  
    
Til eldrerådet 
 Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees  
 
Til bydelsutvalget 
1. Foretatt evaluering tas til orientering. 
2. Skissert opplegg for bydelsdagene 2009/framtidige bydelsdager slik dette framkommer i 


saksutredningen pkt. 1 – 9, tiltrees 
3. Interessentene bak bydelsdagene oppnever for hvert år en ansvarsgruppe, som har det 


formelle og endelige ansvar for planlegging og gjennomføring av bydelsdagene. 
Ansvarsgruppen oppnevner arbeidsutvalg, og kan delegere oppgaver til arbeidsutvalget       


4. Bydelenes representasjon: 
a. Som bydelens politiske representant oppnevnes: Den til enhver tid sittende leder 


av BUK-komiten 
b. Ungdomsrådet og eldrerådet inviteres til å oppnevne hver sin representant til 


ansvarsgruppen. 
c. Administrasjonens deltakelse besluttes av bydelsdirektør 


   
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om forslag til behandling i : 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 120 /08  Møteplan 1. halvår 2009 
 


BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Sak om møteplan 1. halvår 2009 sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget godkjenner ny møteplan for 1. halvår 2009 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Sak om møteplan 1. halvår 2009 sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 121 /08  Vedr. etablering av minigjenbruksstasjoner i bydel 
Nordstrand - ber om bekreftelse på mottatt 
dokumentasjon 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak vedrørende etablering av minigjenbruksstasjoner i Bydel 
Nordstrand – til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til byutvikling, miljø og samferdsel: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget er positive til at det etableres minigjenbruksstasjon på tomtene 
Vårveien 53 og Mosseveien 45.  


2. Etableringen imøtekommer en mer miljømessig behandling av avfall gjennom utvidet 
kildesortering og material gjenvinning av plastemballasje og matavfall. 


3. Bydel  Nordstrand blir med dette en viktig bidragsyter i å nå Oslo kommunes 
målsetting om å material gjenvinne ca. 50 % av husholdningsavfallet i Oslo kommune 
totalt. 


4. Bydelen ønsker at det legges vekt på god skjerming og trafikksikkerhet for anleggene 
og at det tas nødvendig hensyn til skjerming og estetisk tilpasning til det 
omkringliggende bomiljø. 


5. Henting må tilpasses slik at det ikke er til fare for tryggheten på skoleveiene i og rundt 
områdene. 


6. Bydelen ønsker også at Renovasjonsetaten informerer om planene til beboere i 
bydelen. 


7. Bydelsutvalget ber om at ordningen evalueres etter et års tid. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 







Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak vedrørende etablering av minigjenbruksstasjoner i Bydel 
Nordstrand – til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 122 /08  Etablering av biometananlegg for produksjon av 
drivstoff for busser ved Bekkelaget renseanlegg - 
anmodning om uttalelse 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak vedr: Etablering av biometananlegg for produksjon av drivstoff 
for busser ved Bekkelaget renseanlegg til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til byutvikling, miljø og samferdsel: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Til bydelsutvalget: 
1. Bydelsutvalget har ingen innvendinger til at det etableres biometananlegg for 


produksjon av drivstoff for busser ved Bekkelaget renseanlegg. 
2. Bydelsutvalget ser etableringen som et positivt miljøtiltak for å redusere klimautslipp 


og luftforurensing fra busstrafikken i Oslo. 
3.       Det forutsettes at : 


3.1.   anlegget blir bygget etter alle  gjeldende forskrifter og reguleringer og at alle                             
offentlige tillatelser er gitt forut for etableringen av tiltaket. 


3.2.   det ikke blir mer støy og forurensning ut over den aktivitet som foregår ved              
Bekkelaget  renseanlegg i dag. 


3.3.   det kun blir en minimal økning i trafikken til anlegget. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak vedr: Etablering av biometananlegg for produksjon av drivstoff 
for busser ved Bekkelaget renseanlegg til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
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 Sak 123 /08  Rapport fra uanmeldt tilsyn på Nordseterhjemmet den 
02.09.2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Nordseterhjemmet 
02.09.08 til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Nordseterhjemmet 02.09.08 
til etterretning. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Nordseterhjemmet 
02.09.08 til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 


 Sak 124 /08  Rapport fra uanmeldt tilsyn på Bekkelagshjemmet den 
02.09.2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Bekkelagshjemmet 
02.09.08 til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 







Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 02.09.08 
til etterretning. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
 Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Bekkelagshjemmet 
02.09.08 til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 
Møtet hevet kl. 20.40 
 
 
 
Oslo, 04.12.2008 
 
 
 
Sigbjørn Odden (H) 
leder av bydelsutvalget 
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		Møte:

		Arbeidsutvalget

		Møtested:

		BU-salen, Bydelsadministrasj., Ekebergveien 243

		Møtetid:

		Mandag 01. desember 2008 kl. 19.00   

		Sekretariat:

		Møteleder:

		Sigbjørn Odden (H)

		Tilstede:

		Sigbjørn Odden (H)

		Steinar Andersen (A)

		Haakon Brænden (KrF)

		Erik Telnes (SV)      observatør

		Forfall:

		Ulf Stigen (FrP)

		Karsten Gjefle (V)

		Som vara møtte:

		Ingen

		I tillegg møtte fra administrasjonen:

		Per Johannessen, bydelsdirektør

		Irene Borge-Hansen, konsulent

		Møtesekretær:

		Åpen halvtime:      Ingen frammøtte

		Eventuelt:

		Erik Telnes (SV) viste til saken om nedlegging av trikkeholdeplasser som han mente skulle vært lagt fram for behandling  i BMS-komiteen. Bydelsdirektøren sjekker dette.

		Saker behandlet under møte

		Sak 111 /08  Innkalling og sakskart til arbeidsutvalgets møte 01.12.2008 1

		Sak 112 /08  Protokoll til godkjenning  fra møte 03.11.2008- Arbeidsutvalget 1

		Sak 113 /08  Avviksrapportering pr. 31.10.2008 2

		Sak 114 /08  Forslag til budsjett 2009 - Bydel Nordstrand 3

		Sak 115 /08  Oberst Rodes vei 92 C  m.fl. - Munkerud skole - planforslag til offentlig ettersyn 6

		Sak 116 /08  Søknad om lånegaranti for husbanklån for å utvide Idrettsbarnehaen i nye loklaer 7

		Sak 117 /08  Begrunnelse for avslag om frivillighetsmidler 8

		Sak 118 /08  Søknad om midler til drift av SFO på Steinerskolen for 2008 9

		Sak 119 /08  Evaluering av bydelsdagene 2008 9

		Sak 120 /08  Møteplan 1. halvår 2009 10

		Sak 121 /08  Vedr. etablering av minigjenbruksstasjoner i bydel Nordstrand - ber om bekreftelse på mottatt dokumentasjon 11

		Sak 122 /08  Etablering av biometananlegg for produksjon av drivstoff for busser ved Bekkelaget renseanlegg - anmodning om uttalelse 12

		Sak 123 /08  Rapport fra uanmeldt tilsyn på Nordseterhjemmet den 02.09.2008 13

		Sak 124 /08  Rapport fra uanmeldt tilsyn på Bekkelagshjemmet den 02.09.2008 13

		Sakskart og innkalling til møte 01.12.2008 godkjennes

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Sakskart og innkalling til møte 01.12.2008 godkjennes

		Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 03.11.2008 godkjennes

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 03.11.2008 godkjennes

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.10.2008 til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenEldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.10.2008 til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenEldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget:

		Saken om forslag til budsjett 2009 – Bydel Nordstrand sendes til behandling i:

		Helse- og sosialkomiteen

		Barn, ungdom og kulturkomiteen

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og rådene:

		Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor bydelsutvalget tiltrees.

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor bydelsutvalget tiltrees.

		Til arbeidsmiljøutvalget:

		1. På nåværende tidspunkt mener AMU at bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand innehar positive virkninger for arbeidsmiljøet. 

		2. Når det gjelder enkelttiltak i budsjettforslaget forutsetter AMU at  involvering skjer i tråd med Arbeidsmiljølovens bestemmelser.  

		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand vedtas med følgende tallstørrelser:

		1.A Brutto utgifter er 1 336 413 000 kroner, brutto inntekter er 471 242 000 kroner og netto utgifter er 865 171 000 kroner.

		1.B Budsjett spesifisert på artsgrupper er (i tusen kr):

		Artsgruppe

		 Forslag til budsjett 2009 

		10

		Lønn og sosiale utgifter

		        470 330 

		11-12

		Kjøp som inngår i  produksjon

		        547 266 

		13

		Kjøp som ikke inngår i  prod.

		        175 549 

		14

		Overføringsutgifter

		        143 268 

		15

		Finanskostnader

		                -   

		BRUTTO DRIFTSKOSTNADER

		     1 336 413 

		16

		Salgs- og leieinntekter

		       -112 554 

		17

		Refusjoner

		       -222 177 

		18

		Overføringsinntekter

		       -136 211 

		19

		Finansinntekter

		             -300 

		DRIFTSINNTEKTER

		       -471 242 

		NETTO DRIFTSUTGIFTER

		    865 171 

		1.C Brutto utgifter og brutto inntekter og netto utgifter pr funksjonsområde 

		Brutto utgifter

		Brutto inntekter

		Netto utgifter

		Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

		130 112

		-13 653

		116 459

		Funksjonsområde 2A Barnehager

		349 113

		-252 551

		96 562

		Funksjonsområde 2B Oppvekst

		77 189

		-1 997

		75 192

		Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

		747 166

		-198 141

		549 025

		Sum Driftsbudsjett

		1 303 580

		-466 342

		837 238

		Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp

		32 833

		-4 900

		27 933

		Bydelen totalt

		1 336 413

		-471 242

		865 171

		1.D Spesifikasjon pr kostrafunksjon

		Pr kostrafunksjon

		Dok 3 2009

		Justering

		Budsjett  2009

		100 Politisk styring og kontrollorganer

		922 000

		0

		922 000

		120 Administrasjon

		20 414 000

		0

		20 414 000

		130 Administrasjonslokaler

		5 025 000

		0

		5 025 000

		180 Diverse fellesutgifter

		8 682 000

		0

		8 682 000

		190 Interne serviceenheter

		40 305 000

		0

		40 305 000

		233 Foreb. arbeid, helse og sosial

		474 000

		0

		474 000

		241 Diagnose, behandling, rehab.

		11 748 000

		0

		11 748 000

		242 Råd, veil. og sosial foreb. arbeid

		19 960 000

		0

		19 960 000

		243 Tilbud til pers. med rusproblemer

		2 236 000

		440 000

		2 676 000

		265 Kommunalt disponerte boliger

		4 819 000

		0

		4 819 000

		275 Introduksjonsordningen

		1 595 000

		0

		1 595 000

		283 Bistand etablering oppretthold egen bolig

		0

		0

		0

		335 Rekreasjon i tettsted

		159 000

		0

		159 000

		385 Andre kulturaktiviteter

		120 000

		0

		120 000

		Funksjonsområde 1 

		116 459 000

		440 000

		116 899 000

		201 Førskole

		62 260 000

		0

		62 260 000

		211 Styrket tilbud til førskolebarn

		8 604 000

		0

		8 604 000

		221 Førskolelokaler og skyss

		25 698 000

		0

		25 698 000

		Funksjonsområde 2A 

		96 562 000

		0

		96 562 000

		215 Skolefritids tilbud

		0

		0

		0

		222 Skolelokaler og skyss

		0

		0

		0

		231 Aktivitetstilbud barn og unge

		3 973 000

		0

		3 973 000

		232 Foreb. - skole- og helsestasjonstj.

		16 003 000

		0

		16 003 000

		244 Barneverntjeneste

		12 765 000

		0

		12 765 000

		251 Barneverntiltak i familien

		10 947 000

		0

		10 947 000

		252 Barneverntiltak utenfor familien

		31 504 000

		0

		31 504 000

		Funksjonsområde 2B 

		75 192 000

		0

		75 192 000

		234 Aktivisering eldre og funksjonsh.

		34 860 000

		0

		34 860 000

		253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon

		311 784 000

		0

		311 784 000

		254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet

		190 481 000

		0

		190 481 000

		261 Institusjonslokaler

		0

		0

		0

		733 Transport for funksjonshemmede

		11 900 000

		0

		11 900 000

		Funksjonsområde 3 

		549 025 000

		0

		549 025 000

		281 Økonomisk sosialhjelp

		27 933 000

		-440 000

		27 493 000

		Funksjonsområde 4 

		27 933 000

		-440 000

		27 493 000

		Sum Bydel Nordstrand

		865 171 000

		0

		865 171 000

		2. Aktivitetsnivå og måltall i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand” godkjennes. 

		3. Tiltak og deltiltak i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand” (side 105-132) tas til etterretning. De tiltak og deltiltak som representerer nivåendringer i tjenestevolum omtalt i samme vedlegg godkjennes.

		4. Endringer i årsverk i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand” (side 140-141) godkjennes.

		5. Det omdisponeres kr 440 000 fra Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp til Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø.  Midlene skal benyttes til rusomsorg, dvs aktive tiltak som bidrar til å redusere utbetalingene av økonomisk sosialhjelp.

		6. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av økonomireglementet for Oslo kommune 2009, pkt 4 budsjettfullmakt delegert til bydelsutvalgene, pkt 4.3 Rammer for videredelegering a, b og c.  I dette menes også at bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom organisatoriske enheter innenfor bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområdenivå.

		7. Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas å være uendret og egenandel fotpleie økes med 4,3% i samsvar med ”budsjettekniske merknader” i Byrådets budsjettforslag for 2009.

		8. Bydelsdirektørens forslag til budsjett er bygget på tildelt budsjettramme fra Byrådets forslag til budsjett for 2009, samt tilleggsinnstilling til denne. Det foreslås at eventuelle endringsbeløp av bydelens budsjettramme ved budsjettforlik avsettes på følgende måte:

		 Prisreduksjon på sykehjemsplasser går uavkortet til økte sykehjemsplasser

		 Økning i budsjettrammen vedtas på kostrafunksjon 180 Diverse fellesutgifter – og fordeles i egen budsjettjusteringssak innen 1. tertial 2009.

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Saken om forslag til budsjett 2009 – Bydel Nordstrand sendes til behandling i:

		Helse- og sosialkomiteen

		Barn, ungdom og kulturkomiteen

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til arbeidsutvalget:

		Saken sendes til:

		Bydelsutvalget

		Til komiteene:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees.

		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsutvalget er tilfredshet med det syn som Plan- og bygningsetaten uttrykker i forhold til at Byantikvarens fraråder riving av det nåværende skolebygget. Den ambisjon og perspektiver som er lagt inni  planen for nybygg av skolen med utvidet elevkapasitet, ny barnehage og flerbruks- kulturbygg (hall) krever nybygging.

		2. Bydelsutvalget er tilfreds med at Plan- og bygningsetaten påpeker viktigheten av  å ivareta Munkerud gård og miljøet omkring, og at det i denne forbindelse vurderes om byggegrensen kan trekkes noe tilbake sør for gården.

		3. Når det gjelder de trafikale forholdene: gangforbindelser, avkjørsel og ”drop-off” sonenes kapasitet er det etter bydelsutvalgets oppfatning viktig å tilrettelegge for best mulig og sikker tilgjengelig for de myke trafikantene/barn/skolebarn. 

		4. Bydelsutvalget ber Plan- og bygningsetaten særlig ivareta tillempninger slik at nabolagets bekymring for trafikksituasjonen blir imøtekommet, ikke minst slik at stopp og parkering i  tilliggende veier blir redusert.

		5. Bydelsutvalget vil understreke betydning av at det fortsatt arbeides med fasaden mot Oberst Rodes vei slik at den gjennom variasjon, bruk av materiale og fasadeuttrykk signaliserer kvalitet, samtidig som det ikke framstår mer ruvende enn den omkringliggende bebyggelse. 

		6. Bydelsutvalget understreker betydningen av at skolens og barnehagens ute- og lekearealer blir utformet med sikte på miljøkvalitet og avskjermet for annen trafikk.

		7. Bydelsutvalget har tidligere påpekt viktigheten av at miljøfaktorer som forurenset grunn og radonstråling blir meget grundig i varetatt, og finner at dette, i følge den framlagte vurderingen, p.t. ikke er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Bydelsutvalget forutsetter at dette blir gjort i god tid før sluttprosjekteringen og gravearbeider blir påbegynt.

		8. For øvrig slutter bydelsutvalget seg til det som framkommer i Plan- og bygningsetatens foreløpige vurderinger. 

		9. En så stor skole krever oppfølging og tilrettelegging for andre tjenester som lege og helsetjenester”. Bydelutvalget ber om at det tilrettes fordette.  

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Saken sendes til:

		Bydelsutvalget

		BYDELSDIREKTØRENS FORSALG TIL VEDTAK:

		Til Arbeidsutvalget:

		Saken sendes til behandling i:

		Barn, ungdom og kulturkomiteen

		Bydelsutvalget

		Til BUK-komiteen:

		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsutvalget i bydel Nordstrand anbefaler at Oslo kommune ved Bystyret garanterer for lån i Husbanken på kr 2 169 000

		2. Det settes som vilkår at plassene tildeles barn fra egen bydel. Dersom det er ledige plasser når dette er ivaretatt, gis det tilbud til barn bosatt i Oslo for øvrig.

		3. Det forutsettes at plassene tilrettelegges for barn under 3 år.

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Det var enighet i arbeidsutvalget at saken også sendes til behandling i BUK-komiteen

		Votering:

		Arbeidsutvalgets forslag om at sakens behandles i BUK-komiteen og bydelsutvalget ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Saken sendes til behandling i:

		Barn, ungdom og kulturkomiteen

		Bydelsutvalget

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om begrunnelse for avslag om frivillighetsmidler til behandling i:

		Barn, ungdom og kulturkomiteen

		Bydelsutvalget 

		Til BUK-komiteen: 

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees.

		Til bydelsutvalget:

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender sak om begrunnelse for avslag om frivillighetsmidler til behandling i:

		Barn, ungdom og kulturkomiteen

		Bydelsutvalget 

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om forslag til behandling i :

		Barn, ungdom og kulturkomite

		Til BUK-komiteen:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltrees.

		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsutvalget viser til at drift av SFO nå er Utdanningsetatens oppgave og ansvar.

		2. Bydelsutvalget beklager at bydelen ikke har økonomiske midler til å støtte driften av SFO på Steinerskolen for 2008.

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender sak om forslag til behandling i :

		Barn, ungdom og kulturkomite

		Til arbeidsutvalget

		Saken sendes til behandling i :

		BUK-komiten

		Eldrerådet 

		Bydelsutvalget 

		Til BUK-komiteen

		Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees 

		Til ungdomsrådet

		Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees 

		 Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees 

		2. Skissert opplegg for bydelsdagene 2009/framtidige bydelsdager slik dette framkommer i saksutredningen pkt. 1 – 9, tiltrees

		3. Interessentene bak bydelsdagene oppnever for hvert år en ansvarsgruppe, som har det formelle og endelige ansvar for planlegging og gjennomføring av bydelsdagene. Ansvarsgruppen oppnevner arbeidsutvalg, og kan delegere oppgaver til arbeidsutvalget      

		4. Bydelenes representasjon:

		a. Som bydelens politiske representant oppnevnes: Den til enhver tid sittende leder av BUK-komiten

		b. Ungdomsrådet og eldrerådet inviteres til å oppnevne hver sin representant til ansvarsgruppen.

		c. Administrasjonens deltakelse besluttes av bydelsdirektør

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender sak om forslag til behandling i :

		Barn, ungdom og kulturkomite

		Til arbeidsutvalget:

		Sak om møteplan 1. halvår 2009 sendes til behandling i:

		Bydelsutvalget

		Til bydelsutvalget:

		Bydelsutvalget godkjenner ny møteplan for 1. halvår 2009

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Sak om møteplan 1. halvår 2009 sendes til behandling i:

		Bydelsutvalget

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak vedrørende etablering av minigjenbruksstasjoner i Bydel Nordstrand – til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees.

		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsutvalget er positive til at det etableres minigjenbruksstasjon på tomtene

		Vårveien 53 og Mosseveien 45. 

		2. Etableringen imøtekommer en mer miljømessig behandling av avfall gjennom utvidet kildesortering og material gjenvinning av plastemballasje og matavfall.

		3. Bydel  Nordstrand blir med dette en viktig bidragsyter i å nå Oslo kommunes målsetting om å material gjenvinne ca. 50 % av husholdningsavfallet i Oslo kommune totalt.

		4. Bydelen ønsker at det legges vekt på god skjerming og trafikksikkerhet for anleggene og at det tas nødvendig hensyn til skjerming og estetisk tilpasning til det omkringliggende bomiljø.

		5. Henting må tilpasses slik at det ikke er til fare for tryggheten på skoleveiene i og rundt områdene.

		6. Bydelen ønsker også at Renovasjonsetaten informerer om planene til beboere i bydelen.

		7. Bydelsutvalget ber om at ordningen evalueres etter et års tid.

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender sak vedrørende etablering av minigjenbruksstasjoner i Bydel Nordstrand – til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak vedr: Etablering av biometananlegg for produksjon av drivstoff for busser ved Bekkelaget renseanlegg til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees

		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsutvalget har ingen innvendinger til at det etableres biometananlegg for produksjon av drivstoff for busser ved Bekkelaget renseanlegg.

		2. Bydelsutvalget ser etableringen som et positivt miljøtiltak for å redusere klimautslipp og luftforurensing fra busstrafikken i Oslo.

		3.       Det forutsettes at :

		3.1.    anlegget blir bygget etter alle  gjeldende forskrifter og reguleringer og at alle                                                offentlige tillatelser er gitt forut for etableringen av tiltaket.

		3.2.    det ikke blir mer støy og forurensning ut over den aktivitet som foregår ved              Bekkelaget  renseanlegg i dag.

		3.3.    det kun blir en minimal økning i trafikken til anlegget.

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender sak vedr: Etablering av biometananlegg for produksjon av drivstoff for busser ved Bekkelaget renseanlegg til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Nordseterhjemmet 02.09.08 til behandling i:

		Eldrerådet

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Til bydelsutvalget:

		Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Nordseterhjemmet 02.09.08 til etterretning.

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Nordseterhjemmet 02.09.08 til behandling i:

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Bekkelagshjemmet 02.09.08 til behandling i:

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Helse- og sosialkomiteen

		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees

		Til bydelsutvalget:

		Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 02.09.08 til etterretning.

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		 Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Bekkelagshjemmet 02.09.08 til behandling i:

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget
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 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 9/08 
 
 
Møte: Helse- og sosialkomite 


 


 


Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 
Møtetid: Mandag 08. desember 2008 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Mona Verdich (H)  
   
Tilstede: Mona Verdich (H) 


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


 


   
Forfall: Ingen  
   
Som vara møtte: 


 


 
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Tove Guldhav  
 
Åpen halvtime:       Ingen frammøtte 
 
Informasjon:          Leder av barnevernet, Gerd Lindstad, informerte om barnevernet. 
 
Eventuelt: 


• Helse- og sosialkomiteen ønsker at det på første møte etter nyttår blir gitt informasjon 
om brukerundersøkelse psykiatri. 


• Tom Lium (H) informerte om at han var på varslet tilsyn på Nordseterhjemmet 
03.12.2008 hvor tilsynsutvalget opplevde at det ikke noe var forberedt. Det var ingen 
ansvarlig til å ta imot  tilsynsutvalget. 
Det er ønskelig at Liv Lønnum tar kontakt med møtesekretær for å undersøke om 
tilsynsbesøket var varslet. 
Helse- og sosialkomiteen skriver brev til institusjonssjef og sykehjemsetaten hvor det 
bes om svar.  







 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 66 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart 08.12.2008 - helse- og sosialkomiteen..... 1 
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Sak 69 /08  Forslag til budsjett 2009 - Bydel Nordstrand.......................................................... 2 
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Sak 66 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart 08.12.2008 - 
helse- og sosialkomiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møte 08.12.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 08.12.2008 godkjennes 
 
 


  


Sak 67 /08  Godkjenning av protokoll  10.11.2008- helse- og 
sosialkomiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møtet 10.11.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Protokoll fra møtet 10.11.2008 godkjennes 
 
 


 
 







 Sak 68 /08  Avviksrapportering pr. 31.10.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
  
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 
31.10.2008 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. 31.10. 2008 
til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.10.2008 til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
 


 Sak 69 /08  Forslag til budsjett 2009 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken om forslag til budsjett 2009 – Bydel Nordstrand sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
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Til komiteer og rådene: 
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor 
bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor 
bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 


1. På nåværende tidspunkt mener AMU at bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for 
Bydel Nordstrand innehar positive virkninger for arbeidsmiljøet.  


2. Når det gjelder enkelttiltak i budsjettforslaget forutsetter AMU at  involvering skjer i 
tråd med Arbeidsmiljølovens bestemmelser.   


 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand vedtas med følgende 
tallstørrelser: 


 
1.A Brutto utgifter er 1 336 413 000 kroner, brutto inntekter er 471 242 000 kroner og 
netto utgifter er 865 171 000 kroner. 


 
1.B Budsjett spesifisert på artsgrupper er (i tusen kr): 


Artsgruppe  Forslag til 
budsjett 2009 


10 Lønn og sosiale utgifter         470 330  
11-12 Kjøp som inngår i  produksjon         547 266  


13 Kjøp som ikke inngår i  prod.         175 549  
14 Overføringsutgifter         143 268  
15 Finanskostnader                 -    


BRUTTO DRIFTSKOSTNADER      1 336 413  
16 Salgs- og leieinntekter        -112 554  
17 Refusjoner        -222 177  
18 Overføringsinntekter        -136 211  
19 Finansinntekter              -300  


DRIFTSINNTEKTER        -471 242  


NETTO DRIFTSUTGIFTER     865 171  


 
1.C Brutto utgifter og brutto inntekter og netto utgifter pr funksjonsområde  
Funksjonsområde Brutto 


utgifter 
Brutto 
inntekter 


Netto 
utgifter 


Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø 130 112 -13 653 116 459 
Funksjonsområde 2A Barnehager 349 113 -252 551 96 562 
Funksjonsområde 2B Oppvekst 77 189 -1 997 75 192 
Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg 747 166 -198 141 549 025 
Sum Driftsbudsjett 1 303 580 -466 342 837 238 
Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp 32 833 -4 900 27 933 
Bydelen totalt 1 336 413 -471 242 865 171 


 
1.D Spesifikasjon pr kostrafunksjon 







Pr kostrafunksjon Dok 3 2009 Justering 
Budsjett  
2009 


100 Politisk styring og kontrollorganer 922 000 0 922 000 
120 Administrasjon 20 414 000 0 20 414 000 
130 Administrasjonslokaler 5 025 000 0 5 025 000 
180 Diverse fellesutgifter 8 682 000 0 8 682 000 
190 Interne serviceenheter 40 305 000 0 40 305 000 
233 Foreb. arbeid, helse og sosial 474 000 0 474 000 
241 Diagnose, behandling, rehab. 11 748 000 0 11 748 000 
242 Råd, veil. og sosial foreb. arbeid 19 960 000 0 19 960 000 
243 Tilbud til pers. med rusproblemer 2 236 000 440 000 2 676 000 
265 Kommunalt disponerte boliger 4 819 000 0 4 819 000 
275 Introduksjonsordningen 1 595 000 0 1 595 000 
283 Bistand etablering oppretthold egen bolig 0 0 0 
335 Rekreasjon i tettsted 159 000 0 159 000 
385 Andre kulturaktiviteter 120 000 0 120 000 
Funksjonsområde 1  116 459 000 440 000 116 899 000 
201 Førskole 62 260 000 0 62 260 000 
211 Styrket tilbud til førskolebarn 8 604 000 0 8 604 000 
221 Førskolelokaler og skyss 25 698 000 0 25 698 000 
Funksjonsområde 2A  96 562 000 0 96 562 000 
215 Skolefritids tilbud 0 0 0 
222 Skolelokaler og skyss 0 0 0 
231 Aktivitetstilbud barn og unge 3 973 000 0 3 973 000 
232 Foreb. - skole- og helsestasjonstj. 16 003 000 0 16 003 000 
244 Barneverntjeneste 12 765 000 0 12 765 000 
251 Barneverntiltak i familien 10 947 000 0 10 947 000 
252 Barneverntiltak utenfor familien 31 504 000 0 31 504 000 
Funksjonsområde 2B  75 192 000 0 75 192 000 
234 Aktivisering eldre og funksjonsh. 34 860 000 0 34 860 000 
253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 311 784 000 0 311 784 000 
254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 190 481 000 0 190 481 000 
261 Institusjonslokaler 0 0 0 
733 Transport for funksjonshemmede 11 900 000 0 11 900 000 
Funksjonsområde 3  549 025 000 0 549 025 000 
281 Økonomisk sosialhjelp 27 933 000 -440 000 27 493 000 
Funksjonsområde 4  27 933 000 -440 000 27 493 000 
Sum Bydel Nordstrand 865 171 000 0 865 171 000 


 
2. Aktivitetsnivå og måltall i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel 


Nordstrand” godkjennes.  
 
3. Tiltak og deltiltak i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel 


Nordstrand” (side 105-132) tas til etterretning. De tiltak og deltiltak som 
representerer nivåendringer i tjenestevolum omtalt i samme vedlegg godkjennes. 


 
4. Endringer i årsverk i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel 


Nordstrand” (side 140-141) godkjennes. 
 


5. Det omdisponeres kr 440 000 fra Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp til 
Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø.  Midlene skal benyttes til rusomsorg, 
dvs aktive tiltak som bidrar til å redusere utbetalingene av økonomisk sosialhjelp. 
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6. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av 


økonomireglementet for Oslo kommune 2009, pkt 4 budsjettfullmakt delegert til 
bydelsutvalgene, pkt 4.3 Rammer for videredelegering a, b og c.  I dette menes også at 
bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom 
organisatoriske enheter innenfor bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområdenivå. 


 
7. Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas å være uendret og egenandel fotpleie 


økes med 4,3% i samsvar med ”budsjettekniske merknader” i Byrådets budsjettforslag 
for 2009. 


 
8. Bydelsdirektørens forslag til budsjett er bygget på tildelt budsjettramme fra Byrådets 


forslag til budsjett for 2009, samt tilleggsinnstilling til denne. Det foreslås at 
eventuelle endringsbeløp av bydelens budsjettramme ved budsjettforlik avsettes på 
følgende måte: 


 
• Prisreduksjon på sykehjemsplasser går uavkortet til økte sykehjemsplasser 
• Økning i budsjettrammen vedtas på kostrafunksjon 180 Diverse fellesutgifter – 


og fordeles i egen budsjettjusteringssak innen 1. tertial 2009. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 


• Steinar Andersen (A) bemerket at AP kommer til å be om 2 faste stillinger i praktisk 
bistand. I henhold til budsjettforslaget brukes det for mye penger på vikarer. 
Timeantallet er ca 11 000, som tilsvarer  5 – 6 faste stillinger. 


 
• Side 52 i budsjettforslaget: 


Hele avsnittet om fysioterapi og avtalehjemler må spesifiseres. Det bes om at hele 
avsnittet formuleres på nytt. 


 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor 
bydelsutvalget tiltrees med merknader. 
 


 
 
 
 
 
 







 


 Sak 70 /08  Rapport fra uanmeldt tilsyn på Nordseterhjemmet 
02.09.2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Nordseterhjemmet 
02.09.08 til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Nordseterhjemmet 02.09.08 
til etterretning. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Mona Verdich (H) stilte følgende spørsmål: 


• Hva menes med ”brannslukning” i rapportens side 2? 
 
Ulf Stigen (FrP) stilte følgende spørsmål: 


• Skal ansatte uttale seg? Dette gjelder generelt i tilsynsrapportene. 
 
Lise Tostrup Setek (A) stilte følgende spørsmål: 


• I rapporten står det at tilsynsutvalget hadde samtale med avdelingsleder post 3.  Skal 
denne personen navngis? Dette gjelder generelt i tilsynsrapportene. 


 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader. 
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 Sak 71 /08  Rapport fra uanmeldt tilsyn på Bekkelagshjemmet den 
02.09.2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Bekkelagshjemmet 
02.09.08 til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 02.09.08 
til etterretning. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Komiteen etterspør svar fra sykehjemsetaten fra tilsynet ved Bekkelagshjemmet 02.29.2008 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med denne merknaden 
  
 
 
 
Oslo, 10.12.2008 
 
 
Mona Verdich (H) 
leder av helse- og sosialkomiteen 





		Møte:

		Helse- og sosialkomite
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		Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243
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		Sekretariat:

		02 180
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		Ulf Stigen (FrP)
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		Steinar Andersen (A)

		Lise Tostrup  Setek (A)

		Frode Woldsund  (KrF)
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		Ingen

		Som vara møtte:

		I tillegg møtte:

		Møtesekretær:

		Åpen halvtime:       Ingen frammøtte

		Eventuelt:

		 Helse- og sosialkomiteen ønsker at det på første møte etter nyttår blir gitt informasjon om brukerundersøkelse psykiatri.

		 Tom Lium (H) informerte om at han var på varslet tilsyn på Nordseterhjemmet 03.12.2008 hvor tilsynsutvalget opplevde at det ikke noe var forberedt. Det var ingen ansvarlig til å ta imot  tilsynsutvalget.

		Det er ønskelig at Liv Lønnum tar kontakt med møtesekretær for å undersøke om tilsynsbesøket var varslet.

		Helse- og sosialkomiteen skriver brev til institusjonssjef og sykehjemsetaten hvor det bes om svar. 
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		Ingen forslag fremmet

		Votering:
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		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget:

		Saken om forslag til budsjett 2009 – Bydel Nordstrand sendes til behandling i:

		Helse- og sosialkomiteen

		Barn, ungdom og kulturkomiteen

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og rådene:

		Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor bydelsutvalget tiltrees.

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor bydelsutvalget tiltrees.

		Til arbeidsmiljøutvalget:

		1. På nåværende tidspunkt mener AMU at bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand innehar positive virkninger for arbeidsmiljøet. 
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		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand vedtas med følgende tallstørrelser:

		1.A Brutto utgifter er 1 336 413 000 kroner, brutto inntekter er 471 242 000 kroner og netto utgifter er 865 171 000 kroner.

		1.B Budsjett spesifisert på artsgrupper er (i tusen kr):

		Artsgruppe

		 Forslag til budsjett 2009 

		10

		Lønn og sosiale utgifter

		        470 330 

		11-12

		Kjøp som inngår i  produksjon

		        547 266 

		13

		Kjøp som ikke inngår i  prod.

		        175 549 

		14

		Overføringsutgifter

		        143 268 

		15

		Finanskostnader

		                -   

		BRUTTO DRIFTSKOSTNADER

		     1 336 413 

		16

		Salgs- og leieinntekter

		       -112 554 

		17

		Refusjoner

		       -222 177 

		18

		Overføringsinntekter

		       -136 211 

		19

		Finansinntekter

		             -300 

		DRIFTSINNTEKTER

		       -471 242 

		NETTO DRIFTSUTGIFTER

		    865 171 

		1.C Brutto utgifter og brutto inntekter og netto utgifter pr funksjonsområde 

		Brutto utgifter

		Brutto inntekter

		Netto utgifter

		Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

		130 112

		-13 653

		116 459

		Funksjonsområde 2A Barnehager

		349 113

		-252 551

		96 562

		Funksjonsområde 2B Oppvekst

		77 189

		-1 997

		75 192

		Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

		747 166

		-198 141

		549 025

		Sum Driftsbudsjett

		1 303 580

		-466 342

		837 238

		Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp

		32 833

		-4 900

		27 933

		Bydelen totalt

		1 336 413

		-471 242

		865 171

		1.D Spesifikasjon pr kostrafunksjon

		Pr kostrafunksjon

		Dok 3 2009

		Justering

		Budsjett  2009

		100 Politisk styring og kontrollorganer

		922 000

		0

		922 000

		120 Administrasjon

		20 414 000

		0

		20 414 000

		130 Administrasjonslokaler

		5 025 000

		0

		5 025 000

		180 Diverse fellesutgifter

		8 682 000

		0

		8 682 000

		190 Interne serviceenheter

		40 305 000

		0

		40 305 000

		233 Foreb. arbeid, helse og sosial

		474 000

		0

		474 000

		241 Diagnose, behandling, rehab.

		11 748 000

		0

		11 748 000

		242 Råd, veil. og sosial foreb. arbeid

		19 960 000

		0

		19 960 000

		243 Tilbud til pers. med rusproblemer

		2 236 000

		440 000

		2 676 000

		265 Kommunalt disponerte boliger

		4 819 000

		0

		4 819 000

		275 Introduksjonsordningen

		1 595 000

		0

		1 595 000

		283 Bistand etablering oppretthold egen bolig

		0

		0

		0

		335 Rekreasjon i tettsted

		159 000

		0

		159 000

		385 Andre kulturaktiviteter

		120 000

		0

		120 000

		Funksjonsområde 1 

		116 459 000

		440 000

		116 899 000

		201 Førskole

		62 260 000

		0

		62 260 000

		211 Styrket tilbud til førskolebarn

		8 604 000

		0

		8 604 000

		221 Førskolelokaler og skyss

		25 698 000

		0

		25 698 000

		Funksjonsområde 2A 

		96 562 000

		0

		96 562 000

		215 Skolefritids tilbud

		0

		0

		0

		222 Skolelokaler og skyss

		0

		0

		0

		231 Aktivitetstilbud barn og unge

		3 973 000

		0

		3 973 000

		232 Foreb. - skole- og helsestasjonstj.

		16 003 000

		0

		16 003 000

		244 Barneverntjeneste

		12 765 000

		0

		12 765 000

		251 Barneverntiltak i familien

		10 947 000

		0

		10 947 000

		252 Barneverntiltak utenfor familien

		31 504 000

		0

		31 504 000

		Funksjonsområde 2B 

		75 192 000

		0

		75 192 000

		234 Aktivisering eldre og funksjonsh.

		34 860 000

		0

		34 860 000

		253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon

		311 784 000

		0

		311 784 000

		254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet

		190 481 000

		0

		190 481 000

		261 Institusjonslokaler

		0

		0

		0

		733 Transport for funksjonshemmede

		11 900 000

		0

		11 900 000

		Funksjonsområde 3 

		549 025 000

		0

		549 025 000

		281 Økonomisk sosialhjelp

		27 933 000

		-440 000

		27 493 000

		Funksjonsområde 4 

		27 933 000

		-440 000

		27 493 000

		Sum Bydel Nordstrand

		865 171 000

		0

		865 171 000

		2. Aktivitetsnivå og måltall i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand” godkjennes. 

		3. Tiltak og deltiltak i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand” (side 105-132) tas til etterretning. De tiltak og deltiltak som representerer nivåendringer i tjenestevolum omtalt i samme vedlegg godkjennes.

		4. Endringer i årsverk i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand” (side 140-141) godkjennes.

		5. Det omdisponeres kr 440 000 fra Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp til Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø.  Midlene skal benyttes til rusomsorg, dvs aktive tiltak som bidrar til å redusere utbetalingene av økonomisk sosialhjelp.

		6. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av økonomireglementet for Oslo kommune 2009, pkt 4 budsjettfullmakt delegert til bydelsutvalgene, pkt 4.3 Rammer for videredelegering a, b og c.  I dette menes også at bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom organisatoriske enheter innenfor bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområdenivå.

		7. Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas å være uendret og egenandel fotpleie økes med 4,3% i samsvar med ”budsjettekniske merknader” i Byrådets budsjettforslag for 2009.

		8. Bydelsdirektørens forslag til budsjett er bygget på tildelt budsjettramme fra Byrådets forslag til budsjett for 2009, samt tilleggsinnstilling til denne. Det foreslås at eventuelle endringsbeløp av bydelens budsjettramme ved budsjettforlik avsettes på følgende måte:

		 Prisreduksjon på sykehjemsplasser går uavkortet til økte sykehjemsplasser

		 Økning i budsjettrammen vedtas på kostrafunksjon 180 Diverse fellesutgifter – og fordeles i egen budsjettjusteringssak innen 1. tertial 2009.

		Helse- og sosialkomiteens behandling:

		 Steinar Andersen (A) bemerket at AP kommer til å be om 2 faste stillinger i praktisk bistand. I henhold til budsjettforslaget brukes det for mye penger på vikarer. Timeantallet er ca 11 000, som tilsvarer  5 – 6 faste stillinger.

		 Side 52 i budsjettforslaget:

		Hele avsnittet om fysioterapi og avtalehjemler må spesifiseres. Det bes om at hele avsnittet formuleres på nytt.

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor bydelsutvalget tiltrees med merknader.

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Nordseterhjemmet 02.09.08 til behandling i:

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees.

		Til bydelsutvalget:

		Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Nordseterhjemmet 02.09.08 til etterretning.

		Helse- og sosialkomiteens behandling:

		Mona Verdich (H) stilte følgende spørsmål:

		 Hva menes med ”brannslukning” i rapportens side 2?

		Ulf Stigen (FrP) stilte følgende spørsmål:

		 Skal ansatte uttale seg? Dette gjelder generelt i tilsynsrapportene.

		Lise Tostrup Setek (A) stilte følgende spørsmål:

		 I rapporten står det at tilsynsutvalget hadde samtale med avdelingsleder post 3.  Skal denne personen navngis? Dette gjelder generelt i tilsynsrapportene.

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader.

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Bekkelagshjemmet 02.09.08 til behandling i:

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Til bydelsutvalget:

		Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 02.09.08 til etterretning.

		Helse- og sosialkomiteens behandling:

		Komiteen etterspør svar fra sykehjemsetaten fra tilsynet ved Bekkelagshjemmet 02.29.2008

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med denne merknaden

		Oslo, 10.12.2008

		Mona Verdich (H)
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Protokoll 9/08 
 
 
Møte: Eldrerådet 


 


 


Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 
Møtetid: Mandag 08. desember 2008 kl. 10.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Aasmund Steenstrup  
   
Tilstede: Aasmund Steenstrup  
 Ellinor Østen 


Petter A Mathisen 
Per Fagerlid 
Harry Olsen 
Rolf Asbjørnsen 
Egil Ofstad 
Bodil Finsrud Nielsen 
Else Martol Hansen 
 
 


 


Forfall: 
 


 


 
   
Som vara møtte:  
   
I tillegg møtte: Einar Kjosmoen 


Dolores Grøndahl 
Åshild Haraldsen 


 


   


Møtesekretær: Karin Gabrielsen  
 
Åpen halvtime: Ingen frammøtte 
 
Informasjon: 


• Aasmund Steenstrup informerte vedr. barnehageutbygging: 
-Birger Oliversvei er å anbefale, alternativ er å ha barnehage i Ekebergveien 243 for 270          
barn eller i Sigurd Danielsensvei . 
Konklusjon:  Barnehagen skal ikke ha mer enn 100 barn. Eldrerådet protesterer for at 
barnehage skal legges i Sigurd Danielsensvei.  
Eldrerådet ber om å få se de aktuelle prosjektene. 







• Informasjon fra eldrerådet:  
- Det er svært vanskelig å nå Bestilleravdelingen. Kommunikasjonen fungerer ikke. Ønske 
om mer tilgjengelighet.  


 
Eventuelt 


• Vedr. avstandsproblematikken ift. tog/perrong: 
-  Eldrerådet har sendt brev til Helse-og Sosial ombudet vedr. for stor avstand  tog/perrong 
ved Nordstrand stasjon 
 
• Ellinor Østen informerer vedr. mangel på parkeringsplasser på Holtet og Sæter: 


   


-FORSLAG TIL  MIDLERTIDIG  -  KORTSIKTIG LØSNING  FOR OMRÅDENE 
VED POPPELSTIEN ELDRESENTER PÅ SÆTER  OG  VED BEKKELAGET 
SENIORSENTER I  HOLTVEIEN 6 . 


Under behandlingen  av  Sak 56/08  Trafikkplan – Bydel Nordstrand,  kom Eldrerådet bl.a. 
med følgende bemerkning: Trenger flere parkeringsplasser ved trikkestasjonene. 


Bemerkningen var knyttet til den praksis en kan se under utvikling  av mot- sentrum-trafikk i 
form av  ”park and ride”,  ikke minst ved Sæter og Holtet trikkestasjoner der en fra før har 
formidable parkeringsproblemer. 


Næringslivet har prøvd å løse lokale korttidsparkeringer på ulik måte, men gratis 
langtidsparkering er mangelvare. Og skal en besøke lege, tannlege, eldresenter, 
bydelsadministrasjonen eller seniorsenteret på Holtet, kan en få problemer. 


Sporveiene og Oslo kommune eier noen ubenyttede tomtearealer langs Ekeberg-banens trase 
som med enkle midler kunne omgjøres til parkeringsområder: 


-         Langs Poppelstien fra ”IF” og mot eksisterende parkeringsplass for Eldre- senteret 
på Nordstrand. (Sporveiene eier tomtearealet). 


-          Holtveien 2 som Eldrerådet har foreslått som egnet tomt for Omsorg +, er velegnet 
som midlertidig parkeringsområde på Holtet. Benyttes i dag til juletresalg. (Oslo 
kommune eier tomtearealet). Haken ved dette forslaget er at opparbeidelsen av tomten 
vil ha en omkostningsramme som tilsier at det neppe blir gratis parkering her. Men 
mange vil kunne få et tilbud her. 


-         En trekant-tomt i Kongsveien ved trikkeholdeplassen på Holtet har lenge blitt 
forsøkt solgt som boligtomt, uten hell. Den er velegnet til parkering-areal og er nå 
tilrettelagt for parkering mot avgift. Det er svært få som benytter seg av tilbudet. Oslo 
Sporveier som eier tomten burde ha tilrette-lagt et gratis tilbud for ”park and ride” her. 


- Forslagene legges frem for Eldrerådet med tanke på oversendelse til bydels-utvalget 
under henvisning til BMS-arbeidsgruppens forslag til trafikkplan for Bydel 
Nordstrand: Parkering,  punkt 4.                                                                                         
Eldrerådets forslag viser en måte å forsøke å løse aktuelle parkeringsproblemer ved å 
peke på konkrete muligheter.  
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Sak 66 /08  Godkjenning av sakskart og innkalling 08.12. 2008 - 
eldrerådet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møte 08.12.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Sakskart og innkalling til møtet 08.12.2008 godkjennes 
 
 
 
 
 


 Sak 67 /08  Godkjenning av protokoll 10.11.2008 - eldrerådet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møtet 10.11.2008 godkjennes 
 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Protokoll fra møtet 10.11.2008 godkjennes 
 
 
 







 


 


 Sak 68 /08  Avviksrapportering pr. 31.10.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 
31.10.2008 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. 31.10. 2008 
til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.10.2008 til orientering 
 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
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Sak 69 /08  Forslag til budsjett 2009 - Bydel Nordstrand 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken om forslag til budsjett 2009 – Bydel Nordstrand sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og rådene: 
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor 
bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor 
bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 


1. På nåværende tidspunkt mener AMU at bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for 
Bydel Nordstrand innehar positive virkninger for arbeidsmiljøet.  


2. Når det gjelder enkelttiltak i budsjettforslaget forutsetter AMU at  involvering skjer i 
tråd med Arbeidsmiljølovens bestemmelser.   


 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand vedtas med følgende 
tallstørrelser: 


 
1.A Brutto utgifter er 1 336 413 000 kroner, brutto inntekter er 471 242 000 kroner og 
netto utgifter er 865 171 000 kroner. 


 
1.B Budsjett spesifisert på artsgrupper er (i tusen kr): 


Artsgruppe  Forslag til 
budsjett 2009 


10 Lønn og sosiale utgifter         470 330  
11-12 Kjøp som inngår i  produksjon         547 266  


13 Kjøp som ikke inngår i  prod.         175 549  
14 Overføringsutgifter         143 268  
15 Finanskostnader                 -    


BRUTTO DRIFTSKOSTNADER      1 336 413  
16 Salgs- og leieinntekter        -112 554  
17 Refusjoner        -222 177  
18 Overføringsinntekter        -136 211  
19 Finansinntekter              -300  


DRIFTSINNTEKTER        -471 242  







NETTO DRIFTSUTGIFTER     865 171  


 
1.C Brutto utgifter og brutto inntekter og netto utgifter pr funksjonsområde  
Funksjonsområde Brutto 


utgifter 
Brutto 
inntekter 


Netto 
utgifter 


Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø 130 112 -13 653 116 459 
Funksjonsområde 2A Barnehager 349 113 -252 551 96 562 
Funksjonsområde 2B Oppvekst 77 189 -1 997 75 192 
Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg 747 166 -198 141 549 025 
Sum Driftsbudsjett 1 303 580 -466 342 837 238 
Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp 32 833 -4 900 27 933 
Bydelen totalt 1 336 413 -471 242 865 171 


 
1.D Spesifikasjon pr kostrafunksjon 


Pr kostrafunksjon Dok 3 2009 Justering 
Budsjett  
2009 


100 Politisk styring og kontrollorganer 922 000 0 922 000 
120 Administrasjon 20 414 000 0 20 414 000 
130 Administrasjonslokaler 5 025 000 0 5 025 000 
180 Diverse fellesutgifter 8 682 000 0 8 682 000 
190 Interne serviceenheter 40 305 000 0 40 305 000 
233 Foreb. arbeid, helse og sosial 474 000 0 474 000 
241 Diagnose, behandling, rehab. 11 748 000 0 11 748 000 
242 Råd, veil. og sosial foreb. arbeid 19 960 000 0 19 960 000 
243 Tilbud til pers. med rusproblemer 2 236 000 440 000 2 676 000 
265 Kommunalt disponerte boliger 4 819 000 0 4 819 000 
275 Introduksjonsordningen 1 595 000 0 1 595 000 
283 Bistand etablering oppretthold egen bolig 0 0 0 
335 Rekreasjon i tettsted 159 000 0 159 000 
385 Andre kulturaktiviteter 120 000 0 120 000 
Funksjonsområde 1  116 459 000 440 000 116 899 000 
201 Førskole 62 260 000 0 62 260 000 
211 Styrket tilbud til førskolebarn 8 604 000 0 8 604 000 
221 Førskolelokaler og skyss 25 698 000 0 25 698 000 
Funksjonsområde 2A  96 562 000 0 96 562 000 
215 Skolefritids tilbud 0 0 0 
222 Skolelokaler og skyss 0 0 0 
231 Aktivitetstilbud barn og unge 3 973 000 0 3 973 000 
232 Foreb. - skole- og helsestasjonstj. 16 003 000 0 16 003 000 
244 Barneverntjeneste 12 765 000 0 12 765 000 
251 Barneverntiltak i familien 10 947 000 0 10 947 000 
252 Barneverntiltak utenfor familien 31 504 000 0 31 504 000 
Funksjonsområde 2B  75 192 000 0 75 192 000 
234 Aktivisering eldre og funksjonsh. 34 860 000 0 34 860 000 
253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 311 784 000 0 311 784 000 
254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 190 481 000 0 190 481 000 
261 Institusjonslokaler 0 0 0 
733 Transport for funksjonshemmede 11 900 000 0 11 900 000 
Funksjonsområde 3  549 025 000 0 549 025 000 
281 Økonomisk sosialhjelp 27 933 000 -440 000 27 493 000 
Funksjonsområde 4  27 933 000 -440 000 27 493 000 
Sum Bydel Nordstrand 865 171 000 0 865 171 000 
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2. Aktivitetsnivå og måltall i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel 
Nordstrand” godkjennes.  


 
3. Tiltak og deltiltak i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel 


Nordstrand” (side 105-132) tas til etterretning. De tiltak og deltiltak som 
representerer nivåendringer i tjenestevolum omtalt i samme vedlegg godkjennes. 


 
4. Endringer i årsverk i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel 


Nordstrand” (side 140-141) godkjennes. 
 


5. Det omdisponeres kr 440 000 fra Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp til 
Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø.  Midlene skal benyttes til rusomsorg, 
dvs aktive tiltak som bidrar til å redusere utbetalingene av økonomisk sosialhjelp. 


 
6. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av 


økonomireglementet for Oslo kommune 2009, pkt 4 budsjettfullmakt delegert til 
bydelsutvalgene, pkt 4.3 Rammer for videredelegering a, b og c.  I dette menes også at 
bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom 
organisatoriske enheter innenfor bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområdenivå. 


 
7. Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas å være uendret og egenandel fotpleie 


økes med 4,3% i samsvar med ”budsjettekniske merknader” i Byrådets budsjettforslag 
for 2009. 


 
8. Bydelsdirektørens forslag til budsjett er bygget på tildelt budsjettramme fra Byrådets 


forslag til budsjett for 2009, samt tilleggsinnstilling til denne. Det foreslås at 
eventuelle endringsbeløp av bydelens budsjettramme ved budsjettforlik avsettes på 
følgende måte: 


 
• Prisreduksjon på sykehjemsplasser går uavkortet til økte sykehjemsplasser 
• Økning i budsjettrammen vedtas på kostrafunksjon 180 Diverse fellesutgifter – 


og fordeles i egen budsjettjusteringssak innen 1. tertial 2009. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor 
bydelsutvalget taes til orientering 
 







 


  


 


Sak 70 /08  Evaluering av bydelsdagene 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Saken sendes til behandling i : 
BUK-komiten 
 Ungdomsrådet 
Eldrerådet  
Bydelsutvalget  
 
 
Til BUK-komiteen 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees  
 
Til ungdomsrådet 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees  
    
Til eldrerådet 
 Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees  
 
Til bydelsutvalget 
1. Foretatt evaluering tas til orientering. 
2. Skissert opplegg for bydelsdagene 2009/framtidige bydelsdager slik dette framkommer i 


saksutredningen pkt. 1 – 9, tiltrees 
3. Interessentene bak bydelsdagene oppnever for hvert år en ansvarsgruppe, som har det 


formelle og endelige ansvar for planlegging og gjennomføring av bydelsdagene. 
Ansvarsgruppen oppnevner arbeidsutvalg, og kan delegere oppgaver til arbeidsutvalget       


4. Bydelenes representasjon: 
a. Som bydelens politiske representant oppnevnes: Den til enhver tid sittende leder 


av BUK-komiten 
b. Ungdomsrådet og eldrerådet inviteres til å oppnevne hver sin representant til 


ansvarsgruppen. 
c. Administrasjonens deltakelse besluttes av bydelsdirektør 


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


• Kommentar til punkt 2A ii. Det skal stå Ekeberg/Bekkelaget (ikke Simensbråten) 
• Det kommer en sak på hva Eldrerådet kan være med på under bydelsdagene 


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


  


Sak 71 /08  Rapport fra uanmeldt tilsyn på Nordseterhjemmet den 
02.09.2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Nordseterhjemmet 
02.09.08 til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Nordseterhjemmet 02.09.08 
til etterretning. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Eldrerådet hadde følgende bemerkninger ift. tilsynsrapporten ved Nordseterhjemmet: 


• Anmode sykehjemsetaten å avvikle dobbeltrom ved Nordseterhjemmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Sak 72 /08  Rapport fra uanmeldt tilsyn på Bekkelagshjemmet den 
02.09.2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Bekkelagshjemmet 
02.09.08 til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 02.09.08 
til etterretning. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
  
 
Oslo, 10.12.2008 
 
 
Aasmund Steenstrup 
leder av eldrerådet 
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		Møte:

		Eldrerådet

		Møtested:

		Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243

		Møtetid:

		Mandag 08. desember 2008 kl. 10.00   

		Sekretariat:

		02 180

		Møteleder:

		Aasmund Steenstrup

		Tilstede:

		Aasmund Steenstrup

		Ellinor Østen

		Petter A Mathisen

		Per Fagerlid

		Harry Olsen

		Rolf Asbjørnsen

		Egil Ofstad

		Bodil Finsrud Nielsen

		Else Martol Hansen

		Forfall:

		Som vara møtte:

		I tillegg møtte:

		Einar Kjosmoen

		Åshild Haraldsen

		Møtesekretær:

		Åpen halvtime: Ingen frammøtte

		Informasjon:

		 Aasmund Steenstrup informerte vedr. barnehageutbygging:

		-Birger Oliversvei er å anbefale, alternativ er å ha barnehage i Ekebergveien 243 for 270          barn eller i Sigurd Danielsensvei .

		Konklusjon:  Barnehagen skal ikke ha mer enn 100 barn. Eldrerådet protesterer for at barnehage skal legges i Sigurd Danielsensvei. 

		Eldrerådet ber om å få se de aktuelle prosjektene.

		 Informasjon fra eldrerådet: 

		- Det er svært vanskelig å nå Bestilleravdelingen. Kommunikasjonen fungerer ikke. Ønske om mer tilgjengelighet. 

		Eventuelt

		 Vedr. avstandsproblematikken ift. tog/perrong:

		-  Eldrerådet har sendt brev til Helse-og Sosial ombudet vedr. for stor avstand  tog/perrong ved Nordstrand stasjon

		  

		-FORSLAG TIL  MIDLERTIDIG  -  KORTSIKTIG LØSNING  FOR OMRÅDENE VED POPPELSTIEN ELDRESENTER PÅ SÆTER  OG  VED BEKKELAGET SENIORSENTER I  HOLTVEIEN 6 .

		Bemerkningen var knyttet til den praksis en kan se under utvikling  av mot- sentrum-trafikk i form av  ”park and ride”,  ikke minst ved Sæter og Holtet trikkestasjoner der en fra før har formidable parkeringsproblemer.

		Næringslivet har prøvd å løse lokale korttidsparkeringer på ulik måte, men gratis langtidsparkering er mangelvare. Og skal en besøke lege, tannlege, eldresenter, bydelsadministrasjonen eller seniorsenteret på Holtet, kan en få problemer.

		Sporveiene og Oslo kommune eier noen ubenyttede tomtearealer langs Ekeberg-banens trase som med enkle midler kunne omgjøres til parkeringsområder:

		-         Langs Poppelstien fra ”IF” og mot eksisterende parkeringsplass for Eldre- senteret på Nordstrand. (Sporveiene eier tomtearealet).

		-          Holtveien 2 som Eldrerådet har foreslått som egnet tomt for Omsorg +, er velegnet som midlertidig parkeringsområde på Holtet. Benyttes i dag til juletresalg. (Oslo kommune eier tomtearealet). Haken ved dette forslaget er at opparbeidelsen av tomten vil ha en omkostningsramme som tilsier at det neppe blir gratis parkering her. Men mange vil kunne få et tilbud her.

		-         En trekant-tomt i Kongsveien ved trikkeholdeplassen på Holtet har lenge blitt forsøkt solgt som boligtomt, uten hell. Den er velegnet til parkering-areal og er nå tilrettelagt for parkering mot avgift. Det er svært få som benytter seg av tilbudet. Oslo Sporveier som eier tomten burde ha tilrette-lagt et gratis tilbud for ”park and ride” her.

		- Forslagene legges frem for Eldrerådet med tanke på oversendelse til bydels-utvalget under henvisning til BMS-arbeidsgruppens forslag til trafikkplan for Bydel Nordstrand: Parkering,  punkt 4.                                                                                         Eldrerådets forslag viser en måte å forsøke å løse aktuelle parkeringsproblemer ved å peke på konkrete muligheter. 

		Saker behandlet under møte

		Sak 66 /08  Godkjenning av sakskart og innkalling 08.12. 2008 - eldrerådet 1

		Sak 67 /08  Godkjenning av protokoll 10.11.2008 - eldrerådet 1

		Sak 68 /08  Avviksrapportering pr. 31.10.2008 2

		Sak 69 /08  Forslag til budsjett 2009 - Bydel Nordstrand 2

		Sak 70 /08  Evaluering av bydelsdagene 2008 6

		Sak 71 /08  Rapport fra uanmeldt tilsyn på Nordseterhjemmet den 02.09.2008 7

		Sak 72 /08  Rapport fra uanmeldt tilsyn på Bekkelagshjemmet den 02.09.2008 8

		Innkalling og sakskart til møte 08.12.2008 godkjennes

		Eldrerådets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Eldrerådets vedtak:

		Protokoll fra møtet 10.11.2008 godkjennes

		Eldrerådets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Eldrerådets vedtak:

		Protokoll fra møtet 10.11.2008 godkjennes

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.10.2008 til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenEldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		Eldrerådets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Eldrerådets vedtak:

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget:

		Saken om forslag til budsjett 2009 – Bydel Nordstrand sendes til behandling i:

		Helse- og sosialkomiteen

		Barn, ungdom og kulturkomiteen

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og rådene:

		Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor bydelsutvalget tiltrees.

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor bydelsutvalget tiltrees.

		Til arbeidsmiljøutvalget:

		1. På nåværende tidspunkt mener AMU at bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand innehar positive virkninger for arbeidsmiljøet. 

		2. Når det gjelder enkelttiltak i budsjettforslaget forutsetter AMU at  involvering skjer i tråd med Arbeidsmiljølovens bestemmelser.  

		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand vedtas med følgende tallstørrelser:

		1.A Brutto utgifter er 1 336 413 000 kroner, brutto inntekter er 471 242 000 kroner og netto utgifter er 865 171 000 kroner.

		1.B Budsjett spesifisert på artsgrupper er (i tusen kr):

		Artsgruppe

		 Forslag til budsjett 2009 

		10

		Lønn og sosiale utgifter

		        470 330 

		11-12

		Kjøp som inngår i  produksjon

		        547 266 

		13

		Kjøp som ikke inngår i  prod.

		        175 549 

		14

		Overføringsutgifter

		        143 268 

		15

		Finanskostnader

		                -   

		BRUTTO DRIFTSKOSTNADER

		     1 336 413 

		16

		Salgs- og leieinntekter

		       -112 554 

		17

		Refusjoner

		       -222 177 

		18

		Overføringsinntekter

		       -136 211 

		19

		Finansinntekter

		             -300 

		DRIFTSINNTEKTER

		       -471 242 

		NETTO DRIFTSUTGIFTER

		    865 171 

		1.C Brutto utgifter og brutto inntekter og netto utgifter pr funksjonsområde 

		Brutto utgifter

		Brutto inntekter

		Netto utgifter

		Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

		130 112

		-13 653

		116 459

		Funksjonsområde 2A Barnehager

		349 113

		-252 551

		96 562

		Funksjonsområde 2B Oppvekst

		77 189

		-1 997

		75 192

		Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

		747 166

		-198 141

		549 025

		Sum Driftsbudsjett

		1 303 580

		-466 342

		837 238

		Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp

		32 833

		-4 900

		27 933

		Bydelen totalt

		1 336 413

		-471 242

		865 171

		1.D Spesifikasjon pr kostrafunksjon

		Pr kostrafunksjon

		Dok 3 2009

		Justering

		Budsjett  2009

		100 Politisk styring og kontrollorganer

		922 000

		0

		922 000

		120 Administrasjon

		20 414 000

		0

		20 414 000

		130 Administrasjonslokaler

		5 025 000

		0

		5 025 000

		180 Diverse fellesutgifter

		8 682 000

		0

		8 682 000

		190 Interne serviceenheter

		40 305 000

		0

		40 305 000

		233 Foreb. arbeid, helse og sosial

		474 000

		0

		474 000

		241 Diagnose, behandling, rehab.

		11 748 000

		0

		11 748 000

		242 Råd, veil. og sosial foreb. arbeid

		19 960 000

		0

		19 960 000

		243 Tilbud til pers. med rusproblemer

		2 236 000

		440 000

		2 676 000

		265 Kommunalt disponerte boliger

		4 819 000

		0

		4 819 000

		275 Introduksjonsordningen

		1 595 000

		0

		1 595 000

		283 Bistand etablering oppretthold egen bolig

		0

		0

		0

		335 Rekreasjon i tettsted

		159 000

		0

		159 000

		385 Andre kulturaktiviteter

		120 000

		0

		120 000

		Funksjonsområde 1 

		116 459 000

		440 000

		116 899 000

		201 Førskole

		62 260 000

		0

		62 260 000

		211 Styrket tilbud til førskolebarn

		8 604 000

		0

		8 604 000

		221 Førskolelokaler og skyss

		25 698 000

		0

		25 698 000

		Funksjonsområde 2A 

		96 562 000

		0

		96 562 000

		215 Skolefritids tilbud

		0

		0

		0

		222 Skolelokaler og skyss

		0

		0

		0

		231 Aktivitetstilbud barn og unge

		3 973 000

		0

		3 973 000

		232 Foreb. - skole- og helsestasjonstj.

		16 003 000

		0

		16 003 000

		244 Barneverntjeneste

		12 765 000

		0

		12 765 000

		251 Barneverntiltak i familien

		10 947 000

		0

		10 947 000

		252 Barneverntiltak utenfor familien

		31 504 000

		0

		31 504 000

		Funksjonsområde 2B 

		75 192 000

		0

		75 192 000

		234 Aktivisering eldre og funksjonsh.

		34 860 000

		0

		34 860 000

		253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon

		311 784 000

		0

		311 784 000

		254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet

		190 481 000

		0

		190 481 000

		261 Institusjonslokaler

		0

		0

		0

		733 Transport for funksjonshemmede

		11 900 000

		0

		11 900 000

		Funksjonsområde 3 

		549 025 000

		0

		549 025 000

		281 Økonomisk sosialhjelp

		27 933 000

		-440 000

		27 493 000

		Funksjonsområde 4 

		27 933 000

		-440 000

		27 493 000

		Sum Bydel Nordstrand

		865 171 000

		0

		865 171 000

		2. Aktivitetsnivå og måltall i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand” godkjennes. 

		3. Tiltak og deltiltak i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand” (side 105-132) tas til etterretning. De tiltak og deltiltak som representerer nivåendringer i tjenestevolum omtalt i samme vedlegg godkjennes.

		4. Endringer i årsverk i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand” (side 140-141) godkjennes.

		5. Det omdisponeres kr 440 000 fra Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp til Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø.  Midlene skal benyttes til rusomsorg, dvs aktive tiltak som bidrar til å redusere utbetalingene av økonomisk sosialhjelp.

		6. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av økonomireglementet for Oslo kommune 2009, pkt 4 budsjettfullmakt delegert til bydelsutvalgene, pkt 4.3 Rammer for videredelegering a, b og c.  I dette menes også at bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom organisatoriske enheter innenfor bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområdenivå.

		7. Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas å være uendret og egenandel fotpleie økes med 4,3% i samsvar med ”budsjettekniske merknader” i Byrådets budsjettforslag for 2009.

		8. Bydelsdirektørens forslag til budsjett er bygget på tildelt budsjettramme fra Byrådets forslag til budsjett for 2009, samt tilleggsinnstilling til denne. Det foreslås at eventuelle endringsbeløp av bydelens budsjettramme ved budsjettforlik avsettes på følgende måte:

		 Prisreduksjon på sykehjemsplasser går uavkortet til økte sykehjemsplasser

		 Økning i budsjettrammen vedtas på kostrafunksjon 180 Diverse fellesutgifter – og fordeles i egen budsjettjusteringssak innen 1. tertial 2009.

		Eldrerådets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Eldrerådets vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor bydelsutvalget taes til orientering

		Til arbeidsutvalget

		Saken sendes til behandling i :

		BUK-komiten

		 Ungdomsrådet

		Eldrerådet 

		Bydelsutvalget 

		Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees 

		Til ungdomsrådet

		Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees 

		 Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees 

		2. Skissert opplegg for bydelsdagene 2009/framtidige bydelsdager slik dette framkommer i saksutredningen pkt. 1 – 9, tiltrees

		3. Interessentene bak bydelsdagene oppnever for hvert år en ansvarsgruppe, som har det formelle og endelige ansvar for planlegging og gjennomføring av bydelsdagene. Ansvarsgruppen oppnevner arbeidsutvalg, og kan delegere oppgaver til arbeidsutvalget      

		4. Bydelenes representasjon:

		a. Som bydelens politiske representant oppnevnes: Den til enhver tid sittende leder av BUK-komiten

		b. Ungdomsrådet og eldrerådet inviteres til å oppnevne hver sin representant til ansvarsgruppen.

		c. Administrasjonens deltakelse besluttes av bydelsdirektør

		Eldrerådets behandling:

		Eldrerådet hadde følgende bemerkninger:

		 Kommentar til punkt 2A ii. Det skal stå Ekeberg/Bekkelaget (ikke Simensbråten)

		 Det kommer en sak på hva Eldrerådet kan være med på under bydelsdagene

		Votering:

		Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Eldrerådets vedtak:

		Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees med merknader

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Nordseterhjemmet 02.09.08 til behandling i:

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees.

		Til bydelsutvalget:

		Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Nordseterhjemmet 02.09.08 til etterretning.

		Eldrerådets behandling:

		Eldrerådet hadde følgende bemerkninger ift. tilsynsrapporten ved Nordseterhjemmet:

		 Anmode sykehjemsetaten å avvikle dobbeltrom ved Nordseterhjemmet

		Votering:

		Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Eldrerådets vedtak:

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Bekkelagshjemmet 02.09.08 til behandling i:

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees

		Til bydelsutvalget:

		Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 02.09.08 til etterretning.

		Eldrerådets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Eldrerådets vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees

		Oslo, 10.12.2008

		Aasmund Steenstrup

		leder av eldrerådet

		Word-bokmerker

		SakProtokollNr

		Utvalgsnavn

		Gradering

		Møtested

		Uoff

		Møtedato

		Møtetid

		Telefon

		Møtte

		Møtte_ikke

		Møtte_vara

		Innholdsfortegnelse

		Saksliste

		Bk1R1

		Utskriftsdato








 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 9/08 
 
 
Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel 


 


 


Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 
Møtetid: Tirsdag 09. desember 2008 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Liv Lønnum (FrP)  
   
Tilstede: Liv Lønnum (FrP) 


Erik A. Telnes (SV) 
Øystein A. Larsen (H) 
Ane M. Wigers (V) 
Nils Martin Espegren (KrF) 
Anne Marie Donati (A) 


 


   
Forfall: Svein Erik Aldal (FrP)  
   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Ivar Nyhus  
 
Åpen halvtime 
 
 
Leif Husjord, rektor på Nedre Bekkelaget skole. Anmodet BMS- komiteen om å gå mot 
plassering av gjenbruksstasjonen i Mosseveien 145. Gjenbruksstasjonen vil få felles avkjørsel 
med skolen og vil gi et meget uoversiktlig og komplisert trafikkbilde. Dette er smale veier der 
ungene ferdes.  I tillegg har skolen trafikken fra Ormsundveien fra Sydhavna med mye 
tungtrafikk. Beboere i sentrum vil også komme til å bruke gjenbruksstasjonen noe som gir 
mye trafikk. Ba bydelspolitikerne ha elevene på skolen i fokus med hensyn til helse, miljø og 
sikkerhet. 
 
Magne Vik, beboer i Skrenten og representant i FAU på Nedre Bekkelaget skole sa at den 
planlagte gjenbruksstasjonen skaper sosial-  usikkerhet i området. Redd for kødannelse for å 
komme inn i boligområdene våre. Er plaget av mye støy i området - dette på toppen er 
uholdbart. Ba politikerne tenke seg nøye om før de gikk  inn for dette! 







 
Gerd Garstad, Ormsundhagen boligsameie. Støtter rektor og Vik sine uttalelser. Blir en 
forsøpling av området rett ved barnehagen og skolen. 
 
Trine Helle, beboer i området. Det er også snakk om visuell forsøpling av området vårt. Det 
er nok i området fra før. Kan bare nevne dårlig vedlikeholdte kommunale boliger, en er 
brannskadet og brakkebygg som huser barnehagen. 
 
Pål Harstad, Selskapet for nedre Bekkelagets vel. Vi er redd for lagring av farlig avfall i 
området i tillegg til trafikken. 
Biogassanlegget på Bekkelaget renseanlegg. Trafikken fra tappeanlegget må legges over 
kaiområdene og ikke gå ut på Ormsundveien med hensyn til skolemiljøet. 
 
Sæterreguleringen informasjon 
Sten J Bennetter og Per Rønne informerte om status for Sæterreguleringen. Representerte 
gårdeierforeningen/grunneiere av næringsdrivende. Sæterkrysset vil bli fortettet med 
næringsbygg, kontorer og boliger. Det er bebyggelsesplaner for fire soner S1 –S4. Det skal i 
alt bygges ut 25000 kvadratmeter, hvorav 10.000 kvadratmeter i første etasjeplan 
inneholdende lokaler for service og restauranter. Boliger vil utgjøre om lag 10-15000 
kvadratmeter - rundt 200 stk. 
Det legges opp til småplasser og torg. Bruk av vann der Pilbekken egenlig gikk. Egen 
regulering for selve krysset på Sæter OT1. Vi ønsker trær langs Ekebergveien. 
Gjennomgangstrafikken vil med foreslått plan gå tregere, men ikke hindre lokaltrafikk. Det 
blir lagt vekt på underjordisk parkering på alle sonene S1 –S4 som ligger over normene for 
slik bebyggelse. Det ble delt ut kartmateriale som beskrev de ulike reguleringsforslagene. 
 
Informasjon  
Liv Lønnum (FrP) orienterte komiteen om befaringen av barnehagetomter i bydelen 
10.desember. 
 
Det er sendt følgende seks brev til komiteen før møtet til orientering: 


- Fra Kjell G. Åbyholm til Friluftsetaten ad. parkeringsplasser på Sagløkka, 
Skullerud 


- Fra Plan- og bygningsetaten ad. underretning om behandling av 
endringssøknad/dispensasjon – Dovresvingen 27 


- Fra Plan- og bygningsetaten ad. avslag Steingrims vei 3 
            Fra Nordstrandshøgda boligsameie ad. Radarveien barnehage 
- Fra Bekkelagshøgda vel ad. trafikk- og parkeringssituasjonen som følge av 


utbygging i distriktet 
- Fra Richard Lunde ad. Parkerings parkeringsautomater 
 


Bydelsutvalgets leder kommer på neste møte i BMS-komiteen for å snakke om videre 
samarbeidsformer mellom komiteen og bydelsutvalget. 
 
Eventuelt: Sak til eventuelt i BMS møtet 9.12.08: 
Trafikkplanen 
BMS komiteen viser til BU vedtak fra 16.10.08 vedrørende lokal trafikkplan for bydel 
Nordstrand.  
Fase 1 av arbeidet er avsluttet med dokumentet med overordnede føringer. Vi ber 
bydelsutvalget om å fatte vedtak om av bydelsdirektøren forbereder fase 2 og legger dette 
frem som en egen sak til BMS komiteens møte i januar 2009. 
 


 ii







 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget  starter med fase 2 av arbeidet med lokal trafikkplan for bydel Nordstrand. 
Bydelsadministrasjonen ved bydelsdirektøren planlegger dette arbeidet og legger frem en 
egen sak med forslag til vedtak på møtet i januar 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 67 /08   Godkjenning av innkalling og sakskart  09.12.2008 - komiteen for byutvikling, 


miljø og samferdsel ................................................................................................ 1 
Sak 68 /08   Godkjenning av protokoll  11.10.2008 - komiteen for byutvikling, miljø og 


samferdsel............................................................................................................... 1 
Sak 69 /08  Avviksrapportering pr. 31.10.2008 ......................................................................... 2 
Sak 70 /08  Forslag til budsjett 2009 - Bydel Nordstrand.......................................................... 2 
Sak 71 /08  Oberst Rodes vei 92 C  m.fl. - Munkerud skole - planforslag til offentlig ettersyn 5 
Sak 72 /08  Vedr. etablering av minigjenbruksstasjoner i bydel Nordstrand - ber om 


bekreftelse på mottatt dokumentasjon.................................................................... 8 
Sak 73 /08  Etablering av biometananlegg for produksjon av drivstoff for busser ved 


Bekkelaget renseanlegg - anmodning om uttalelse .............................................. 10 
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Sak 67 /08   Godkjenning av innkalling og sakskart  09.12.2008 - 
komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møte 09.12.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Sak 72/08 ble enstemmig vedtatt behandlet etter sak 67/08. 
 
Øystein Larsen (H) påpekte at følgende dokumentasjon i sak 72/08 manglet:  
Kart og uttalelse fra Vegvesenet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 09.12.2008 godkjennes med merknader 
 
 
 
 


 Sak 68 /08  Godkjenning av protokoll  11.10.2008 - komiteen for   
byutvikling, miljø og samferdsel 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møtet 11.10.2008  godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Protokoll fra møtet 11.10.2008  godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 







 Sak 69 /08  Avviksrapportering pr. 31.10.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 
31.10.2008 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. 31.10. 2008 
til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.10.2008 til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
 


 Sak 70 /08  Forslag til budsjett 2009 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken om forslag til budsjett 2009 – Bydel Nordstrand sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
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Til komiteer og rådene: 
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor 
bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor 
bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 


1. På nåværende tidspunkt mener AMU at bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for 
Bydel Nordstrand innehar positive virkninger for arbeidsmiljøet.  


2. Når det gjelder enkelttiltak i budsjettforslaget forutsetter AMU at  involvering skjer i 
tråd med Arbeidsmiljølovens bestemmelser.   


 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand vedtas med følgende 
tallstørrelser: 


 
1.A Brutto utgifter er 1 336 413 000 kroner, brutto inntekter er 471 242 000 kroner og 
netto utgifter er 865 171 000 kroner. 


 
1.B Budsjett spesifisert på artsgrupper er (i tusen kr): 


Artsgruppe  Forslag til 
budsjett 2009 


10 Lønn og sosiale utgifter         470 330  
11-12 Kjøp som inngår i  produksjon         547 266  


13 Kjøp som ikke inngår i  prod.         175 549  
14 Overføringsutgifter         143 268  
15 Finanskostnader                 -    


BRUTTO DRIFTSKOSTNADER      1 336 413  
16 Salgs- og leieinntekter        -112 554  
17 Refusjoner        -222 177  
18 Overføringsinntekter        -136 211  
19 Finansinntekter              -300  


DRIFTSINNTEKTER        -471 242  


NETTO DRIFTSUTGIFTER     865 171  


 
1.C Brutto utgifter og brutto inntekter og netto utgifter pr funksjonsområde  
Funksjonsområde Brutto 


utgifter 
Brutto 
inntekter 


Netto 
utgifter 


Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø 130 112 -13 653 116 459 
Funksjonsområde 2A Barnehager 349 113 -252 551 96 562 
Funksjonsområde 2B Oppvekst 77 189 -1 997 75 192 
Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg 747 166 -198 141 549 025 
Sum Driftsbudsjett 1 303 580 -466 342 837 238 
Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp 32 833 -4 900 27 933 
Bydelen totalt 1 336 413 -471 242 865 171 


 
 
 







1.D Spesifikasjon pr kostrafunksjon 


Pr kostrafunksjon Dok 3 2009 Justering 
Budsjett  
2009 


100 Politisk styring og kontrollorganer 922 000 0 922 000 
120 Administrasjon 20 414 000 0 20 414 000 
130 Administrasjonslokaler 5 025 000 0 5 025 000 
180 Diverse fellesutgifter 8 682 000 0 8 682 000 
190 Interne serviceenheter 40 305 000 0 40 305 000 
233 Foreb. arbeid, helse og sosial 474 000 0 474 000 
241 Diagnose, behandling, rehab. 11 748 000 0 11 748 000 
242 Råd, veil. og sosial foreb. arbeid 19 960 000 0 19 960 000 
243 Tilbud til pers. med rusproblemer 2 236 000 440 000 2 676 000 
265 Kommunalt disponerte boliger 4 819 000 0 4 819 000 
275 Introduksjonsordningen 1 595 000 0 1 595 000 
283 Bistand etablering oppretthold egen bolig 0 0 0 
335 Rekreasjon i tettsted 159 000 0 159 000 
385 Andre kulturaktiviteter 120 000 0 120 000 
Funksjonsområde 1  116 459 000 440 000 116 899 000 
201 Førskole 62 260 000 0 62 260 000 
211 Styrket tilbud til førskolebarn 8 604 000 0 8 604 000 
221 Førskolelokaler og skyss 25 698 000 0 25 698 000 
Funksjonsområde 2A  96 562 000 0 96 562 000 
215 Skolefritids tilbud 0 0 0 
222 Skolelokaler og skyss 0 0 0 
231 Aktivitetstilbud barn og unge 3 973 000 0 3 973 000 
232 Foreb. - skole- og helsestasjonstj. 16 003 000 0 16 003 000 
244 Barneverntjeneste 12 765 000 0 12 765 000 
251 Barneverntiltak i familien 10 947 000 0 10 947 000 
252 Barneverntiltak utenfor familien 31 504 000 0 31 504 000 
Funksjonsområde 2B  75 192 000 0 75 192 000 
234 Aktivisering eldre og funksjonsh. 34 860 000 0 34 860 000 
253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 311 784 000 0 311 784 000 
254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 190 481 000 0 190 481 000 
261 Institusjonslokaler 0 0 0 
733 Transport for funksjonshemmede 11 900 000 0 11 900 000 
Funksjonsområde 3  549 025 000 0 549 025 000 
281 Økonomisk sosialhjelp 27 933 000 -440 000 27 493 000 
Funksjonsområde 4  27 933 000 -440 000 27 493 000 
Sum Bydel Nordstrand 865 171 000 0 865 171 000 


 
 


2. Aktivitetsnivå og måltall i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel 
Nordstrand” godkjennes.  


 
3. Tiltak og deltiltak i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel 


Nordstrand” (side 105-132) tas til etterretning. De tiltak og deltiltak som 
representerer nivåendringer i tjenestevolum omtalt i samme vedlegg godkjennes. 


 
4. Endringer i årsverk i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel 


Nordstrand” (side 140-141) godkjennes. 
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5. Det omdisponeres kr 440 000 fra Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp til 
Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø.  Midlene skal benyttes til rusomsorg, 
dvs aktive tiltak som bidrar til å redusere utbetalingene av økonomisk sosialhjelp. 


 
6. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av 


økonomireglementet for Oslo kommune 2009, pkt 4 budsjettfullmakt delegert til 
bydelsutvalgene, pkt 4.3 Rammer for videredelegering a, b og c.  I dette menes også at 
bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom 
organisatoriske enheter innenfor bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområdenivå. 


 
7. Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas å være uendret og egenandel fotpleie 


økes med 4,3% i samsvar med ”budsjettekniske merknader” i Byrådets budsjettforslag 
for 2009. 


 
8. Bydelsdirektørens forslag til budsjett er bygget på tildelt budsjettramme fra Byrådets 


forslag til budsjett for 2009, samt tilleggsinnstilling til denne. Det foreslås at 
eventuelle endringsbeløp av bydelens budsjettramme ved budsjettforlik avsettes på 
følgende måte: 


 
• Prisreduksjon på sykehjemsplasser går uavkortet til økte sykehjemsplasser 
• Økning i budsjettrammen vedtas på kostrafunksjon 180 Diverse fellesutgifter – 


og fordeles i egen budsjettjusteringssak innen 1. tertial 2009. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor 
bydelsutvalget tiltrees. 
 
 
 


 Sak 71 /08  Oberst Rodes vei 92 C  m.fl. - Munkerud skole - 
planforslag til offentlig ettersyn 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteene: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees. 







 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget er tilfredshet med det syn som Plan- og bygningsetaten uttrykker i 
forhold til at Byantikvarens fraråder riving av det nåværende skolebygget. Den 
ambisjon og perspektiver som er lagt inni  planen for nybygg av skolen med 
utvidet elevkapasitet, ny barnehage og flerbruks- kulturbygg (hall) krever 
nybygging. 


 
2. Bydelsutvalget er tilfreds med at Plan- og bygningsetaten påpeker viktigheten av  


å ivareta Munkerud gård og miljøet omkring, og at det i denne forbindelse 
vurderes om byggegrensen kan trekkes noe tilbake sør for gården. 


 
3. Når det gjelder de trafikale forholdene: gangforbindelser, avkjørsel og ”drop-


off” sonenes kapasitet er det etter bydelsutvalgets oppfatning viktig å 
tilrettelegge for best mulig og sikker tilgjengelig for de myke 
trafikantene/barn/skolebarn.  


 
4. Bydelsutvalget ber Plan- og bygningsetaten særlig ivareta tillempninger slik at 


nabolagets bekymring for trafikksituasjonen blir imøtekommet, ikke minst slik at 
stopp og parkering i  tilliggende veier blir redusert. 


 
5. Bydelsutvalget vil understreke betydning av at det fortsatt arbeides med fasaden 


mot Oberst Rodes vei slik at den gjennom variasjon, bruk av materiale og 
fasadeuttrykk signaliserer kvalitet, samtidig som det ikke framstår mer ruvende 
enn den omkringliggende bebyggelse.  


 
6. Bydelsutvalget understreker betydningen av at skolens og barnehagens ute- og 


lekearealer blir utformet med sikte på miljøkvalitet og avskjermet for annen 
trafikk. 


 
7. Bydelsutvalget har tidligere påpekt viktigheten av at miljøfaktorer som 


forurenset grunn og radonstråling blir meget grundig i varetatt, og finner at 
dette, i følge den framlagte vurderingen, p.t. ikke er ivaretatt på en 
tilfredsstillende måte. Bydelsutvalget forutsetter at dette blir gjort i god tid før 
sluttprosjekteringen og gravearbeider blir påbegynt. 


 
8. For øvrig slutter bydelsutvalget seg til det som framkommer i Plan- og 


bygningsetatens foreløpige vurderinger.  
 


9. En så stor skole krever oppfølging og tilrettelegging for andre tjenester som lege 
og helsetjenester”. Bydelutvalget ber om at det tilrettes fordette.   


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
BMS-komiteen fremmet følgende vedtak i saken som behandles i bydelsutvalget 18.12.2008, 
10 punkter: 


1. Bydelsutvalget mener at de nåværende skolebygg må rives og deler her Plan og 
bygningsetatens syn. 


2. Bydelsutvalget støtter Plan – og bygningsetatens syn mht. å ivareta Munkerud Gård 
og miljøet omkring. 
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3. Bydelsutvalget mener at antallet parkeringsplasser må bedres betraktelig. Det er 
utilstrekkelig å anlegge 25 parkeringsplasser for en virksomhet med ca 80 tilsatte.  I 
tillegg vil flerbrukshallen kreve parkering utover dette dersom ikke skolegården skal 
benyttes til parkering etter vanlig skoletid og i helgene. Transport av barn til og fra 
barnehage vil kreve muligheter for kortvarig parkering. I tillegg må en legge 
forholdene til rette for transport av bevegelseshemmede. Plan- og bygningsetatens 
henvisning av parkerte biler til de omkringliggende veiene med tildels manglende 
fortau, er ikke akseptabel. 


4. Trafikkavviklingen rundt skolen må gjøres sikrere.  Oberst Rodes vei ved skolen og 
Eystein Torkildsens vei må enveisreguleres for å muliggjøre en forsvarlig 
trafikkavvikling. 


5. (som foreslått av bydelsdirektøren) Bydelsutvalget vil understreke betydningen av at 
det fortsatt arbeides med fasaden mot Oberst Rodes vei slik at den gjennom variasjon, 
bruk av materiale og fasadeuttykk signaliserer kvalitet, samtidig som det ikke fremstår 
mer ruvende enn den omkringliggende bebyggelse. 


6. (som foreslått av bydelsdirektøren) Bydelsutvalget understreker betydningen av at 
skolens og barnehagens ute- og lekearealer blir utformet med sikte på miljøkvalitet og 
avskjermet for annen trafikk. 


7. (som foreslått av bydelsdirektøren) Bydelsutvalget har tidligere påpekt viktigheten av 
at miljøfaktorer som forurenset grunn og radonstråling blir meget grundig ivaretatt, 
og finner at dette, i følge den fremlagte vurderingen, p.t. ikke er ivaretatt på en 
tilfredsstillende måte. Bydelsutvalget forutsetter at dette blir gjort i god tid før 
sluttprosjekteringen og gravearbeider blir påbegynt. 


8. Det må legges til rette for helsetjenester, lege og andre tjenester som en så stor skole 
må ha. 


9. Flerbrukshallen må bli et møtested for alle aldersgrupper og ikke båndlegges totalt 
bruksmessig av idretten etter vanlig arbeidstid og i helgene.    


10. (som foreslått av bydelsdirektøren - punkt 8) For øvrig slutter bydelsutvalget seg til 
det som fremkommer i Plan- og bygningsetatens foreløpige vurderinger. 


 
Votering: 
Alternativt forslag på 10 punkter fra BMS-komiteen ble enstemmig vedtatt. Herav er punkt 5, 
6, 7 og 10 identisk med bydelsdirektørens forslag (punkt 10 er bydelsdirektørens punkt 8) 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 


1. Bydelsutvalget mener at de nåværende skolebygg må rives og deler her Plan og 
bygningsetatens syn. 


2. Bydelsutvalget støtter Plan – og bygningsetatens syn mht. å ivareta Munkerud Gård 
og miljøet omkring. 


3. Bydelsutvalget mener at antallet parkeringsplasser må bedres betraktelig. Det er 
utilstrekkelig å anlegge 25 parkeringsplasser for en virksomhet med ca 80 tilsatte.  I 
tillegg vil flerbrukshallen kreve parkering utover dette dersom ikke skolegården skal 
benyttes til parkering etter vanlig skoletid og i helgene. Transport av barn til og fra 
barnehage vil kreve muligheter for kortvarig parkering. I tillegg må en legge 
forholdene til rette for transport av bevegelseshemmede. Plan- og bygningsetatens 
henvisning av parkerte biler til de omkringliggende veiene med tildels manglende 
fortau, er ikke akseptabel. 


4. Trafikkavviklingen rundt skolen må gjøres sikrere.  Oberst Rodes vei ved skolen og 
Eystein Torkildsens vei må enveisreguleres for å muliggjøre en forsvarlig 
trafikkavvikling. 


5. (som foreslått av bydelsdirektøren) Bydelsutvalget vil understreke betydningen av at 
det fortsatt arbeides med fasaden mot Oberst Rodes vei slik at den gjennom variasjon, 







bruk av materiale og fasadeuttykk signaliserer kvalitet, samtidig som det ikke fremstår 
mer ruvende enn den omkringliggende bebyggelse. 


6. (som foreslått av bydelsdirektøren) Bydelsutvalget understreker betydningen av at 
skolens og barnehagens ute- og lekearealer blir utformet med sikte på miljøkvalitet og 
avskjermet for annen trafikk. 


7. (som foreslått av bydelsdirektøren) Bydelsutvalget har tidligere påpekt viktigheten av 
at miljøfaktorer som forurenset grunn og radonstråling blir meget grundig ivaretatt, 
og finner at dette, i følge den fremlagte vurderingen, p.t. ikke er ivaretatt på en 
tilfredsstillende måte. Bydelsutvalget forutsetter at dette blir gjort i god tid før 
sluttprosjekteringen og gravearbeider blir påbegynt. 


8. Det må legges til rette for helsetjenester, lege og andre tjenester som en så stor skole 
må ha. 


9. Flerbrukshallen må bli et møtested for alle aldersgrupper og ikke båndlegges totalt 
bruksmessig av idretten etter vanlig arbeidstid og i helgene.    


10. For øvrig slutter bydelsutvalget seg til det som fremkommer i Plan- og 
bygningsetatens foreløpige vurderinger. 


 
 
 


 Sak 72 /08  Vedr. etablering av minigjenbruksstasjoner i bydel 
Nordstrand - ber om bekreftelse på mottatt 
dokumentasjon 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak vedrørende etablering av minigjenbruksstasjoner i Bydel 
Nordstrand – til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til byutvikling, miljø og samferdsel: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget er positive til at det etableres minigjenbruksstasjon på tomtene 
Vårveien 53 og Mosseveien 45.  


2. Etableringen imøtekommer en mer miljømessig behandling av avfall gjennom utvidet 
kildesortering og material gjenvinning av plastemballasje og matavfall. 


3. Bydel  Nordstrand blir med dette en viktig bidragsyter i å nå Oslo kommunes 
målsetting om å material gjenvinne ca. 50 % av husholdningsavfallet i Oslo kommune 
totalt. 


4. Bydelen ønsker at det legges vekt på god skjerming og trafikksikkerhet for anleggene 
og at det tas nødvendig hensyn til skjerming og estetisk tilpasning til det 
omkringliggende bomiljø. 


5. Henting må tilpasses slik at det ikke er til fare for tryggheten på skoleveiene i og rundt 
områdene. 


6. Bydelen ønsker også at Renovasjonsetaten informerer om planene til beboere i 
bydelen. 


7. Bydelsutvalget ber om at ordningen evalueres etter et års tid. 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
BMS-komiteen fremmet følgende fellesforslag til vedtak: 
 
BMS komiteen har mottatt saken og kan ikke ta stilling til denne på bakgrunn av de 
opplysninger/ saksfremstilling som er fremlagt komiteen. 
 
Mosseveien 145 
I åpen halvtime er komiteens medlemmer blitt gjort kjent med at det finnes en del 
opplysninger som ikke følger saksfremstillingen, blant annet brev fra Statens Vegvesen, 
søknad om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen, brev fra rektor ved Nedre 
Bekkelaget skole og naboer. Dette går på innvendinger mht. plassering av 
minigjenbruksanlegget, trafikkavvikling for området samt vurdering av sikkerhetsaspektet 
særlig med hensyn til barn. 
 
BMS komiteen ber på bakgrunn av dette om at saken utredes ytterligere og med hensyn til 
tidsfrist blir fremlagt for BU direkte. 
 
BMS komiteen ber om at Vårveien 53 også  inngår i ny vurdering.  
 
BMS komiteen ber om en orientering av hvilke tomter som er vurdert for gjenbruksstasjon, og 
hvilke parametre som blir lagt til grunn i vurderingen av tomtevalg. 
 
Votering: 
BMS-komiteens fellesforslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
BMS komiteen har mottatt saken og kan ikke ta stilling til denne på bakgrunn av de 
opplysninger/ saksfremstilling som er fremlagt komiteen. 
 
Mosseveien 145 
I åpen halvtime er komiteens medlemmer blitt gjort kjent med at det finnes en del 
opplysninger som ikke følger saksfremstillingen, blant annet brev fra Statens Vegvesen, 
søknad om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen, brev fra rektor ved Nedre 
Bekkelaget skole og naboer. Dette går på innvendinger mht. plassering av 
minigjenbruksanlegget, trafikkavvikling for området samt vurdering av sikkerhetsaspektet 
særlig med hensyn til barn. 
 
BMS komiteen ber på bakgrunn av dette om at saken utredes ytterligere og med hensyn til 
tidsfrist blir fremlagt for BU direkte. 
 
BMS komiteen ber om at Vårveien 53 også  inngår i ny vurdering.  
 
BMS komiteen ber om en orientering av hvilke tomter som er vurdert for gjenbruksstasjon, og 
hvilke parametre som blir lagt til grunn i vurderingen av tomtevalg. 
 
 
 
 
 







 Sak 73 /08  Etablering av biometananlegg for produksjon av 
drivstoff for busser ved Bekkelaget renseanlegg - 
anmodning om uttalelse 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak vedr: Etablering av biometananlegg for produksjon av drivstoff 
for busser ved Bekkelaget renseanlegg til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til byutvikling, miljø og samferdsel: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Til bydelsutvalget: 
1. Bydelsutvalget har ingen innvendinger til at det etableres biometananlegg for 


produksjon av drivstoff for busser ved Bekkelaget renseanlegg. 
2. Bydelsutvalget ser etableringen som et positivt miljøtiltak for å redusere klimautslipp og 


luftforurensing fra busstrafikken i Oslo. 
3.    Det forutsettes at : 


3.1. anlegget blir bygget etter alle  gjeldende forskrifter og reguleringer og at alle                               
offentlige tillatelser er gitt forut for etableringen av tiltaket. 


3.2. det ikke blir mer støy og forurensning ut over den aktivitet som foregår ved              
Bekkelaget   renseanlegg i dag. 


3.3.   det kun blir en minimal økning i trafikken til anlegget. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
BMS komiteen fremmet forslag om at bydelsdirektørens forslag tiltrees med følgende 
endringer og tillegg: 


1. Bydelsutvalget har ingen innvendinger til at det etableres et anlegg for produksjon av 
biometan ved Bekkelaget renseanlegg. 


2. Bydelsutvalget ser etableringen som et positivt miljøtiltak for å redusere klimautslipp 
og luftforurensning i Oslo. 


3. Det forutsettes at: 
a. Anlegget blir bygget etter alle gjeldene forskrifter og reguleringer og at alle 


offentlige tillatelser er gitt forut for etableringen av tiltaket. 
b. Det ikke blir mer støy og forurensning ut over den aktivitet som foregår ved 


Bekkelaget renseanlegg i dag. 
c. Det kun blir en minimal økning i trafikken til anlegget. Trafikken til anlegget 


forutsettes at benytter Havneveien. 
4. Som et alternativ til levering av drivstoff til buss bør det gjøres en vurdering av å 


benytte denne biometan gassen til det planlagte fjernvarmeanlegget. 
 
Votering: 
BMS-komiteens alternative fellesforslag til vedtak, 4 punkter, ble enstemmig vedtatt 
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Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
1.    Bydelsutvalget har ingen innvendinger til at det etableres et anlegg for produksjon av 


biometan ved Bekkelaget renseanlegg. 
2     Bydelsutvalget ser etableringen som et positivt miljøtiltak for å redusere klimautslipp og 


luftforurensning i Oslo. 
3.    Det forutsettes at: 


a. Anlegget blir bygget etter alle gjeldene forskrifter og reguleringer og at alle 
offentlige tillatelser er gitt forut for etableringen av tiltaket. 


b. Det ikke blir mer støy og forurensning ut over den aktivitet som foregår ved 
Bekkelaget renseanlegg i dag. 


c. Det kun blir en minimal økning i trafikken til anlegget. Trafikken til anlegget 
forutsettes at benytter Havneveien. 


4.    Som et alternativ til levering av drivstoff til buss bør det gjøres en vurdering av å benytte 
denne biometan gassen til det planlagte fjernvarmeanlegget. 


 
 
 
 
 
 
 
 Møtet hevet kl. 22.00 
 
 
Oslo, 10.12.2008 
 
 
 
Liv Lønnum (FrP) 
leder av byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 





		Møte:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Møtested:

		Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243

		Møtetid:

		Tirsdag 09. desember 2008 kl. 19.00   

		Sekretariat:

		02 180

		Møteleder:

		Liv Lønnum (FrP)

		Tilstede:

		Liv Lønnum (FrP)

		Erik A. Telnes (SV)

		Øystein A. Larsen (H)

		Ane M. Wigers (V)

		Nils Martin Espegren (KrF)

		Anne Marie Donati (A)

		Forfall:

		Svein Erik Aldal (FrP)

		Som vara møtte:

		Ingen

		I tillegg møtte:

		Møtesekretær:

		Åpen halvtime

		Leif Husjord, rektor på Nedre Bekkelaget skole. Anmodet BMS- komiteen om å gå mot plassering av gjenbruksstasjonen i Mosseveien 145. Gjenbruksstasjonen vil få felles avkjørsel med skolen og vil gi et meget uoversiktlig og komplisert trafikkbilde. Dette er smale veier der ungene ferdes.  I tillegg har skolen trafikken fra Ormsundveien fra Sydhavna med mye tungtrafikk. Beboere i sentrum vil også komme til å bruke gjenbruksstasjonen noe som gir mye trafikk. Ba bydelspolitikerne ha elevene på skolen i fokus med hensyn til helse, miljø og sikkerhet.

		Magne Vik, beboer i Skrenten og representant i FAU på Nedre Bekkelaget skole sa at den planlagte gjenbruksstasjonen skaper sosial-  usikkerhet i området. Redd for kødannelse for å komme inn i boligområdene våre. Er plaget av mye støy i området - dette på toppen er uholdbart. Ba politikerne tenke seg nøye om før de gikk  inn for dette!

		Gerd Garstad, Ormsundhagen boligsameie. Støtter rektor og Vik sine uttalelser. Blir en forsøpling av området rett ved barnehagen og skolen.

		Trine Helle, beboer i området. Det er også snakk om visuell forsøpling av området vårt. Det er nok i området fra før. Kan bare nevne dårlig vedlikeholdte kommunale boliger, en er brannskadet og brakkebygg som huser barnehagen.

		Pål Harstad, Selskapet for nedre Bekkelagets vel. Vi er redd for lagring av farlig avfall i området i tillegg til trafikken.

		Biogassanlegget på Bekkelaget renseanlegg. Trafikken fra tappeanlegget må legges over kaiområdene og ikke gå ut på Ormsundveien med hensyn til skolemiljøet.

		Sten J Bennetter og Per Rønne informerte om status for Sæterreguleringen. Representerte gårdeierforeningen/grunneiere av næringsdrivende. Sæterkrysset vil bli fortettet med næringsbygg, kontorer og boliger. Det er bebyggelsesplaner for fire soner S1 –S4. Det skal i alt bygges ut 25000 kvadratmeter, hvorav 10.000 kvadratmeter i første etasjeplan inneholdende lokaler for service og restauranter. Boliger vil utgjøre om lag 10-15000 kvadratmeter - rundt 200 stk.

		Det legges opp til småplasser og torg. Bruk av vann der Pilbekken egenlig gikk. Egen regulering for selve krysset på Sæter OT1. Vi ønsker trær langs Ekebergveien. Gjennomgangstrafikken vil med foreslått plan gå tregere, men ikke hindre lokaltrafikk. Det blir lagt vekt på underjordisk parkering på alle sonene S1 –S4 som ligger over normene for slik bebyggelse. Det ble delt ut kartmateriale som beskrev de ulike reguleringsforslagene.

		Bydelsutvalgets leder kommer på neste møte i BMS-komiteen for å snakke om videre samarbeidsformer mellom komiteen og bydelsutvalget.

		Eventuelt: Sak til eventuelt i BMS møtet 9.12.08:

		Trafikkplanen

		BMS komiteen viser til BU vedtak fra 16.10.08 vedrørende lokal trafikkplan for bydel Nordstrand. 

		Fase 1 av arbeidet er avsluttet med dokumentet med overordnede føringer. Vi ber bydelsutvalget om å fatte vedtak om av bydelsdirektøren forbereder fase 2 og legger dette frem som en egen sak til BMS komiteens møte i januar 2009.

		Forslag til vedtak:

		Bydelsutvalget  starter med fase 2 av arbeidet med lokal trafikkplan for bydel Nordstrand. Bydelsadministrasjonen ved bydelsdirektøren planlegger dette arbeidet og legger frem en egen sak med forslag til vedtak på møtet i januar 2009.

		Saker behandlet under møte

		Sak 67 /08   Godkjenning av innkalling og sakskart  09.12.2008 - komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel 1

		Sak 68 /08   Godkjenning av protokoll  11.10.2008 - komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel 1

		Sak 69 /08  Avviksrapportering pr. 31.10.2008 2

		Sak 70 /08  Forslag til budsjett 2009 - Bydel Nordstrand 2

		Sak 71 /08  Oberst Rodes vei 92 C  m.fl. - Munkerud skole - planforslag til offentlig ettersyn 5

		Sak 72 /08  Vedr. etablering av minigjenbruksstasjoner i bydel Nordstrand - ber om bekreftelse på mottatt dokumentasjon 8

		Sak 73 /08  Etablering av biometananlegg for produksjon av drivstoff for busser ved Bekkelaget renseanlegg - anmodning om uttalelse 10

		Eventuelt:  Side 2

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling:

		Sak 72/08 ble enstemmig vedtatt behandlet etter sak 67/08.

		Øystein Larsen (H) påpekte at følgende dokumentasjon i sak 72/08 manglet: 

		Kart og uttalelse fra Vegvesenet.

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:

		Protokoll fra møtet 11.10.2008  godkjennes

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:

		Protokoll fra møtet 11.10.2008  godkjennes

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.10.2008 til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenEldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget:

		Saken om forslag til budsjett 2009 – Bydel Nordstrand sendes til behandling i:

		Helse- og sosialkomiteen

		Barn, ungdom og kulturkomiteen

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og rådene:

		Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor bydelsutvalget tiltrees.

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor bydelsutvalget tiltrees.

		Til arbeidsmiljøutvalget:

		1. På nåværende tidspunkt mener AMU at bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand innehar positive virkninger for arbeidsmiljøet. 

		2. Når det gjelder enkelttiltak i budsjettforslaget forutsetter AMU at  involvering skjer i tråd med Arbeidsmiljølovens bestemmelser.  

		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand vedtas med følgende tallstørrelser:

		1.A Brutto utgifter er 1 336 413 000 kroner, brutto inntekter er 471 242 000 kroner og netto utgifter er 865 171 000 kroner.

		1.B Budsjett spesifisert på artsgrupper er (i tusen kr):

		Artsgruppe

		 Forslag til budsjett 2009 

		10

		Lønn og sosiale utgifter

		        470 330 

		11-12

		Kjøp som inngår i  produksjon

		        547 266 

		13

		Kjøp som ikke inngår i  prod.

		        175 549 

		14

		Overføringsutgifter

		        143 268 

		15

		Finanskostnader

		                -   

		BRUTTO DRIFTSKOSTNADER

		     1 336 413 

		16

		Salgs- og leieinntekter

		       -112 554 

		17

		Refusjoner

		       -222 177 

		18

		Overføringsinntekter

		       -136 211 

		19

		Finansinntekter

		             -300 

		DRIFTSINNTEKTER

		       -471 242 

		NETTO DRIFTSUTGIFTER

		    865 171 

		1.C Brutto utgifter og brutto inntekter og netto utgifter pr funksjonsområde 

		Brutto utgifter

		Brutto inntekter

		Netto utgifter

		Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

		130 112

		-13 653

		116 459

		Funksjonsområde 2A Barnehager

		349 113

		-252 551

		96 562

		Funksjonsområde 2B Oppvekst

		77 189

		-1 997

		75 192

		Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

		747 166

		-198 141

		549 025

		Sum Driftsbudsjett

		1 303 580

		-466 342

		837 238

		Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp

		32 833

		-4 900

		27 933

		Bydelen totalt

		1 336 413

		-471 242

		865 171

		1.D Spesifikasjon pr kostrafunksjon

		Pr kostrafunksjon

		Dok 3 2009

		Justering

		Budsjett  2009

		100 Politisk styring og kontrollorganer

		922 000

		0

		922 000

		120 Administrasjon

		20 414 000

		0

		20 414 000

		130 Administrasjonslokaler

		5 025 000

		0

		5 025 000

		180 Diverse fellesutgifter

		8 682 000

		0

		8 682 000

		190 Interne serviceenheter

		40 305 000

		0

		40 305 000

		233 Foreb. arbeid, helse og sosial

		474 000

		0

		474 000

		241 Diagnose, behandling, rehab.

		11 748 000

		0

		11 748 000

		242 Råd, veil. og sosial foreb. arbeid

		19 960 000

		0

		19 960 000

		243 Tilbud til pers. med rusproblemer

		2 236 000

		440 000

		2 676 000

		265 Kommunalt disponerte boliger

		4 819 000

		0

		4 819 000

		275 Introduksjonsordningen

		1 595 000

		0

		1 595 000

		283 Bistand etablering oppretthold egen bolig

		0

		0

		0

		335 Rekreasjon i tettsted

		159 000

		0

		159 000

		385 Andre kulturaktiviteter

		120 000

		0

		120 000

		Funksjonsområde 1 

		116 459 000

		440 000

		116 899 000

		201 Førskole

		62 260 000

		0

		62 260 000

		211 Styrket tilbud til førskolebarn

		8 604 000

		0

		8 604 000

		221 Førskolelokaler og skyss

		25 698 000

		0

		25 698 000

		Funksjonsområde 2A 

		96 562 000

		0

		96 562 000

		215 Skolefritids tilbud

		0

		0

		0

		222 Skolelokaler og skyss

		0

		0

		0

		231 Aktivitetstilbud barn og unge

		3 973 000

		0

		3 973 000

		232 Foreb. - skole- og helsestasjonstj.

		16 003 000

		0

		16 003 000

		244 Barneverntjeneste

		12 765 000

		0

		12 765 000

		251 Barneverntiltak i familien

		10 947 000

		0

		10 947 000

		252 Barneverntiltak utenfor familien

		31 504 000

		0

		31 504 000

		Funksjonsområde 2B 

		75 192 000

		0

		75 192 000

		234 Aktivisering eldre og funksjonsh.

		34 860 000

		0

		34 860 000

		253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon

		311 784 000

		0

		311 784 000

		254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet

		190 481 000

		0

		190 481 000

		261 Institusjonslokaler

		0

		0

		0

		733 Transport for funksjonshemmede

		11 900 000

		0

		11 900 000

		Funksjonsområde 3 

		549 025 000

		0

		549 025 000

		281 Økonomisk sosialhjelp

		27 933 000

		-440 000

		27 493 000

		Funksjonsområde 4 

		27 933 000

		-440 000

		27 493 000

		Sum Bydel Nordstrand

		865 171 000

		0

		865 171 000

		2. Aktivitetsnivå og måltall i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand” godkjennes. 

		3. Tiltak og deltiltak i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand” (side 105-132) tas til etterretning. De tiltak og deltiltak som representerer nivåendringer i tjenestevolum omtalt i samme vedlegg godkjennes.

		4. Endringer i årsverk i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand” (side 140-141) godkjennes.

		5. Det omdisponeres kr 440 000 fra Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp til Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø.  Midlene skal benyttes til rusomsorg, dvs aktive tiltak som bidrar til å redusere utbetalingene av økonomisk sosialhjelp.

		6. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av økonomireglementet for Oslo kommune 2009, pkt 4 budsjettfullmakt delegert til bydelsutvalgene, pkt 4.3 Rammer for videredelegering a, b og c.  I dette menes også at bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom organisatoriske enheter innenfor bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområdenivå.

		7. Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas å være uendret og egenandel fotpleie økes med 4,3% i samsvar med ”budsjettekniske merknader” i Byrådets budsjettforslag for 2009.

		8. Bydelsdirektørens forslag til budsjett er bygget på tildelt budsjettramme fra Byrådets forslag til budsjett for 2009, samt tilleggsinnstilling til denne. Det foreslås at eventuelle endringsbeløp av bydelens budsjettramme ved budsjettforlik avsettes på følgende måte:

		 Prisreduksjon på sykehjemsplasser går uavkortet til økte sykehjemsplasser

		 Økning i budsjettrammen vedtas på kostrafunksjon 180 Diverse fellesutgifter – og fordeles i egen budsjettjusteringssak innen 1. tertial 2009.

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor bydelsutvalget tiltrees.

		Til arbeidsutvalget:

		Saken sendes til:

		Bydelsutvalget

		Til komiteene:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees.

		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsutvalget er tilfredshet med det syn som Plan- og bygningsetaten uttrykker i forhold til at Byantikvarens fraråder riving av det nåværende skolebygget. Den ambisjon og perspektiver som er lagt inni  planen for nybygg av skolen med utvidet elevkapasitet, ny barnehage og flerbruks- kulturbygg (hall) krever nybygging.

		2. Bydelsutvalget er tilfreds med at Plan- og bygningsetaten påpeker viktigheten av  å ivareta Munkerud gård og miljøet omkring, og at det i denne forbindelse vurderes om byggegrensen kan trekkes noe tilbake sør for gården.

		3. Når det gjelder de trafikale forholdene: gangforbindelser, avkjørsel og ”drop-off” sonenes kapasitet er det etter bydelsutvalgets oppfatning viktig å tilrettelegge for best mulig og sikker tilgjengelig for de myke trafikantene/barn/skolebarn. 

		4. Bydelsutvalget ber Plan- og bygningsetaten særlig ivareta tillempninger slik at nabolagets bekymring for trafikksituasjonen blir imøtekommet, ikke minst slik at stopp og parkering i  tilliggende veier blir redusert.

		5. Bydelsutvalget vil understreke betydning av at det fortsatt arbeides med fasaden mot Oberst Rodes vei slik at den gjennom variasjon, bruk av materiale og fasadeuttrykk signaliserer kvalitet, samtidig som det ikke framstår mer ruvende enn den omkringliggende bebyggelse. 

		6. Bydelsutvalget understreker betydningen av at skolens og barnehagens ute- og lekearealer blir utformet med sikte på miljøkvalitet og avskjermet for annen trafikk.

		7. Bydelsutvalget har tidligere påpekt viktigheten av at miljøfaktorer som forurenset grunn og radonstråling blir meget grundig i varetatt, og finner at dette, i følge den framlagte vurderingen, p.t. ikke er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Bydelsutvalget forutsetter at dette blir gjort i god tid før sluttprosjekteringen og gravearbeider blir påbegynt.

		8. For øvrig slutter bydelsutvalget seg til det som framkommer i Plan- og bygningsetatens foreløpige vurderinger. 

		9. En så stor skole krever oppfølging og tilrettelegging for andre tjenester som lege og helsetjenester”. Bydelutvalget ber om at det tilrettes fordette.  

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling:

		BMS-komiteen fremmet følgende vedtak i saken som behandles i bydelsutvalget 18.12.2008, 10 punkter:

		1. Bydelsutvalget mener at de nåværende skolebygg må rives og deler her Plan og bygningsetatens syn.

		2. Bydelsutvalget støtter Plan – og bygningsetatens syn mht. å ivareta Munkerud Gård og miljøet omkring.

		3. Bydelsutvalget mener at antallet parkeringsplasser må bedres betraktelig. Det er utilstrekkelig å anlegge 25 parkeringsplasser for en virksomhet med ca 80 tilsatte.  I tillegg vil flerbrukshallen kreve parkering utover dette dersom ikke skolegården skal benyttes til parkering etter vanlig skoletid og i helgene. Transport av barn til og fra barnehage vil kreve muligheter for kortvarig parkering. I tillegg må en legge forholdene til rette for transport av bevegelseshemmede. Plan- og bygningsetatens henvisning av parkerte biler til de omkringliggende veiene med tildels manglende fortau, er ikke akseptabel.

		4. Trafikkavviklingen rundt skolen må gjøres sikrere.  Oberst Rodes vei ved skolen og Eystein Torkildsens vei må enveisreguleres for å muliggjøre en forsvarlig trafikkavvikling.

		5. (som foreslått av bydelsdirektøren) Bydelsutvalget vil understreke betydningen av at det fortsatt arbeides med fasaden mot Oberst Rodes vei slik at den gjennom variasjon, bruk av materiale og fasadeuttykk signaliserer kvalitet, samtidig som det ikke fremstår mer ruvende enn den omkringliggende bebyggelse.

		6. (som foreslått av bydelsdirektøren) Bydelsutvalget understreker betydningen av at skolens og barnehagens ute- og lekearealer blir utformet med sikte på miljøkvalitet og avskjermet for annen trafikk.

		7. (som foreslått av bydelsdirektøren) Bydelsutvalget har tidligere påpekt viktigheten av at miljøfaktorer som forurenset grunn og radonstråling blir meget grundig ivaretatt, og finner at dette, i følge den fremlagte vurderingen, p.t. ikke er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Bydelsutvalget forutsetter at dette blir gjort i god tid før sluttprosjekteringen og gravearbeider blir påbegynt.

		8. Det må legges til rette for helsetjenester, lege og andre tjenester som en så stor skole må ha.

		9. Flerbrukshallen må bli et møtested for alle aldersgrupper og ikke båndlegges totalt bruksmessig av idretten etter vanlig arbeidstid og i helgene.   

		10. (som foreslått av bydelsdirektøren - punkt 8) For øvrig slutter bydelsutvalget seg til det som fremkommer i Plan- og bygningsetatens foreløpige vurderinger.

		Votering:

		Alternativt forslag på 10 punkter fra BMS-komiteen ble enstemmig vedtatt. Herav er punkt 5, 6, 7 og 10 identisk med bydelsdirektørens forslag (punkt 10 er bydelsdirektørens punkt 8)

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:

		1. Bydelsutvalget mener at de nåværende skolebygg må rives og deler her Plan og bygningsetatens syn.

		2. Bydelsutvalget støtter Plan – og bygningsetatens syn mht. å ivareta Munkerud Gård og miljøet omkring.

		3. Bydelsutvalget mener at antallet parkeringsplasser må bedres betraktelig. Det er utilstrekkelig å anlegge 25 parkeringsplasser for en virksomhet med ca 80 tilsatte.  I tillegg vil flerbrukshallen kreve parkering utover dette dersom ikke skolegården skal benyttes til parkering etter vanlig skoletid og i helgene. Transport av barn til og fra barnehage vil kreve muligheter for kortvarig parkering. I tillegg må en legge forholdene til rette for transport av bevegelseshemmede. Plan- og bygningsetatens henvisning av parkerte biler til de omkringliggende veiene med tildels manglende fortau, er ikke akseptabel.

		4. Trafikkavviklingen rundt skolen må gjøres sikrere.  Oberst Rodes vei ved skolen og Eystein Torkildsens vei må enveisreguleres for å muliggjøre en forsvarlig trafikkavvikling.

		5. (som foreslått av bydelsdirektøren) Bydelsutvalget vil understreke betydningen av at det fortsatt arbeides med fasaden mot Oberst Rodes vei slik at den gjennom variasjon, bruk av materiale og fasadeuttykk signaliserer kvalitet, samtidig som det ikke fremstår mer ruvende enn den omkringliggende bebyggelse.

		6. (som foreslått av bydelsdirektøren) Bydelsutvalget understreker betydningen av at skolens og barnehagens ute- og lekearealer blir utformet med sikte på miljøkvalitet og avskjermet for annen trafikk.

		7. (som foreslått av bydelsdirektøren) Bydelsutvalget har tidligere påpekt viktigheten av at miljøfaktorer som forurenset grunn og radonstråling blir meget grundig ivaretatt, og finner at dette, i følge den fremlagte vurderingen, p.t. ikke er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Bydelsutvalget forutsetter at dette blir gjort i god tid før sluttprosjekteringen og gravearbeider blir påbegynt.

		8. Det må legges til rette for helsetjenester, lege og andre tjenester som en så stor skole må ha.

		9. Flerbrukshallen må bli et møtested for alle aldersgrupper og ikke båndlegges totalt bruksmessig av idretten etter vanlig arbeidstid og i helgene.   

		10. For øvrig slutter bydelsutvalget seg til det som fremkommer i Plan- og bygningsetatens foreløpige vurderinger.

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak vedrørende etablering av minigjenbruksstasjoner i Bydel Nordstrand – til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees.

		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsutvalget er positive til at det etableres minigjenbruksstasjon på tomtene

		Vårveien 53 og Mosseveien 45. 

		2. Etableringen imøtekommer en mer miljømessig behandling av avfall gjennom utvidet kildesortering og material gjenvinning av plastemballasje og matavfall.

		3. Bydel  Nordstrand blir med dette en viktig bidragsyter i å nå Oslo kommunes målsetting om å material gjenvinne ca. 50 % av husholdningsavfallet i Oslo kommune totalt.

		4. Bydelen ønsker at det legges vekt på god skjerming og trafikksikkerhet for anleggene og at det tas nødvendig hensyn til skjerming og estetisk tilpasning til det omkringliggende bomiljø.

		5. Henting må tilpasses slik at det ikke er til fare for tryggheten på skoleveiene i og rundt områdene.

		6. Bydelen ønsker også at Renovasjonsetaten informerer om planene til beboere i bydelen.

		7. Bydelsutvalget ber om at ordningen evalueres etter et års tid.

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling:

		BMS-komiteen fremmet følgende fellesforslag til vedtak:

		BMS komiteen har mottatt saken og kan ikke ta stilling til denne på bakgrunn av de opplysninger/ saksfremstilling som er fremlagt komiteen.

		Mosseveien 145

		I åpen halvtime er komiteens medlemmer blitt gjort kjent med at det finnes en del opplysninger som ikke følger saksfremstillingen, blant annet brev fra Statens Vegvesen, søknad om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen, brev fra rektor ved Nedre Bekkelaget skole og naboer. Dette går på innvendinger mht. plassering av minigjenbruksanlegget, trafikkavvikling for området samt vurdering av sikkerhetsaspektet særlig med hensyn til barn.

		BMS komiteen ber på bakgrunn av dette om at saken utredes ytterligere og med hensyn til tidsfrist blir fremlagt for BU direkte.

		BMS komiteen ber om at Vårveien 53 også  inngår i ny vurdering. 

		BMS komiteen ber om en orientering av hvilke tomter som er vurdert for gjenbruksstasjon, og hvilke parametre som blir lagt til grunn i vurderingen av tomtevalg.

		Votering:

		BMS-komiteens fellesforslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:

		BMS komiteen har mottatt saken og kan ikke ta stilling til denne på bakgrunn av de opplysninger/ saksfremstilling som er fremlagt komiteen.

		Mosseveien 145

		I åpen halvtime er komiteens medlemmer blitt gjort kjent med at det finnes en del opplysninger som ikke følger saksfremstillingen, blant annet brev fra Statens Vegvesen, søknad om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen, brev fra rektor ved Nedre Bekkelaget skole og naboer. Dette går på innvendinger mht. plassering av minigjenbruksanlegget, trafikkavvikling for området samt vurdering av sikkerhetsaspektet særlig med hensyn til barn.

		BMS komiteen ber på bakgrunn av dette om at saken utredes ytterligere og med hensyn til tidsfrist blir fremlagt for BU direkte.

		BMS komiteen ber om at Vårveien 53 også  inngår i ny vurdering. 

		BMS komiteen ber om en orientering av hvilke tomter som er vurdert for gjenbruksstasjon, og hvilke parametre som blir lagt til grunn i vurderingen av tomtevalg.

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak vedr: Etablering av biometananlegg for produksjon av drivstoff for busser ved Bekkelaget renseanlegg til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees

		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsutvalget har ingen innvendinger til at det etableres biometananlegg for produksjon av drivstoff for busser ved Bekkelaget renseanlegg.

		2. Bydelsutvalget ser etableringen som et positivt miljøtiltak for å redusere klimautslipp og luftforurensing fra busstrafikken i Oslo.

		3.    Det forutsettes at :

		3.1.  anlegget blir bygget etter alle  gjeldende forskrifter og reguleringer og at alle                                                offentlige tillatelser er gitt forut for etableringen av tiltaket.

		3.2.  det ikke blir mer støy og forurensning ut over den aktivitet som foregår ved              Bekkelaget   renseanlegg i dag.

		3.3.    det kun blir en minimal økning i trafikken til anlegget.

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling:

		BMS komiteen fremmet forslag om at bydelsdirektørens forslag tiltrees med følgende endringer og tillegg:

		Votering:

		BMS-komiteens alternative fellesforslag til vedtak, 4 punkter, ble enstemmig vedtatt

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:
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Protokoll 9/08 
 
 
Møte: Barn, ungdom og kultur komite 


 


 


Møtested: Bydelsadministrasj., Ekebergveien 243 
Møtetid: Tirsdag 09. desember 2008 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Knut Hedemann (A)  
   
Tilstede: Knut Hedemann (A) 


Martin Kirkengen (V) 
Kjersti Bagle-Tennebø (H) 
Mona Andersen (FrP) 
Ingeborg Midttun (H) 


 


   
Forfall: Andreas Bareid (H) 


Tedd Urnes (SV) 
Anne Marit Ruud (KrF) 


 


   
Som vara møtte: Ingeborg Midttun (H)  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Birte Egeland  
 
Åpen halvtime: 
 
Informasjon:  
- Møtereferat fra Omsorgsbygg, møte avholdt 29.120.2008 ad. barnehageutbygging ble 


omdelt på møtet. 
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Sak 71 /08  Søknad om lånegaranti for husbanklån for å utvide Idrettsbarnehagen i nye loklaer
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Sak 63 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart - BUK-komiteen 
09.12.2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møte 09.12.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Knut Hedemann (A) fremmet forslag om at følgende BU-sak blir satt på sagens sakskart og 
behandles som sak 71/08: 
- Søknad om lånegaranti for husbanklån for å utvide idrettsbarnehagen i nye lokaler  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt - med tilleggssak 71/08 - Søknad 
om lånegaranti for husbanklån for å utvide idrettsbarnehagen i nye lokaler 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 09.12.2008 godkjennes med tilleggssak 71/08 
 
 
 


 Sak 64 /08  Godkjenning av protokoll 11.11.2008- barn, ungdom og 
kultur komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møte 11.11.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Protokoll fra møte 11.11.2008 godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 
 







Sak 65 /08  Avviksrapportering pr. 31.10.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 
31.10.2008 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. 31.10. 2008 
til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.10.2008 til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 


 


Sak 66 /08  Forslag til budsjett 2009 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken om forslag til budsjett 2009 – Bydel Nordstrand sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
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Til komiteer og rådene: 
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor 
bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor 
bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 


1. På nåværende tidspunkt mener AMU at bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for 
Bydel Nordstrand innehar positive virkninger for arbeidsmiljøet.  


2. Når det gjelder enkelttiltak i budsjettforslaget forutsetter AMU at  involvering skjer i 
tråd med Arbeidsmiljølovens bestemmelser.   


 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand vedtas med følgende 
tallstørrelser: 


 
1.A Brutto utgifter er 1 336 413 000 kroner, brutto inntekter er 471 242 000 kroner og 
netto utgifter er 865 171 000 kroner. 


 
1.B Budsjett spesifisert på artsgrupper er (i tusen kr): 


Artsgruppe  Forslag til 
budsjett 2009 


10 Lønn og sosiale utgifter         470 330  
11-12 Kjøp som inngår i  produksjon         547 266  


13 Kjøp som ikke inngår i  prod.         175 549  
14 Overføringsutgifter         143 268  
15 Finanskostnader                 -    


BRUTTO DRIFTSKOSTNADER      1 336 413  
16 Salgs- og leieinntekter        -112 554  
17 Refusjoner        -222 177  
18 Overføringsinntekter        -136 211  
19 Finansinntekter              -300  


DRIFTSINNTEKTER        -471 242  


NETTO DRIFTSUTGIFTER     865 171  


 
1.C Brutto utgifter og brutto inntekter og netto utgifter pr funksjonsområde  
Funksjonsområde Brutto 


utgifter 
Brutto 
inntekter 


Netto 
utgifter 


Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø 130 112 -13 653 116 459 
Funksjonsområde 2A Barnehager 349 113 -252 551 96 562 
Funksjonsområde 2B Oppvekst 77 189 -1 997 75 192 
Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg 747 166 -198 141 549 025 
Sum Driftsbudsjett 1 303 580 -466 342 837 238 
Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp 32 833 -4 900 27 933 
Bydelen totalt 1 336 413 -471 242 865 171 


 
1.D Spesifikasjon pr kostrafunksjon 







Pr kostrafunksjon Dok 3 2009 Justering 
Budsjett  
2009 


100 Politisk styring og kontrollorganer 922 000 0 922 000 
120 Administrasjon 20 414 000 0 20 414 000 
130 Administrasjonslokaler 5 025 000 0 5 025 000 
180 Diverse fellesutgifter 8 682 000 0 8 682 000 
190 Interne serviceenheter 40 305 000 0 40 305 000 
233 Foreb. arbeid, helse og sosial 474 000 0 474 000 
241 Diagnose, behandling, rehab. 11 748 000 0 11 748 000 
242 Råd, veil. og sosial foreb. arbeid 19 960 000 0 19 960 000 
243 Tilbud til pers. med rusproblemer 2 236 000 440 000 2 676 000 
265 Kommunalt disponerte boliger 4 819 000 0 4 819 000 
275 Introduksjonsordningen 1 595 000 0 1 595 000 
283 Bistand etablering oppretthold egen bolig 0 0 0 
335 Rekreasjon i tettsted 159 000 0 159 000 
385 Andre kulturaktiviteter 120 000 0 120 000 
Funksjonsområde 1  116 459 000 440 000 116 899 000 
201 Førskole 62 260 000 0 62 260 000 
211 Styrket tilbud til førskolebarn 8 604 000 0 8 604 000 
221 Førskolelokaler og skyss 25 698 000 0 25 698 000 
Funksjonsområde 2A  96 562 000 0 96 562 000 
215 Skolefritids tilbud 0 0 0 
222 Skolelokaler og skyss 0 0 0 
231 Aktivitetstilbud barn og unge 3 973 000 0 3 973 000 
232 Foreb. - skole- og helsestasjonstj. 16 003 000 0 16 003 000 
244 Barneverntjeneste 12 765 000 0 12 765 000 
251 Barneverntiltak i familien 10 947 000 0 10 947 000 
252 Barneverntiltak utenfor familien 31 504 000 0 31 504 000 
Funksjonsområde 2B  75 192 000 0 75 192 000 
234 Aktivisering eldre og funksjonsh. 34 860 000 0 34 860 000 
253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 311 784 000 0 311 784 000 
254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 190 481 000 0 190 481 000 
261 Institusjonslokaler 0 0 0 
733 Transport for funksjonshemmede 11 900 000 0 11 900 000 
Funksjonsområde 3  549 025 000 0 549 025 000 
281 Økonomisk sosialhjelp 27 933 000 -440 000 27 493 000 
Funksjonsområde 4  27 933 000 -440 000 27 493 000 
Sum Bydel Nordstrand 865 171 000 0 865 171 000 


 
 


2. Aktivitetsnivå og måltall i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel 
Nordstrand” godkjennes.  


 
3. Tiltak og deltiltak i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel 


Nordstrand” (side 105-132) tas til etterretning. De tiltak og deltiltak som 
representerer nivåendringer i tjenestevolum omtalt i samme vedlegg godkjennes. 


 
4. Endringer i årsverk i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel 


Nordstrand” (side 140-141) godkjennes. 
 


5. Det omdisponeres kr 440 000 fra Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp til 
Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø.  Midlene skal benyttes til rusomsorg, 
dvs aktive tiltak som bidrar til å redusere utbetalingene av økonomisk sosialhjelp. 
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6. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av 


økonomireglementet for Oslo kommune 2009, pkt 4 budsjettfullmakt delegert til 
bydelsutvalgene, pkt 4.3 Rammer for videredelegering a, b og c.  I dette menes også at 
bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom 
organisatoriske enheter innenfor bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområdenivå. 


 
7. Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas å være uendret og egenandel fotpleie 


økes med 4,3% i samsvar med ”budsjettekniske merknader” i Byrådets budsjettforslag 
for 2009. 


 
8. Bydelsdirektørens forslag til budsjett er bygget på tildelt budsjettramme fra Byrådets 


forslag til budsjett for 2009, samt tilleggsinnstilling til denne. Det foreslås at 
eventuelle endringsbeløp av bydelens budsjettramme ved budsjettforlik avsettes på 
følgende måte: 


 
• Prisreduksjon på sykehjemsplasser går uavkortet til økte sykehjemsplasser 
• Økning i budsjettrammen vedtas på kostrafunksjon 180 Diverse fellesutgifter – 


og fordeles i egen budsjettjusteringssak innen 1. tertial 2009. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Knut Hedemann (A) fremmet følgende forslag til vedtak: 


1. BUK-komiteen finner det vanskelig å fatte vedtak i budsjettsaken fordi forslaget til 
budsjett for 2009 ikke er sammenstilt med prognosen for 2008.  
Vi ser heller ikke bakgrunnen for den store økningen i budsjettet for området F03. 
Denne er ikke presisert i tekstens 8 punkter i saken. 


2. Dersom dette siste punktet er en budsjett-teknisk forklarbar sak, kan BUK-komiteen 
tiltre forslaget til budsjett. 


Votering: 
Punkt 1: Knut Hedemanns (A)  forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
Punkt 2: : Knut Hedemanns (A)  forslag til vedtak ble vedtatt med 4 stemmer (1 A, 1 FrP, 2 
H) mot  1 stemme (V) 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 


1. BUK-komiteen finner det vanskelig å fatte vedtak i budsjettsaken fordi forslaget til 
budsjett for 2009 ikke er sammenstilt med prognosen for 2008.  
Vi ser heller ikke bakgrunnen for den store økningen i budsjettet for området F03. 
Denne er ikke presisert i tekstens 8 punkter i saken. 


2. Dersom dette siste punktet er en budsjett-teknisk forklarbar sak, kan BUK-komiteen 
tiltre forslaget til budsjett. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 







 Sak 67 /08  Oberst Rodes vei 92 C  m.fl. - Munkerud skole - 
planforslag til offentlig ettersyn 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteene: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget er tilfredshet med det syn som Plan- og bygningsetaten uttrykker i 
forhold til at Byantikvarens fraråder riving av det nåværende skolebygget. Den 
ambisjon og perspektiver som er lagt inni  planen for nybygg av skolen med 
utvidet elevkapasitet, ny barnehage og flerbruks- kulturbygg (hall) krever 
nybygging. 


2. Bydelsutvalget er tilfreds med at Plan- og bygningsetaten påpeker viktigheten av  
å ivareta Munkerud gård og miljøet omkring, og at det i denne forbindelse 
vurderes om byggegrensen kan trekkes noe tilbake sør for gården. 


3. Når det gjelder de trafikale forholdene: gangforbindelser, avkjørsel og ”drop-
off” sonenes kapasitet er det etter bydelsutvalgets oppfatning viktig å 
tilrettelegge for best mulig og sikker tilgjengelig for de myke 
trafikantene/barn/skolebarn.  


4. Bydelsutvalget ber Plan- og bygningsetaten særlig ivareta tillempninger slik at 
nabolagets bekymring for trafikksituasjonen blir imøtekommet, ikke minst slik at 
stopp og parkering i  tilliggende veier blir redusert. 


5. Bydelsutvalget vil understreke betydning av at det fortsatt arbeides med fasaden 
mot Oberst Rodes vei slik at den gjennom variasjon, bruk av materiale og 
fasadeuttrykk signaliserer kvalitet, samtidig som det ikke framstår mer ruvende 
enn den omkringliggende bebyggelse.  


6. Bydelsutvalget understreker betydningen av at skolens og barnehagens ute- og 
lekearealer blir utformet med sikte på miljøkvalitet og avskjermet for annen 
trafikk. 


7. Bydelsutvalget har tidligere påpekt viktigheten av at miljøfaktorer som 
forurenset grunn og radonstråling blir meget grundig i varetatt, og finner at 
dette, i følge den framlagte vurderingen, p.t. ikke er ivaretatt på en 
tilfredsstillende måte. Bydelsutvalget forutsetter at dette blir gjort i god tid før 
sluttprosjekteringen og gravearbeider blir påbegynt. 


8. For øvrig slutter bydelsutvalget seg til det som framkommer i Plan- og 
bygningsetatens foreløpige vurderinger.  


9. En så stor skole krever oppfølging og tilrettelegging for andre tjenester som lege 
og helsetjenester”. Bydelutvalget ber om at det tilrettes fordette.   


 
 
 
 
 


 6







 


 7


BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Knut Hedemann (A) fremmet følgende fellesforslag til vedtak i BUK-komiteen – i saken som 
behandles i bydelsutvalget 18.12.2008: 


1. Bydelsutvalget mener at de nåværende skolebygg må rives og deler her Plan- og 
bygningsetatens syn. 


2. Bydelsutvalget støtter Plan – og bygningsetatens syn mht. å ivareta Munkerud gård og 
miljøet omkring. 


3. Bydelsutvalget mener at antallet parkeringsplasser må bedres betraktelig. Det er 
utilstrekkelig å anlegge 25 parkeringsplasser for en virksomhet med ca 80 tilsatte.  I 
tillegg vil flerbrukshallen kreve parkering utover dette dersom ikke skolegården skal 
benyttes til parkering etter vanlig skoletid og i helgene. Transport av barn til og fra 
barnehage vil kreve muligheter for kortvarig parkering. I tillegg må en legge 
forholdene til rette for transport av bevegelseshemmede. Plan- og bygningsetatens 
henvisning av parkerte biler til de omkringliggende veiene med tildels manglende 
fortau, er ikke akseptabel. 


4. Trafikkavviklingen rundt skolen må gjøres sikrere. Oberst Rodes vei ved skolen og 
Eystein Torkildsens vei må enveisreguleres for å muliggjøre en forsvarlig 
trafikkavvikling. 


5. Bydelsdirektørens forslag til punkt 5 
6. Bydelsdirektørens forslag til punkt 6 
7. Bydelsdirektørens forslag til punkt 7 
8. Det må legges til rette for helsetjenester, lege og andre tjenester som en så stor skole 


må ha. 
9. Flerbrukshallen må bli et møtested for alle aldersgrupper og ikke båndlegges totalt 


bruksmessig av idretten etter vanlig arbeidstid og i helgene.  
10. Bydelsdirektørens forslag til punkt 8:  
     For øvrig slutter bydelsutvalget seg til det som framkommer i Plan- og        


bygningsetatens foreløpige vurderinger.   
 
Votering: 
Punkt 1: BUK-komiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Punkt 2: BUK-komiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Punkt 3: BUK-komiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Punkt 4: BUK-komiteens forslag til vedtak ble vedtatt med 3 stemmer (1 V, 1 H, 1 A). 2 
stemte i mot (1 FrP, 1 H) 
Punkt 5: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Punkt 6: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Punkt 7: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Punkt 8: BUK-komiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Punkt 9: BUK-komiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Punkt 10: Bydelsdirektørens forslag til vedtak punkt 8 ble enstemmig vedtatt som punkt 10 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
BUK-komiteens vedtak i saken som legges fram til sluttbehandling i bydelsutvalget 
18.12.2008: 
 


1. Bydelsutvalget mener at de nåværende skolebygg må rives og deler her Plan- og 
bygningsetatens syn. 


2. Bydelsutvalget støtter Plan – og bygningsetatens syn mht. å ivareta Munkerud gård og 
miljøet omkring. 







3. Bydelsutvalget mener at antallet parkeringsplasser må bedres betraktelig. Det er 
utilstrekkelig å anlegge 25 parkeringsplasser for en virksomhet med ca 80 tilsatte.  I 
tillegg vil flerbrukshallen kreve parkering utover dette dersom ikke skolegården skal 
benyttes til parkering etter vanlig skoletid og i helgene. Transport av barn til og fra 
barnehage vil kreve muligheter for kortvarig parkering. I tillegg må en legge 
forholdene til rette for transport av bevegelseshemmede. Plan- og bygningsetatens 
henvisning av parkerte biler til de omkringliggende veiene med tildels manglende 
fortau, er ikke akseptabel. 


4. Trafikkavviklingen rundt skolen må gjøres sikrere. Oberst Rodes vei ved skolen og 
Eystein Torkildsens vei må enveisreguleres for å muliggjøre en forsvarlig 
trafikkavvikling. 


5. Bydelsutvalget vil understreke betydning av at det fortsatt arbeides med fasaden mot 
Oberst Rodes vei slik at den gjennom variasjon, bruk av materiale og fasadeuttrykk 
signaliserer kvalitet, samtidig som det ikke framstår mer ruvende enn den 
omkringliggende bebyggelse.  


6. Bydelsutvalget vil understreke betydning av at det fortsatt arbeides med fasaden mot 
Oberst Rodes vei slik at den gjennom variasjon, bruk av materiale og fasadeuttrykk 
signaliserer kvalitet, samtidig som det ikke framstår mer ruvende enn den 
omkringliggende bebyggelse. 


7. Bydelsutvalget har tidligere påpekt viktigheten av at miljøfaktorer som forurenset 
grunn og radonstråling blir meget grundig i varetatt, og finner at dette, i følge den 
framlagte vurderingen, p.t. ikke er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. 
Bydelsutvalget forutsetter at dette blir gjort i god tid før sluttprosjekteringen og 
gravearbeider blir påbegynt 


8. Det må legges til rette for helsetjenester, lege og andre tjenester som en så stor skole 
må ha. 


9. Flerbrukshallen må bli et møtested for alle aldersgrupper og ikke båndlegges totalt 
bruksmessig av idretten etter vanlig arbeidstid og i helgene.  


10.  For øvrig slutter bydelsutvalget seg til det som framkommer i Plan- og        
bygningsetatens foreløpige vurderinger.   


 
 
 


 Sak 68 /08  Søknad om midler til drift av SFO på Steinerskolen for 
2008 


 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om forslag til behandling i : 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til BUK-komiteen: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltrees. 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget viser til at drift av SFO nå er Utdanningsetatens oppgave og 
ansvar. 
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2. Bydelsutvalget beklager at bydelen ikke har økonomiske midler til å støtte driften 
av SFO på Steinerskolen for 2008. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltrees 
 
 


 Sak 69 /08  Begrunnelse for avslag om frivillighetsmidler 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om begrunnelse for avslag om frivillighetsmidler til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget  
 
Til BUK-komiteen:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget opprettholder vedtaket om tildeling av frivillighetsmidler for 2008.   
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 Sak 70 /08  Evaluering av bydelsdagene 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Saken sendes til behandling i : 
BUK-komiten 
 Ungdomsrådet 
Eldrerådet  
Bydelsutvalget  
 
Til BUK-komiteen 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees  
 
Til ungdomsrådet 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees  
    
Til eldrerådet 
 Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees  
 
Til bydelsutvalget 
1. Foretatt evaluering tas til orientering. 
2. Skissert opplegg for bydelsdagene 2009/framtidige bydelsdager slik dette framkommer i 


saksutredningen pkt. 1 – 9, tiltrees 
3. Interessentene bak bydelsdagene oppnever for hvert år en ansvarsgruppe, som har det 


formelle og endelige ansvar for planlegging og gjennomføring av bydelsdagene. 
Ansvarsgruppen oppnevner arbeidsutvalg, og kan delegere oppgaver til arbeidsutvalget       


4. Bydelenes representasjon: 
a. Som bydelens politiske representant oppnevnes: Den til enhver tid sittende leder 


av BUK-komiten 
b. Ungdomsrådet og eldrerådet inviteres til å oppnevne hver sin representant til 


ansvarsgruppen. 
c. Administrasjonens deltakelse besluttes av bydelsdirektør 


   
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees  
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 Sak 71 /08  Søknad om lånegaranti for husbanklån for å utvide 
Idrettsbarnehagen i nye lokaler 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSALG TIL VEDTAK: 
 
Til Arbeidsutvalget: 
saken sendes til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til BUK-komiteen: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget i bydel Nordstrand anbefaler at Oslo kommune ved Bystyret garanterer 
for lån i Husbanken på kr 2 169 000 


2. Det settes som vilkår at plassene tildeles barn fra egen bydel. Dersom det er ledige 
plasser når dette er ivaretatt, gis det tilbud til barn bosatt i Oslo for øvrig. 


3. Det forutsettes at plassene tilrettelegges for barn under 3 år. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
 
Møtet hevet kl 21.10. 
  
 
Oslo, 10.12.2008 
 
 
 
Knut Hedemann (A) 
leder av barn, ungdom og kulturkomiteen 





		Møte:

		Barn, ungdom og kultur komite

		Møtested:

		Bydelsadministrasj., Ekebergveien 243

		Møtetid:

		Tirsdag 09. desember 2008 kl. 19.00   

		Sekretariat:

		02 180

		Møteleder:

		Knut Hedemann (A)

		Tilstede:

		Knut Hedemann (A)

		Martin Kirkengen (V)

		Kjersti Bagle-Tennebø (H)

		Mona Andersen (FrP)

		Ingeborg Midttun (H)

		Forfall:

		Andreas Bareid (H)

		Tedd Urnes (SV)

		Anne Marit Ruud (KrF)

		Som vara møtte:

		Ingeborg Midttun (H)

		I tillegg møtte:

		Møtesekretær:

		Åpen halvtime:

		- Møtereferat fra Omsorgsbygg, møte avholdt 29.120.2008 ad. barnehageutbygging ble omdelt på møtet.

		Eventuelt

		Saker behandlet under møte

		Sak 63 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart - BUK-komiteen 09.12.2008 1

		Sak 64 /08  Godkjenning av protokoll 11.11.2008- barn,ungdom og kultur komite 1

		Sak 65 /08  Avviksrapportering pr. 31.10.2008 2

		Sak 66 /08  Forslag til budsjett 2009 - Bydel Nordstrand 2

		Sak 67 /08  Oberst Rodes vei 92 C  m.fl. - Munkerud skole - planforslag til offentlig ettersyn 6

		Sak 68 /08  Søknad om midler til drift av SFO på Steinerskolen for 2008 8

		Sak 69 /08  Begrunnelse for avslag om frivillighetsmidler 9

		Sak 70 /08  Evaluering av bydelsdagene 2008 10

		Sak 71 /08  Søknad om lånegaranti for husbanklån for å utvide Idrettsbarnehagen i nye loklaer 11

		Innkalling og sakskart til møte 09.12.2008 godkjennes

		Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling:

		Knut Hedemann (A) fremmet forslag om at følgende BU-sak blir satt på sagens sakskart og behandles som sak 71/08:

		- Søknad om lånegaranti for husbanklån for å utvide idrettsbarnehagen i nye lokaler 

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt - med tilleggssak 71/08 - Søknad om lånegaranti for husbanklån for å utvide idrettsbarnehagen i nye lokaler

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		Innkalling og sakskart til møte 09.12.2008 godkjennes med tilleggssak 71/08

		Protokoll fra møte 11.11.2008 godkjennes

		Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		Protokoll fra møte 11.11.2008 godkjennes

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.10.2008 til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenEldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Til bydelsutvalget:

		Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget:

		Saken om forslag til budsjett 2009 – Bydel Nordstrand sendes til behandling i:

		Helse- og sosialkomiteen

		Barn, ungdom og kulturkomiteen

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og rådene:

		Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor bydelsutvalget tiltrees.

		Til medbestemmelsesutvalget:

		Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor bydelsutvalget tiltrees.

		Til arbeidsmiljøutvalget:

		1. På nåværende tidspunkt mener AMU at bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand innehar positive virkninger for arbeidsmiljøet. 

		2. Når det gjelder enkelttiltak i budsjettforslaget forutsetter AMU at  involvering skjer i tråd med Arbeidsmiljølovens bestemmelser.  

		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand vedtas med følgende tallstørrelser:

		1.A Brutto utgifter er 1 336 413 000 kroner, brutto inntekter er 471 242 000 kroner og netto utgifter er 865 171 000 kroner.

		1.B Budsjett spesifisert på artsgrupper er (i tusen kr):

		Artsgruppe

		 Forslag til budsjett 2009 

		10

		Lønn og sosiale utgifter

		        470 330 

		11-12

		Kjøp som inngår i  produksjon

		        547 266 

		13

		Kjøp som ikke inngår i  prod.

		        175 549 

		14

		Overføringsutgifter

		        143 268 

		15

		Finanskostnader

		                -   

		BRUTTO DRIFTSKOSTNADER

		     1 336 413 

		16

		Salgs- og leieinntekter

		       -112 554 

		17

		Refusjoner

		       -222 177 

		18

		Overføringsinntekter

		       -136 211 

		19

		Finansinntekter

		             -300 

		DRIFTSINNTEKTER

		       -471 242 

		NETTO DRIFTSUTGIFTER

		    865 171 

		1.C Brutto utgifter og brutto inntekter og netto utgifter pr funksjonsområde 

		Brutto utgifter

		Brutto inntekter

		Netto utgifter

		Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø

		130 112

		-13 653

		116 459

		Funksjonsområde 2A Barnehager

		349 113

		-252 551

		96 562

		Funksjonsområde 2B Oppvekst

		77 189

		-1 997

		75 192

		Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

		747 166

		-198 141

		549 025

		Sum Driftsbudsjett

		1 303 580

		-466 342

		837 238

		Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp

		32 833

		-4 900

		27 933

		Bydelen totalt

		1 336 413

		-471 242

		865 171

		1.D Spesifikasjon pr kostrafunksjon

		Pr kostrafunksjon

		Dok 3 2009

		Justering

		Budsjett  2009

		100 Politisk styring og kontrollorganer

		922 000

		0

		922 000

		120 Administrasjon

		20 414 000

		0

		20 414 000

		130 Administrasjonslokaler

		5 025 000

		0

		5 025 000

		180 Diverse fellesutgifter

		8 682 000

		0

		8 682 000

		190 Interne serviceenheter

		40 305 000

		0

		40 305 000

		233 Foreb. arbeid, helse og sosial

		474 000

		0

		474 000

		241 Diagnose, behandling, rehab.

		11 748 000

		0

		11 748 000

		242 Råd, veil. og sosial foreb. arbeid

		19 960 000

		0

		19 960 000

		243 Tilbud til pers. med rusproblemer

		2 236 000

		440 000

		2 676 000

		265 Kommunalt disponerte boliger

		4 819 000

		0

		4 819 000

		275 Introduksjonsordningen

		1 595 000

		0

		1 595 000

		283 Bistand etablering oppretthold egen bolig

		0

		0

		0

		335 Rekreasjon i tettsted

		159 000

		0

		159 000

		385 Andre kulturaktiviteter

		120 000

		0

		120 000

		Funksjonsområde 1 

		116 459 000

		440 000

		116 899 000

		201 Førskole

		62 260 000

		0

		62 260 000

		211 Styrket tilbud til førskolebarn

		8 604 000

		0

		8 604 000

		221 Førskolelokaler og skyss

		25 698 000

		0

		25 698 000

		Funksjonsområde 2A 

		96 562 000

		0

		96 562 000

		215 Skolefritids tilbud

		0

		0

		0

		222 Skolelokaler og skyss

		0

		0

		0

		231 Aktivitetstilbud barn og unge

		3 973 000

		0

		3 973 000

		232 Foreb. - skole- og helsestasjonstj.

		16 003 000

		0

		16 003 000

		244 Barneverntjeneste

		12 765 000

		0

		12 765 000

		251 Barneverntiltak i familien

		10 947 000

		0

		10 947 000

		252 Barneverntiltak utenfor familien

		31 504 000

		0

		31 504 000

		Funksjonsområde 2B 

		75 192 000

		0

		75 192 000

		234 Aktivisering eldre og funksjonsh.

		34 860 000

		0

		34 860 000

		253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon

		311 784 000

		0

		311 784 000

		254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet

		190 481 000

		0

		190 481 000

		261 Institusjonslokaler

		0

		0

		0

		733 Transport for funksjonshemmede

		11 900 000

		0

		11 900 000

		Funksjonsområde 3 

		549 025 000

		0

		549 025 000

		281 Økonomisk sosialhjelp

		27 933 000

		-440 000

		27 493 000

		Funksjonsområde 4 

		27 933 000

		-440 000

		27 493 000

		Sum Bydel Nordstrand

		865 171 000

		0

		865 171 000

		2. Aktivitetsnivå og måltall i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand” godkjennes. 

		3. Tiltak og deltiltak i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand” (side 105-132) tas til etterretning. De tiltak og deltiltak som representerer nivåendringer i tjenestevolum omtalt i samme vedlegg godkjennes.

		4. Endringer i årsverk i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand” (side 140-141) godkjennes.

		5. Det omdisponeres kr 440 000 fra Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp til Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø.  Midlene skal benyttes til rusomsorg, dvs aktive tiltak som bidrar til å redusere utbetalingene av økonomisk sosialhjelp.

		6. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av økonomireglementet for Oslo kommune 2009, pkt 4 budsjettfullmakt delegert til bydelsutvalgene, pkt 4.3 Rammer for videredelegering a, b og c.  I dette menes også at bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom organisatoriske enheter innenfor bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområdenivå.

		7. Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas å være uendret og egenandel fotpleie økes med 4,3% i samsvar med ”budsjettekniske merknader” i Byrådets budsjettforslag for 2009.

		8. Bydelsdirektørens forslag til budsjett er bygget på tildelt budsjettramme fra Byrådets forslag til budsjett for 2009, samt tilleggsinnstilling til denne. Det foreslås at eventuelle endringsbeløp av bydelens budsjettramme ved budsjettforlik avsettes på følgende måte:

		 Prisreduksjon på sykehjemsplasser går uavkortet til økte sykehjemsplasser

		 Økning i budsjettrammen vedtas på kostrafunksjon 180 Diverse fellesutgifter – og fordeles i egen budsjettjusteringssak innen 1. tertial 2009.

		Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling:

		Knut Hedemann (A) fremmet følgende forslag til vedtak:

		1. BUK-komiteen finner det vanskelig å fatte vedtak i budsjettsaken fordi forslaget til budsjett for 2009 ikke er sammenstilt med prognosen for 2008. 

		Vi ser heller ikke bakgrunnen for den store økningen i budsjettet for området F03. Denne er ikke presisert i tekstens 8 punkter i saken.

		2. Dersom dette siste punktet er en budsjett-teknisk forklarbar sak, kan BUK-komiteen tiltre forslaget til budsjett.

		Votering:

		Punkt 1: Knut Hedemanns (A)  forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

		Punkt 2: : Knut Hedemanns (A)  forslag til vedtak ble vedtatt med 4 stemmer (1 A, 1 FrP, 2 H) mot  1 stemme (V)

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		1. BUK-komiteen finner det vanskelig å fatte vedtak i budsjettsaken fordi forslaget til budsjett for 2009 ikke er sammenstilt med prognosen for 2008. 

		Vi ser heller ikke bakgrunnen for den store økningen i budsjettet for området F03. Denne er ikke presisert i tekstens 8 punkter i saken.

		2. Dersom dette siste punktet er en budsjett-teknisk forklarbar sak, kan BUK-komiteen tiltre forslaget til budsjett.

		Til arbeidsutvalget:

		Saken sendes til:

		Bydelsutvalget

		Til komiteene:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees.

		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsutvalget er tilfredshet med det syn som Plan- og bygningsetaten uttrykker i forhold til at Byantikvarens fraråder riving av det nåværende skolebygget. Den ambisjon og perspektiver som er lagt inni  planen for nybygg av skolen med utvidet elevkapasitet, ny barnehage og flerbruks- kulturbygg (hall) krever nybygging.

		2. Bydelsutvalget er tilfreds med at Plan- og bygningsetaten påpeker viktigheten av  å ivareta Munkerud gård og miljøet omkring, og at det i denne forbindelse vurderes om byggegrensen kan trekkes noe tilbake sør for gården.

		3. Når det gjelder de trafikale forholdene: gangforbindelser, avkjørsel og ”drop-off” sonenes kapasitet er det etter bydelsutvalgets oppfatning viktig å tilrettelegge for best mulig og sikker tilgjengelig for de myke trafikantene/barn/skolebarn. 

		4. Bydelsutvalget ber Plan- og bygningsetaten særlig ivareta tillempninger slik at nabolagets bekymring for trafikksituasjonen blir imøtekommet, ikke minst slik at stopp og parkering i  tilliggende veier blir redusert.

		5. Bydelsutvalget vil understreke betydning av at det fortsatt arbeides med fasaden mot Oberst Rodes vei slik at den gjennom variasjon, bruk av materiale og fasadeuttrykk signaliserer kvalitet, samtidig som det ikke framstår mer ruvende enn den omkringliggende bebyggelse. 

		6. Bydelsutvalget understreker betydningen av at skolens og barnehagens ute- og lekearealer blir utformet med sikte på miljøkvalitet og avskjermet for annen trafikk.

		7. Bydelsutvalget har tidligere påpekt viktigheten av at miljøfaktorer som forurenset grunn og radonstråling blir meget grundig i varetatt, og finner at dette, i følge den framlagte vurderingen, p.t. ikke er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Bydelsutvalget forutsetter at dette blir gjort i god tid før sluttprosjekteringen og gravearbeider blir påbegynt.

		8. For øvrig slutter bydelsutvalget seg til det som framkommer i Plan- og bygningsetatens foreløpige vurderinger. 

		9. En så stor skole krever oppfølging og tilrettelegging for andre tjenester som lege og helsetjenester”. Bydelutvalget ber om at det tilrettes fordette.  

		Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling:

		Knut Hedemann (A) fremmet følgende fellesforslag til vedtak i BUK-komiteen – i saken som behandles i bydelsutvalget 18.12.2008:

		1. Bydelsutvalget mener at de nåværende skolebygg må rives og deler her Plan- og bygningsetatens syn.

		2. Bydelsutvalget støtter Plan – og bygningsetatens syn mht. å ivareta Munkerud gård og miljøet omkring.

		3. Bydelsutvalget mener at antallet parkeringsplasser må bedres betraktelig. Det er utilstrekkelig å anlegge 25 parkeringsplasser for en virksomhet med ca 80 tilsatte.  I tillegg vil flerbrukshallen kreve parkering utover dette dersom ikke skolegården skal benyttes til parkering etter vanlig skoletid og i helgene. Transport av barn til og fra barnehage vil kreve muligheter for kortvarig parkering. I tillegg må en legge forholdene til rette for transport av bevegelseshemmede. Plan- og bygningsetatens henvisning av parkerte biler til de omkringliggende veiene med tildels manglende fortau, er ikke akseptabel.

		4. Trafikkavviklingen rundt skolen må gjøres sikrere. Oberst Rodes vei ved skolen og Eystein Torkildsens vei må enveisreguleres for å muliggjøre en forsvarlig trafikkavvikling.

		5. Bydelsdirektørens forslag til punkt 5

		6. Bydelsdirektørens forslag til punkt 6

		7. Bydelsdirektørens forslag til punkt 7

		8. Det må legges til rette for helsetjenester, lege og andre tjenester som en så stor skole må ha.

		9. Flerbrukshallen må bli et møtested for alle aldersgrupper og ikke båndlegges totalt bruksmessig av idretten etter vanlig arbeidstid og i helgene. 

		10. Bydelsdirektørens forslag til punkt 8: 

		     For øvrig slutter bydelsutvalget seg til det som framkommer i Plan- og        bygningsetatens foreløpige vurderinger.  

		Votering:

		Punkt 1: BUK-komiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Punkt 2: BUK-komiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Punkt 3: BUK-komiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Punkt 4: BUK-komiteens forslag til vedtak ble vedtatt med 3 stemmer (1 V, 1 H, 1 A). 2 stemte i mot (1 FrP, 1 H)

		Punkt 5: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Punkt 6: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Punkt 7: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Punkt 8: BUK-komiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Punkt 9: BUK-komiteens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Punkt 10: Bydelsdirektørens forslag til vedtak punkt 8 ble enstemmig vedtatt som punkt 10

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		BUK-komiteens vedtak i saken som legges fram til sluttbehandling i bydelsutvalget 18.12.2008:

		1. Bydelsutvalget mener at de nåværende skolebygg må rives og deler her Plan- og bygningsetatens syn.

		2. Bydelsutvalget støtter Plan – og bygningsetatens syn mht. å ivareta Munkerud gård og miljøet omkring.

		3. Bydelsutvalget mener at antallet parkeringsplasser må bedres betraktelig. Det er utilstrekkelig å anlegge 25 parkeringsplasser for en virksomhet med ca 80 tilsatte.  I tillegg vil flerbrukshallen kreve parkering utover dette dersom ikke skolegården skal benyttes til parkering etter vanlig skoletid og i helgene. Transport av barn til og fra barnehage vil kreve muligheter for kortvarig parkering. I tillegg må en legge forholdene til rette for transport av bevegelseshemmede. Plan- og bygningsetatens henvisning av parkerte biler til de omkringliggende veiene med tildels manglende fortau, er ikke akseptabel.

		4. Trafikkavviklingen rundt skolen må gjøres sikrere. Oberst Rodes vei ved skolen og Eystein Torkildsens vei må enveisreguleres for å muliggjøre en forsvarlig trafikkavvikling.

		5. Bydelsutvalget vil understreke betydning av at det fortsatt arbeides med fasaden mot Oberst Rodes vei slik at den gjennom variasjon, bruk av materiale og fasadeuttrykk signaliserer kvalitet, samtidig som det ikke framstår mer ruvende enn den omkringliggende bebyggelse. 

		6. Bydelsutvalget vil understreke betydning av at det fortsatt arbeides med fasaden mot Oberst Rodes vei slik at den gjennom variasjon, bruk av materiale og fasadeuttrykk signaliserer kvalitet, samtidig som det ikke framstår mer ruvende enn den omkringliggende bebyggelse.

		7. Bydelsutvalget har tidligere påpekt viktigheten av at miljøfaktorer som forurenset grunn og radonstråling blir meget grundig i varetatt, og finner at dette, i følge den framlagte vurderingen, p.t. ikke er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Bydelsutvalget forutsetter at dette blir gjort i god tid før sluttprosjekteringen og gravearbeider blir påbegynt

		8. Det må legges til rette for helsetjenester, lege og andre tjenester som en så stor skole må ha.

		9. Flerbrukshallen må bli et møtested for alle aldersgrupper og ikke båndlegges totalt bruksmessig av idretten etter vanlig arbeidstid og i helgene. 

		10.  For øvrig slutter bydelsutvalget seg til det som framkommer i Plan- og        bygningsetatens foreløpige vurderinger.  

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om forslag til behandling i :

		Barn, ungdom og kulturkomite

		Til BUK-komiteen:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltrees.

		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsutvalget viser til at drift av SFO nå er Utdanningsetatens oppgave og ansvar.

		2. Bydelsutvalget beklager at bydelen ikke har økonomiske midler til å støtte driften av SFO på Steinerskolen for 2008.

		Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltrees

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om begrunnelse for avslag om frivillighetsmidler til behandling i:

		Barn, ungdom og kulturkomiteen

		Bydelsutvalget 

		Til BUK-komiteen: 

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees.

		Til bydelsutvalget:

		Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees.

		Saken sendes til behandling i :

		BUK-komiten

		 Ungdomsrådet

		Eldrerådet 

		Bydelsutvalget 

		Til BUK-komiteen

		Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees 

		Til ungdomsrådet

		Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees 

		 Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees 

		2. Skissert opplegg for bydelsdagene 2009/framtidige bydelsdager slik dette framkommer i saksutredningen pkt. 1 – 9, tiltrees

		3. Interessentene bak bydelsdagene oppnever for hvert år en ansvarsgruppe, som har det formelle og endelige ansvar for planlegging og gjennomføring av bydelsdagene. Ansvarsgruppen oppnevner arbeidsutvalg, og kan delegere oppgaver til arbeidsutvalget      

		4. Bydelenes representasjon:

		a. Som bydelens politiske representant oppnevnes: Den til enhver tid sittende leder av BUK-komiten

		b. Ungdomsrådet og eldrerådet inviteres til å oppnevne hver sin representant til ansvarsgruppen.

		c. Administrasjonens deltakelse besluttes av bydelsdirektør

		Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees 

		BYDELSDIREKTØRENS FORSALG TIL VEDTAK:

		Til Arbeidsutvalget:

		saken sendes til behandling i:

		Barn, ungdom og kulturkomiteen

		Bydelsutvalget

		Til BUK-komiteen:

		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsutvalget i bydel Nordstrand anbefaler at Oslo kommune ved Bystyret garanterer for lån i Husbanken på kr 2 169 000

		2. Det settes som vilkår at plassene tildeles barn fra egen bydel. Dersom det er ledige plasser når dette er ivaretatt, gis det tilbud til barn bosatt i Oslo for øvrig.

		3. Det forutsettes at plassene tilrettelegges for barn under 3 år.

		Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		Møtet hevet kl 21.10.

		Oslo, 10.12.2008

		Knut Hedemann (A)

		leder av barn, ungdom og kulturkomiteen
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 Protokoll 9/08 
 
 
Møte: Rådet for funksjonshemmede 


 


 


Møtested: Bydelsadministrasjonen Ekebergveien 243 
Møtetid: Mandag 08. desember 2008 kl. 17.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Jon Olaf Pihl Halvorsen  
   
Tilstede: Irene Sehested Grønaas 


Hilde Marie Hansen  
Jon Olaf Pihl Halvorsen 
MonaVerdich (observatør) 
Ann Kristin Jøntvedt, adm. 


 


   
Forfall: Grete A. Wadsworth 


Steinar Bjerve 
 


  
 


 


Som vara møtte: 
 


 
   


I tillegg møtte:   


   


Møtesekretær: Ann Kristin Jøntvedt, adm.  
 
Åpen halvtime: Ingen frammøtte 
 
Informasjon : 


Rådet for funksjonshemmede har følgende informasjon: 
• RFF har etterlyst innsyn i de ulike tilsynsrapportene som forligger i inneværende år. 


Aktuelle tilsynsrapporter er nå fremlagt for RFF.  
• RFF har ønsket en oversikt over boliger for utviklingshemmede/funksjonshemmede  


og en beskrivelse av langsiktig planlegging av bo - tilbudet til brukere  med 
omfattende bistandsbehov.                                                                                           
Det vises til bydel Nordstrands budsjett  for 2009, hvor det forefinnes oversikt  over 
alle de aktuelle bo - tilbudene, med en beskrivelse av den enkelte bolig. Det redegjøres 
også i budsjettet for hvordan de aktuelle enhetene samarbeider og planlegger ift. 
barn/unge som vil ha behov for bolig med omfattende bistand etter fylte 18 år. 







  
 


• RFF har ønsket en redegjørelse av prosjektet Kompass i bydelen. Det vil bli satt av tid 
til en slik redegjørelse i et av de første møtene i 2009. Prosjektet-koordinator Kaja 
Omland vil presentere kompass. 


• RFF har ønsket en redegjørelse for Herregårdsveien og hva boligmassen har vært 
brukt/blir brukt til. Denne redegjørelsen vil foreligge i et av de første møtene i 2009. 
Møtesekretær innhenter opplysninger. 


 
Eventuelt: 


• Rådet for funksjonshemmede ønsker forelagt bydelens uttalelse i forbindelse med 
beslutningen om å flytte Altmuligmannstjenesten fra 01.01.2009. 


•  Rådet for funksjonshemmede ønsker at bydelen i ansettelsesprosesser legger til rette 
for å gå inn for rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne.  
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Sak 56 /08  Godkjenning av sakskart og innkalling 08.12.2008 - Råd 
for funksjonshemmede 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møte 08.12.2008 godkjennes 
 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 08.12.2008 godkjennes 


 


 


 Sak 57 /08  Godkjenning av protokoll 10.11.2008- Råd for 
funksjonshemmede 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møte 10.11.2008 godkjennes 
 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Protokoll fra møte 10.11.2008 godkjennes 







 


 


 


Sak 58 /08  Avviksrapportering pr. 31.10.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 
31.10.2008 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. 31.10. 2008 
til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.10.2008 til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
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Sak 59 /08  Forslag til budsjett 2009 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken om forslag til budsjett 2009 – Bydel Nordstrand sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og rådene: 
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor 
bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor 
bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 


1. På nåværende tidspunkt mener AMU at bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for 
Bydel Nordstrand innehar positive virkninger for arbeidsmiljøet.  


2. Når det gjelder enkelttiltak i budsjettforslaget forutsetter AMU at  involvering skjer i 
tråd med Arbeidsmiljølovens bestemmelser.   


 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand vedtas med følgende 
tallstørrelser: 


 
1.A Brutto utgifter er 1 336 413 000 kroner, brutto inntekter er 471 242 000 kroner og 
netto utgifter er 865 171 000 kroner. 


 
1.B Budsjett spesifisert på artsgrupper er (i tusen kr): 


Artsgruppe  Forslag til 
budsjett 2009 


10 Lønn og sosiale utgifter         470 330  
11-12 Kjøp som inngår i  produksjon         547 266  


13 Kjøp som ikke inngår i  prod.         175 549  
14 Overføringsutgifter         143 268  
15 Finanskostnader                 -    


BRUTTO DRIFTSKOSTNADER      1 336 413  
16 Salgs- og leieinntekter        -112 554  
17 Refusjoner        -222 177  
18 Overføringsinntekter        -136 211  
19 Finansinntekter              -300  


DRIFTSINNTEKTER        -471 242  


NETTO DRIFTSUTGIFTER     865 171  


 







1.C Brutto utgifter og brutto inntekter og netto utgifter pr funksjonsområde  
Funksjonsområde Brutto 


utgifter 
Brutto 
inntekter 


Netto 
utgifter 


Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø 130 112 -13 653 116 459 
Funksjonsområde 2A Barnehager 349 113 -252 551 96 562 
Funksjonsområde 2B Oppvekst 77 189 -1 997 75 192 
Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg 747 166 -198 141 549 025 
Sum Driftsbudsjett 1 303 580 -466 342 837 238 
Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp 32 833 -4 900 27 933 
Bydelen totalt 1 336 413 -471 242 865 171 


 
1.D Spesifikasjon pr kostrafunksjon 


Pr kostrafunksjon Dok 3 2009 Justering 
Budsjett  
2009 


100 Politisk styring og kontrollorganer 922 000 0 922 000 
120 Administrasjon 20 414 000 0 20 414 000 
130 Administrasjonslokaler 5 025 000 0 5 025 000 
180 Diverse fellesutgifter 8 682 000 0 8 682 000 
190 Interne serviceenheter 40 305 000 0 40 305 000 
233 Foreb. arbeid, helse og sosial 474 000 0 474 000 
241 Diagnose, behandling, rehab. 11 748 000 0 11 748 000 
242 Råd, veil. og sosial foreb. arbeid 19 960 000 0 19 960 000 
243 Tilbud til pers. med rusproblemer 2 236 000 440 000 2 676 000 
265 Kommunalt disponerte boliger 4 819 000 0 4 819 000 
275 Introduksjonsordningen 1 595 000 0 1 595 000 
283 Bistand etablering oppretthold egen bolig 0 0 0 
335 Rekreasjon i tettsted 159 000 0 159 000 
385 Andre kulturaktiviteter 120 000 0 120 000 
Funksjonsområde 1  116 459 000 440 000 116 899 000 
201 Førskole 62 260 000 0 62 260 000 
211 Styrket tilbud til førskolebarn 8 604 000 0 8 604 000 
221 Førskolelokaler og skyss 25 698 000 0 25 698 000 
Funksjonsområde 2A  96 562 000 0 96 562 000 
215 Skolefritids tilbud 0 0 0 
222 Skolelokaler og skyss 0 0 0 
231 Aktivitetstilbud barn og unge 3 973 000 0 3 973 000 
232 Foreb. - skole- og helsestasjonstj. 16 003 000 0 16 003 000 
244 Barneverntjeneste 12 765 000 0 12 765 000 
251 Barneverntiltak i familien 10 947 000 0 10 947 000 
252 Barneverntiltak utenfor familien 31 504 000 0 31 504 000 
Funksjonsområde 2B  75 192 000 0 75 192 000 
234 Aktivisering eldre og funksjonsh. 34 860 000 0 34 860 000 
253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 311 784 000 0 311 784 000 
254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 190 481 000 0 190 481 000 
261 Institusjonslokaler 0 0 0 
733 Transport for funksjonshemmede 11 900 000 0 11 900 000 
Funksjonsområde 3  549 025 000 0 549 025 000 
281 Økonomisk sosialhjelp 27 933 000 -440 000 27 493 000 
Funksjonsområde 4  27 933 000 -440 000 27 493 000 
Sum Bydel Nordstrand 865 171 000 0 865 171 000 


 
 


2. Aktivitetsnivå og måltall i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel 
Nordstrand” godkjennes.  
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3. Tiltak og deltiltak i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel 
Nordstrand” (side 105-132) tas til etterretning. De tiltak og deltiltak som 
representerer nivåendringer i tjenestevolum omtalt i samme vedlegg godkjennes. 


 
4. Endringer i årsverk i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel 


Nordstrand” (side 140-141) godkjennes. 
 


5. Det omdisponeres kr 440 000 fra Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp til 
Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø.  Midlene skal benyttes til rusomsorg, 
dvs aktive tiltak som bidrar til å redusere utbetalingene av økonomisk sosialhjelp. 


 
6. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av 


økonomireglementet for Oslo kommune 2009, pkt 4 budsjettfullmakt delegert til 
bydelsutvalgene, pkt 4.3 Rammer for videredelegering a, b og c.  I dette menes også at 
bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom 
organisatoriske enheter innenfor bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområdenivå. 


 
7. Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas å være uendret og egenandel fotpleie 


økes med 4,3% i samsvar med ”budsjettekniske merknader” i Byrådets budsjettforslag 
for 2009. 


 
8. Bydelsdirektørens forslag til budsjett er bygget på tildelt budsjettramme fra Byrådets 


forslag til budsjett for 2009, samt tilleggsinnstilling til denne. Det foreslås at 
eventuelle endringsbeløp av bydelens budsjettramme ved budsjettforlik avsettes på 
følgende måte: 


 
• Prisreduksjon på sykehjemsplasser går uavkortet til økte sykehjemsplasser 
• Økning i budsjettrammen vedtas på kostrafunksjon 180 Diverse fellesutgifter – 


og fordeles i egen budsjettjusteringssak innen 1. tertial 2009. 
 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes ber om følgende: 


• Å bli involvert i budsjett prosesser i fremtiden. Det har ikke vært tilfelle til nå. 
• At dokumenter utstedes til råds -medlemmene i god tid før råds-møtene i papir utgave. 


Dette gjelder spesielt store dokumenter som budsjettforslaget. 
• Om redegjørelse for et punkt i budsjettet som er uklart.- det gjelder fysioterapi (s.52): 


Er det korrekt at av 13,56 avtalehjemler er det 1,5 hjemler som gir 
hjemmebehandling? Det kan ikke være korrekt at alle fysioterapeuter gir tilbud om 
hjemmefysioterapi. 


• At fysio/ergoterapitjenesten og Altmuligmannstjenesten trenger utvidelse av sine 
tjenester. Ventetid er det viktig å unngå. Godt tilbud er viktig for at eldre og 
funksjonshemmede kan bo og klare seg i eget hjem. Dette forhold må bla. Ses i 
sammenheng med den beklagelige reduksjon av antall sykehjemsplasser.  


• RFF sier seg enig i at enkelte deler av Altmuligmannstjenesten kan være tjent med en 
sentralisering, men mener at de største deler av denne tjenesten bør ligge  
lokalt i bydelen. Nær kjennskap og minimalt byråkrati er spesielt nødvendig i denne  
tjenesten.                      


• Ønsker en orientering om planene vedr. ombygging av Marmorberget . 
• Ønsker en orientering ift. status for ”Omsorg Pluss” i bydelen. 
 







• RFF beklager sterkt nedjusteringen av årsverk i Praktisk Bistand. 
Videre bør det av hensyn til brukernes trivsel gis langt større adgang for brukerne selv 
til å prioritere bruken av tildelte timer. 


• Det bør legges bedre tilrette for funksjonshemmede ved fysioterapi-  
instituttene i bydelen med heis/rampe. Ved Holtet fysioterapi vil dette kunne gjøres 
med svært enkle midler. 


 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor 
bydelsutvalget tiltrees med merknader. 


  


 


Sak 60 /08  Rapport fra uanmeldt tilsyn på Nordseterhjemmet den 
02.09.2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Nordseterhjemmet 
02.09.08 til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Nordseterhjemmet 02.09.08 
til etterretning. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
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Sak 61 /08  Rapport fra uanmeldt tilsyn på Bekkelagshjemmet den 
02.09.2008 


 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Bekkelagshjemmet 
02.09.08 til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 02.09.08 
til etterretning. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees. 
 
 
 
 
Jon Olaf Pihl Halvorsen 
leder  
 
Oslo , 10.12.2008 
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		 Om redegjørelse for et punkt i budsjettet som er uklart.- det gjelder fysioterapi (s.52): Er det korrekt at av 13,56 avtalehjemler er det 1,5 hjemler som gir hjemmebehandling? Det kan ikke være korrekt at alle fysioterapeuter gir tilbud om hjemmefysioterapi.

		 At fysio/ergoterapitjenesten og Altmuligmannstjenesten trenger utvidelse av sine tjenester. Ventetid er det viktig å unngå. Godt tilbud er viktig for at eldre og funksjonshemmede kan bo og klare seg i eget hjem. Dette forhold må bla. Ses i sammenheng med den beklagelige reduksjon av antall sykehjemsplasser. 

		 RFF sier seg enig i at enkelte deler av Altmuligmannstjenesten kan være tjent med en sentralisering, men mener at de største deler av denne tjenesten bør ligge lokalt i bydelen. Nær kjennskap og minimalt byråkrati er spesielt nødvendig i denne  tjenesten.                     

		 Ønsker en orientering om planene vedr. ombygging av Marmorberget .

		 Ønsker en orientering ift. status for ”Omsorg Pluss” i bydelen.

		 RFF beklager sterkt nedjusteringen av årsverk i Praktisk Bistand.Videre bør det av hensyn til brukernes trivsel gis langt større adgang for brukerne selvtil å prioritere bruken av tildelte timer.

		 Det bør legges bedre tilrette for funksjonshemmede ved fysioterapi- instituttene i bydelen med heis/rampe. Ved Holtet fysioterapi vil dette kunne gjøres med svært enkle midler.

		Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor bydelsutvalget tiltrees med merknader.

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Nordseterhjemmet 02.09.08 til behandling i:

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees.

		Til bydelsutvalget:

		Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Nordseterhjemmet 02.09.08 til etterretning.

		Rådet for funksjonshemmedes behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets uanmeldte besøk ved Bekkelagshjemmet 02.09.08 til behandling i:

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees

		Til bydelsutvalget:

		Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 02.09.08 til etterretning.

		Rådet for funksjonshemmedes behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees.
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Protokoll 9/08 
 
 
Møte: Ungdomsrådet 


 


 


Møtested: Lambertseter fritidsklubb 
Møtetid: Mandag 08. desember 2008 kl. 18.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Sindre Berge  
   
Tilstede: Oda Sundal, Bekkelaget menighet,  


Kristina Skoric, Lambertseter VGS,  
Henrik Hortemo, NMUF,  
Susanne Rootwelt, BSK,  
Olav Kvalsvik, Lambertseter 
ungdomsskole,   
Sindre Berge, NIF,  
Tiril Berg, LIF,  
Kristin Aalborg, Kastellet skole. 
Henriette Holtmann, Karlsrud skole. 


 


   
Forfall: 


 


 


 
   
Som vara møtte:  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Harald. W Larsen  
   
 
Åpen halvtime 
 
Informasjon : 
 
UR har for øyeblikket ikke representanter fra: Nordseter skole, Lambertseter ungdomsklubb. 
 
 
 
 







Eventuelt: 
 


A. UR-genser skal være ferdig til Ungdommens bystyremøte (UBM) i februar 2009. 
Tidligere vedtatt genser-tekst forkastes.  Ny tekst diskuteres  på URs Facebook-side. 


B. Kristina og Henrik var på sitt første SUR-møte nylig.  


- I januar blir det tilbud til alle om forberedelsesmøte  til UBM:  Tips om 
taleteknikk med mer. 


- UBM-vedtak 2008 med krav om bedre og billigere kollektivtrafikk: 
Samferdselsetaten har gitt tilbakemelding om at kravet er for diffust. Alle UR 
oppfordres nå om å gi beskjed om ønsker fra egen bydel.  Konkret diskusjon på 
neste UR-møte. 


C. UBM: 3. og 5. februar på dagtid, og 12. feb  på kvelden.  Kristina og Henrik deltar, to 
til velges på neste UR-møte. 


D. Helse og kosthold: Sindre har sendt brev pr post til elevrådene ved bydelens ungdoms- 
og VG- skoler. Intet svar mottatt, ingen av UR-representantene har sett brevet på sin 
skole / i sitt elevråd. Ny henvendelse gjøres pr mail. 


E. Søknad fra Lambertseter fritidsklubb om kr 20.000 til Ungdommen kulturmønstring -
UKM 2009 i Bydel Nordstrand: VEDTATT.  


Forutsetning: På PR-materiell skal det stå at UR er hovedsponsor for UKM, og det må 
rapporteres om hvordan pengene blir brukt.  


UKM 2009 blir antagelig i Lambertseter fritidsklubb fredag 9. mars. Alder ca 13 til 19 
år. Alle typer scenekultur (dans, sang, rap, musikk med mer) samt film og matkultur 
kan delta. 


F. Handingsplan mot vold og overgrep mot barn og ungdom i Bydel Nordstrand: Tas opp 
i neste UR. 
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Sak 45 /08  Godkjenning av innkalling og sakskart 08.12.2008 -
ungdomsrådet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Sakskart og innkalling til møte 08.12.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Sakskart og innkalling til møte 08.12.2008 godkjennes 


 


Sak 46 /08  Godkjenning av protokoll 10.11.2008 - ungdomsrådet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møte 10.11.2008 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Protokoll fra møte 10.11.2008 godkjennes 
 
 


  
 
 
 
 
 
 
 







 


Sak 47 /08  Avviksrapportering pr. 31.10.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 
31.10.2008 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. 31.10. 2008 
til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.10.2008 til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
  
 


Sak 48 /08  Forslag til budsjett 2009 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken om forslag til budsjett 2009 – Bydel Nordstrand sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
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Til komiteer og rådene: 
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor 
bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor 
bydelsutvalget tiltrees. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 


1. På nåværende tidspunkt mener AMU at bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for 
Bydel Nordstrand innehar positive virkninger for arbeidsmiljøet.  


2. Når det gjelder enkelttiltak i budsjettforslaget forutsetter AMU at  involvering skjer i 
tråd med Arbeidsmiljølovens bestemmelser.   


 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand vedtas med følgende 
tallstørrelser: 


 
1.A Brutto utgifter er 1 336 413 000 kroner, brutto inntekter er 471 242 000 kroner og 
netto utgifter er 865 171 000 kroner. 


 
1.B Budsjett spesifisert på artsgrupper er (i tusen kr): 


Artsgruppe  Forslag til 
budsjett 2009 


10 Lønn og sosiale utgifter         470 330  
11-12 Kjøp som inngår i  produksjon         547 266  


13 Kjøp som ikke inngår i  prod.         175 549  
14 Overføringsutgifter         143 268  
15 Finanskostnader                 -    


BRUTTO DRIFTSKOSTNADER      1 336 413  
16 Salgs- og leieinntekter        -112 554  
17 Refusjoner        -222 177  
18 Overføringsinntekter        -136 211  
19 Finansinntekter              -300  


DRIFTSINNTEKTER        -471 242  


NETTO DRIFTSUTGIFTER     865 171  


 
1.C Brutto utgifter og brutto inntekter og netto utgifter pr funksjonsområde  
Funksjonsområde Brutto 


utgifter 
Brutto 
inntekter 


Netto 
utgifter 


Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø 130 112 -13 653 116 459 
Funksjonsområde 2A Barnehager 349 113 -252 551 96 562 
Funksjonsområde 2B Oppvekst 77 189 -1 997 75 192 
Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg 747 166 -198 141 549 025 
Sum Driftsbudsjett 1 303 580 -466 342 837 238 
Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp 32 833 -4 900 27 933 
Bydelen totalt 1 336 413 -471 242 865 171 


 
1.D Spesifikasjon pr kostrafunksjon 


Pr kostrafunksjon Dok 3 2009 Justering 
Budsjett  
2009 


100 Politisk styring og kontrollorganer 922 000 0 922 000 







120 Administrasjon 20 414 000 0 20 414 000 
130 Administrasjonslokaler 5 025 000 0 5 025 000 
180 Diverse fellesutgifter 8 682 000 0 8 682 000 
190 Interne serviceenheter 40 305 000 0 40 305 000 
233 Foreb. arbeid, helse og sosial 474 000 0 474 000 
241 Diagnose, behandling, rehab. 11 748 000 0 11 748 000 
242 Råd, veil. og sosial foreb. arbeid 19 960 000 0 19 960 000 
243 Tilbud til pers. med rusproblemer 2 236 000 440 000 2 676 000 
265 Kommunalt disponerte boliger 4 819 000 0 4 819 000 
275 Introduksjonsordningen 1 595 000 0 1 595 000 
283 Bistand etablering oppretthold egen bolig 0 0 0 
335 Rekreasjon i tettsted 159 000 0 159 000 
385 Andre kulturaktiviteter 120 000 0 120 000 
Funksjonsområde 1  116 459 000 440 000 116 899 000 
201 Førskole 62 260 000 0 62 260 000 
211 Styrket tilbud til førskolebarn 8 604 000 0 8 604 000 
221 Førskolelokaler og skyss 25 698 000 0 25 698 000 
Funksjonsområde 2A  96 562 000 0 96 562 000 
215 Skolefritids tilbud 0 0 0 
222 Skolelokaler og skyss 0 0 0 
231 Aktivitetstilbud barn og unge 3 973 000 0 3 973 000 
232 Foreb. - skole- og helsestasjonstj. 16 003 000 0 16 003 000 
244 Barneverntjeneste 12 765 000 0 12 765 000 
251 Barneverntiltak i familien 10 947 000 0 10 947 000 
252 Barneverntiltak utenfor familien 31 504 000 0 31 504 000 
Funksjonsområde 2B  75 192 000 0 75 192 000 
234 Aktivisering eldre og funksjonsh. 34 860 000 0 34 860 000 
253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 311 784 000 0 311 784 000 
254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 190 481 000 0 190 481 000 
261 Institusjonslokaler 0 0 0 
733 Transport for funksjonshemmede 11 900 000 0 11 900 000 
Funksjonsområde 3  549 025 000 0 549 025 000 
281 Økonomisk sosialhjelp 27 933 000 -440 000 27 493 000 
Funksjonsområde 4  27 933 000 -440 000 27 493 000 
Sum Bydel Nordstrand 865 171 000 0 865 171 000 


 
 


2. Aktivitetsnivå og måltall i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel 
Nordstrand” godkjennes.  


 
3. Tiltak og deltiltak i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel 


Nordstrand” (side 105-132) tas til etterretning. De tiltak og deltiltak som 
representerer nivåendringer i tjenestevolum omtalt i samme vedlegg godkjennes. 


 
4. Endringer i årsverk i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel 


Nordstrand” (side 140-141) godkjennes. 
 


5. Det omdisponeres kr 440 000 fra Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp til 
Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø.  Midlene skal benyttes til rusomsorg, 
dvs aktive tiltak som bidrar til å redusere utbetalingene av økonomisk sosialhjelp. 


 
6. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av 


økonomireglementet for Oslo kommune 2009, pkt 4 budsjettfullmakt delegert til 
bydelsutvalgene, pkt 4.3 Rammer for videredelegering a, b og c.  I dette menes også at 
bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom 
organisatoriske enheter innenfor bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområdenivå. 
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7. Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas å være uendret og egenandel fotpleie 


økes med 4,3% i samsvar med ”budsjettekniske merknader” i Byrådets budsjettforslag 
for 2009. 


 
8. Bydelsdirektørens forslag til budsjett er bygget på tildelt budsjettramme fra Byrådets 


forslag til budsjett for 2009, samt tilleggsinnstilling til denne. Det foreslås at 
eventuelle endringsbeløp av bydelens budsjettramme ved budsjettforlik avsettes på 
følgende måte: 


 
• Prisreduksjon på sykehjemsplasser går uavkortet til økte sykehjemsplasser 
• Økning i budsjettrammen vedtas på kostrafunksjon 180 Diverse fellesutgifter – 


og fordeles i egen budsjettjusteringssak innen 1. tertial 2009. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 


Ungdomsrådets vedtak:  
Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor 
bydelsutvalget tiltrees. 


 


Sak 49 /08  Evaluering av bydelsdagene 2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Saken sendes til behandling i : 
BUK-komiten 
Ungdomsrådet 
Eldrerådet  
Bydelsutvalget  
 
Til BUK-komiteen 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees  
 
Til ungdomsrådet 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees  
    
Til eldrerådet 
 Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees  
 
Til bydelsutvalget 
1. Foretatt evaluering tas til orientering. 
2. Skissert opplegg for bydelsdagene 2009/framtidige bydelsdager slik dette framkommer i 


saksutredningen pkt. 1 – 9, tiltrees 







3. Interessentene bak bydelsdagene oppnever for hvert år en ansvarsgruppe, som har det 
formelle og endelige ansvar for planlegging og gjennomføring av bydelsdagene. 
Ansvarsgruppen oppnevner arbeidsutvalg, og kan delegere oppgaver til arbeidsutvalget       


4. Bydelenes representasjon: 
a. Som bydelens politiske representant oppnevnes: Den til enhver tid sittende leder 


av BUK-komiten 
b. Ungdomsrådet og eldrerådet inviteres til å oppnevne hver sin representant til 


ansvarsgruppen. 
c. Administrasjonens deltakelse besluttes av bydelsdirektør 


   
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees 
 
 
 
Oslo, 10.12.2008 
 
 
 
Sindre Berge 
leder av ungdomsrådet 
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		Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp

		32 833

		-4 900

		27 933

		Bydelen totalt

		1 336 413

		-471 242

		865 171

		1.D Spesifikasjon pr kostrafunksjon

		Pr kostrafunksjon

		Dok 3 2009

		Justering

		Budsjett  2009

		100 Politisk styring og kontrollorganer

		922 000

		0

		922 000

		120 Administrasjon

		20 414 000

		0

		20 414 000

		130 Administrasjonslokaler

		5 025 000

		0

		5 025 000

		180 Diverse fellesutgifter

		8 682 000

		0

		8 682 000

		190 Interne serviceenheter

		40 305 000

		0

		40 305 000

		233 Foreb. arbeid, helse og sosial

		474 000

		0

		474 000

		241 Diagnose, behandling, rehab.

		11 748 000

		0

		11 748 000

		242 Råd, veil. og sosial foreb. arbeid

		19 960 000

		0

		19 960 000

		243 Tilbud til pers. med rusproblemer

		2 236 000

		440 000

		2 676 000

		265 Kommunalt disponerte boliger

		4 819 000

		0

		4 819 000

		275 Introduksjonsordningen

		1 595 000

		0

		1 595 000

		283 Bistand etablering oppretthold egen bolig

		0

		0

		0

		335 Rekreasjon i tettsted

		159 000

		0

		159 000

		385 Andre kulturaktiviteter

		120 000

		0

		120 000

		Funksjonsområde 1 

		116 459 000

		440 000

		116 899 000

		201 Førskole

		62 260 000

		0

		62 260 000

		211 Styrket tilbud til førskolebarn

		8 604 000

		0

		8 604 000

		221 Førskolelokaler og skyss

		25 698 000

		0

		25 698 000

		Funksjonsområde 2A 

		96 562 000

		0

		96 562 000

		215 Skolefritids tilbud

		0

		0

		0

		222 Skolelokaler og skyss

		0

		0

		0

		231 Aktivitetstilbud barn og unge

		3 973 000

		0

		3 973 000

		232 Foreb. - skole- og helsestasjonstj.

		16 003 000

		0

		16 003 000

		244 Barneverntjeneste

		12 765 000

		0

		12 765 000

		251 Barneverntiltak i familien

		10 947 000

		0

		10 947 000

		252 Barneverntiltak utenfor familien

		31 504 000

		0

		31 504 000

		Funksjonsområde 2B 

		75 192 000

		0

		75 192 000

		234 Aktivisering eldre og funksjonsh.

		34 860 000

		0

		34 860 000

		253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon

		311 784 000

		0

		311 784 000

		254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet

		190 481 000

		0

		190 481 000

		261 Institusjonslokaler

		0

		0

		0

		733 Transport for funksjonshemmede

		11 900 000

		0

		11 900 000

		Funksjonsområde 3 

		549 025 000

		0

		549 025 000

		281 Økonomisk sosialhjelp

		27 933 000

		-440 000

		27 493 000

		Funksjonsområde 4 

		27 933 000

		-440 000

		27 493 000

		Sum Bydel Nordstrand

		865 171 000

		0

		865 171 000

		2. Aktivitetsnivå og måltall i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand” godkjennes. 

		3. Tiltak og deltiltak i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand” (side 105-132) tas til etterretning. De tiltak og deltiltak som representerer nivåendringer i tjenestevolum omtalt i samme vedlegg godkjennes.

		4. Endringer i årsverk i ”Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand” (side 140-141) godkjennes.

		5. Det omdisponeres kr 440 000 fra Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp til Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø.  Midlene skal benyttes til rusomsorg, dvs aktive tiltak som bidrar til å redusere utbetalingene av økonomisk sosialhjelp.

		6. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av økonomireglementet for Oslo kommune 2009, pkt 4 budsjettfullmakt delegert til bydelsutvalgene, pkt 4.3 Rammer for videredelegering a, b og c.  I dette menes også at bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling mellom organisatoriske enheter innenfor bydelsutvalgets vedtak på funksjonsområdenivå.

		7. Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas å være uendret og egenandel fotpleie økes med 4,3% i samsvar med ”budsjettekniske merknader” i Byrådets budsjettforslag for 2009.

		8. Bydelsdirektørens forslag til budsjett er bygget på tildelt budsjettramme fra Byrådets forslag til budsjett for 2009, samt tilleggsinnstilling til denne. Det foreslås at eventuelle endringsbeløp av bydelens budsjettramme ved budsjettforlik avsettes på følgende måte:

		 Prisreduksjon på sykehjemsplasser går uavkortet til økte sykehjemsplasser

		 Økning i budsjettrammen vedtas på kostrafunksjon 180 Diverse fellesutgifter – og fordeles i egen budsjettjusteringssak innen 1. tertial 2009.

		Ingen forslag fremmet

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2009 for Bydel Nordstrand fremmet overfor bydelsutvalget tiltrees.

		Til arbeidsutvalget

		Saken sendes til behandling i :

		BUK-komiten

		Ungdomsrådet

		Eldrerådet 

		Bydelsutvalget 

		Til BUK-komiteen

		Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees 

		Til ungdomsrådet

		Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees 

		 Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tiltrees 

		2. Skissert opplegg for bydelsdagene 2009/framtidige bydelsdager slik dette framkommer i saksutredningen pkt. 1 – 9, tiltrees

		3. Interessentene bak bydelsdagene oppnever for hvert år en ansvarsgruppe, som har det formelle og endelige ansvar for planlegging og gjennomføring av bydelsdagene. Ansvarsgruppen oppnevner arbeidsutvalg, og kan delegere oppgaver til arbeidsutvalget      

		4. Bydelenes representasjon:

		a. Som bydelens politiske representant oppnevnes: Den til enhver tid sittende leder av BUK-komiten

		b. Ungdomsrådet og eldrerådet inviteres til å oppnevne hver sin representant til ansvarsgruppen.

		c. Administrasjonens deltakelse besluttes av bydelsdirektør

		Ungdomsrådets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Ungdomsrådets vedtak:

		Oslo, 10.12.2008

		Sindre Berge

		leder av ungdomsrådet

		Word-bokmerker

		SakProtokollNr

		Utvalgsnavn

		Gradering

		Møtested

		Uoff

		Møtedato

		Møtetid

		Telefon

		Møtte

		Møtte_ikke

		Møtte_vara

		Innholdsfortegnelse

		Saksliste

		Bk1R1

		Utskriftsdato









































































 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Enhet for service og forvaltning


 


 
 


Protokoll 8/08 
 
 
Møte: Bydelsutvalget 


 


 


Møtested: BU- salen, Bydelsadministrasjonen, 
Ekebergveien 243 


Møtetid: Torsdag 20. november 2008 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Sigbjørn Odden (H)  
   
Tilstede: Sigbjørn Odden (H) 


Mona Verdich (H) 
Andreas Bareid (H) 
Ingeborg Midttun (H) 
Ulf Stigen (FrP) 
Mona Andersen (FrP) 
Liv Lønnum (Frp) 
Steinar Andersen (A) 
Anne Marie Donati (A) 
Knut Hedemann (A) 
Thor Granlund (A) 
Haakon Brænden (KrF) 


 


 
 
 
 
Forfall: 
 
 
 
Som vara møtte: 


Morten Schau (SV) 
Arve Edvardsen (H) 
Martin Kirkengen (V) 
 
Erik Telnes (SV) 
Øystein Larsen (H) 
Karsten Gjefle (V) 
 
Morten Schau (SV) 
Arve Edvardsen (H) 
Martin Kirkengen (V) 


15 stemmeberettigede  
til stede 


   
I tillegg møtte fra 
administrasjonen:  


Per Johannessen, bydelsdirektør 
Irene Borge-Hansen 


 


 Roger Westgaard 
 


 







Møtesekretær: Ivar Andreas Nyhus  
 
Åpen halvtime: 
 
John Baisgård, styreleder i Nordseter seniorboliger viste til befaringen som har vært på 
barnehagetomten i Sigurd Danielsens vei. Beboerne i området ble ikke varslet om at 
Omsorgsbygg og bydelen på nytt skulle vurdere tomten til barnehage. Tomta ligger inneklemt 
uten adkomst og veien gjennom området er privat. Tomta er tidligere vurdert av den gang 
Bydel Nordstrand og ble funnet uegnet. Dessuten er det 4 barnehager i en kilometers omkrets 
rundt eldreboligene. Det er mange gamle som bor her som er over 80 /90 år. Mange bruker 
rullator på gangveiene. Tomta er etter vår oppfatning med sin beliggenhet uegnet til 
barnehage. 
 
Erling Pettersen, sokneprest i Nordstrand kirke. Han understrekte betydningen for bydelen 
når det gjaldt utvidelsen av kirken. Holdningen til prosjektet er positivt fra de fleste hold og vi 
håper vi får prosjekteringsmidler slik at vi kommer raskt i gang. Vi vil lage en aktiv, 
tilgjengelig og levende kirke på Nordstrand – vil skape folkekirken på sitt aller beste. Jeg ber 
derfor bydelsutvalget om stille seg bak dette i kveldens sak. 


Hege Aas – representant for de private barnehagene i bydelen. De private barnehagene i 
bydelen sliter økonomisk. - Den 28/8 får jeg et vedtak om tilskudd fra kommunen. Den 7. 
oktober får jeg et nytt vedtak om å tilbakebetale 139.000 kr . Pengene har jeg, men jeg 
kommer til å gå underskudd. Vi får kun 85 % av utgiftene dekket. Bydelsutvalget må lytte til 
oss. Nå skal det fremmes en ny lov om rammefinansiering som skal legges til bydelen. Jeg er 
spent om jeg kommer til å greie meg som eier av privat barnehage. Det er ingen luksus å drive 
privat barnehage i dag. 
 
Informasjon  
Bydelsdirektør Per Johannessen. Budsjettet legges frem torsdag 27. november kl. 17.00 i 
bydelsadministrasjonen. Det er sendt invitasjon til pressen. Vi legger frem budsjettforslaget 
og vil svare på spørsmål om budsjettet. 
 
Utdelte papirer på møtet. 


- Referat fra møte om parkeringsnorm i Holtetplanen 
- Rapport – brukertilfredshet blant sykehjemsbeboere ved sykehjem i Oslo 
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Sak 120 /08  Innkalling og sakskart til bydelsutvalgets møte 
20.11.2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møte 20.11.2008 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Sigbjørn Odden fremmet tilleggssak 135/08 – Reguleringsplan for Nordstrandskråningen, 
delområdene Fiskevoll –Ljan og Ljan- Bekkelaget – midlertidig dele- og byggeforbud innen 
A-områder – Bydel Nordstrand 
 
Votering: 
Sigbjørn Oddens forslag om å fremme tilleggssak 135/08 ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 20.11.2008 godkjennes med tilleggssak  135/08 
 
 


 Sak 121 /08  Protokoll til godkjenning 16.10.2008 - bydelsutvalget 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 16.10.2008 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 16.10.2008 godkjennes 


  


Sak 122 /08  Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 30.09.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 
30.09.2008 til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 







Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 30.09. 2008 
til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 30.09.2008 til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 
30.09.2008 til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget 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 samferdselkomiteens 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. 30.09.2008 til 
orientering 
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 Sak 123 /08  Valg av komiteer og utvalg 2009-2011- Bydel 
Nordstrand 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender saken om valg av komiteer og utvalg 2009 -2011 til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget: 
Valg av medlemmer og varamedlemmer til  arbeidsutvalget,  barn, ungdom og 
kulturkomiteen,  byutvikling, miljø og samferdselskomiteen,  helse- og sosialkomiteen og 
tilsynsutvalgene for perioden 2009-2011: 
 
 Personvalg: 


     1     Arbeidsutvalg for perioden 2009-2011: 
Medlemmer: 
1: ………………………………………………… 
2: ………………………………………………… 
3: ………………………………………………… 
4: ………………………………………………… 
5: ………………………………………………… 
 
Varamedlemmer: 
1: ………………………………………………… 
2: ………………………………………………… 
3: ………………………………………………… 
4: ………………………………………………… 
5: ………………………………………………… 
 
I tillegg kan følgende møte som observatører for perioden 2009-2011: 
1: ………………………………………………… 
2: ………………………………………………… 
3: ………………………………………………… 
 
Som leder av arbeidsutvalget velges:………………………………………… 
 Som nestleder av arbeidsutvalget velges:…………………………………… 
 


2    Barn- ungdom og kulturkomite for perioden 2009-2011: 
Medlemmer: 
1: ………………………………………………… 
2: ………………………………………………… 
3: ………………………………………………… 
4: ………………………………………………… 
5: ………………………………………………… 
6: ………………………………………………… 
7: ………………………………………………… 
 
Varamedlemmer: 
1: ………………………………………………… 
2: ………………………………………………… 
3: ………………………………………………… 
4: ………………………………………………… 







5: ………………………………………………… 
6: ………………………………………………… 
7: ………………………………………………… 
 
Som leder av barn- ungdom og kulturkomite velges:………………………………………….. 
 Som nestleder av barn- ungdom og kulturkomite velges:……………………………………… 
 


3     Byutvikling, miljø og samferdselskomite for perioden 2009 – 2011: 
Medlemmer: 
1: ………………………………………………… 
2: ………………………………………………… 
3: ………………………………………………… 
4: ………………………………………………… 
5: ………………………………………………… 
6: ………………………………………………… 
7: ………………………………………………… 
 
Varamedlemmer: 
1: ………………………………………………… 
2: ………………………………………………… 
3: ………………………………………………… 
4: ………………………………………………… 
5: ………………………………………………… 
6: ………………………………………………… 
7: ………………………………………………… 
 
Som leder av byutvikling, miljø og samferdselskomite velges:……………………………… 
 Som nestleder av byutvikling, miljø og samferdselskomite velges:………………………… 


 
4    Helse- og sosialkomite for perioden 2009 – 2011: 


Medlemmer: 
1: ………………………………………………… 
2: ………………………………………………… 
3: ………………………………………………… 
4: ………………………………………………… 
5: ………………………………………………… 
6: ………………………………………………… 
7: ………………………………………………… 
 
Varamedlemmer: 
1: ………………………………………………… 
2: ………………………………………………… 
3: ………………………………………………… 
4: ………………………………………………… 
5: ………………………………………………… 
6: ………………………………………………… 
7: ………………………………………………… 
 
Som leder av helse- og sosialkomite velges:……………………………………… 
 Som nestleder av helse- og sosialkomite velges:…………………………………. 
 


 
 
5    Obligatoriske tilsynsutvalg for perioden 2009 - 2011: 
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Tilsynsutvalg 1: 
Medlemmer: 
1………………………………………… 
2………………………………………… 
3…………………………………………. 
 
Varamedlemmer: 
1…………………………………………… 
2………………………………………….. 
3………………………………………….. 


 
Leder av tilsynsutvalg 1:……………………………………. 
Nestleder av tilsynsutvalg 1:…………………………………… 
 
Tilsynsutvalg 2: 
 Medlemmer: 
 1……………………………………………… 
 2…………………………………………….. 
 3…………………………………………….. 
 
Varamedlemmer: 
1………………………………………………. 
2……………………………………………… 
3………………………………………………. 


 
Leder av tilsynsutvalg 2:………………………………………….. 
Nestleder av tilsynsutvalg 2:……………………………………… 


 
Tilsynsutvalg 3: 
Medlemmer: 
1……………………………………….. 
2……………………………………….. 
3……………………………………….. 
 
Varamedlemmer: 
1……………………………………….. 
2……………………………………… 
3……………………………………… 
 
Leder av tilsynsutvalg 3:……………………………………  
Nestleder av tilsynsutvalg 3:……………………………….. 


 
6   Tilsynsutvalg – ikke obligatorisk for perioden 2009-2011: 
 


Tilsynsutvalg 4: (Tilsynsutvalg for hjemmetjeneste) 
Medlemmer: 
1……………………………………………… 
2………………………………………………. 
3………………………………………………. 
 
 
 
Varamedlemmer: 
1…………………………………………………. 







2………………………………………………… 
3…………………………………………………. 


 
Leder av tilsynsutvalg 4:…………………………………… 
Nestleder av tilsynsutvalg 4:………………………………… 


 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken om valg av komiteer og utvalg 2009 -2011 til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
 
Endinger: 
Pia Bergmann (SV) blir nytt varamedlem for Anne Grethe Oliversen (SV) i komitè for 
byutvikling, miljø og samferdsel. 
 
Vararepresentant for KRF i komitè for barn, ungdom og kultur avgjøres i desembermøtet etter 
avklaring i forhold til rett kjønnsfordeling. 
 
Medlemmer i komiteer og utvalg videreføres i perioden 2009- 2011 henhold til vedlagte lister  
med ovenstående endringer. 
 
Votering: 
Vedtatt enstemmig 
 
Vedtak: 


1. Pia Bergmann (SV) blir nytt varamedlem for Anne Grethe Oliversen (SV) i komitè 
for byutvikling, miljø og samferdsel. 


2. Vararepresentant for KRF i komitè for barn, ungdom og kultur avgjøres i 
desembermøtet etter avklaring i forhold til riktig kjønnsfordeling. 


3. Medlemmer i komiteer og utvalg videreføres i perioden 2009-2011 i henhold til 
vedlagte lister med ovenstående endringer 


 


Sak 124 /08  Innstilling overfor byråden for barn og utdanning til 
driftstyret i skolene 2009-2010 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender saken om innstilling overfor Byråden for barn og utdanning -  
driftsstyret i skolene 2009-2010  til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til barn, ungdom og kulturkomiteen: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen innstiller som medlemmer og varamedlemmer til driftsstyret 
i grunnskolene i Bydel Nordstrand for 2009-2010 slik: 
 
Brannfjell skole: 
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Fast rep:………………………………… 
Vararep:………………………………… 
 
Ekeberg skole: 
Vararep:………………………………… 
Vararep:………………………………… 
 
Ljan skole: 
Fast rep:…………………………………… 
Vararep:…………………………………… 
 
Munkerud skole: 
Fast rep:…………………………………… 
Fast rep:…………………………………… 
Vararep:…………………………………… 
Vararep:…………………………………… 
Vararep:…………………………………… 
 
Nedre Bekkelaget skole: 
Fast rep:…………………………………… 
Vararep:…………………………………… 
Vararep:…………………………………… 
 
Nordseter skole: 
Fast rep:……………………………………. 
Fast rep:……………………………………. 
Vararep:…………………………………… 
Vararep:…………………………………… 
 
Nordstrand skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Vararep:……………………………………. 
Vararep:……………………………………. 
 
Kastellet skole: 
Fast rep: ………………………………. 
Fast rep: ………………………………. 
Fast rep: ………………………………. 
Vararep:………………………………… 
Vararep:………………………………… 
Vararep:………………………………… 
 
Bekkelaget skole 
Fast rep: ……………………………… 
Fast rep: ………………………………. 
Fast rep: ………………………………. 
Vararep:………………………………… 
Vararep:………………………………… 
Vararep:………………………………… 
 
 
 
Til bydelsutvalget: 







Følgende representanter og vararepresentanter forslås innstilt overfor byråden for barn og 
utdanning til driftsstyrene ved grunnskolene i Bydel Nordstrand i perioden 01.01.2009 -
31.12.2010: 
Brannfjell skole: 
Fast rep:………………………………… 
Vararep:………………………………… 
 
Ekeberg skole: 
Vararep:………………………………… 
Vararep:………………………………… 
 
Ljan skole: 
Fast rep:…………………………………… 
Vararep:…………………………………… 
 
Munkerud skole: 
Fast rep:…………………………………… 
Fast rep:…………………………………… 
Vararep:…………………………………… 
Vararep:…………………………………… 
Vararep:…………………………………… 
 
Nedre Bekkelaget skole: 
Fast rep:…………………………………… 
Vararep:…………………………………… 
Vararep:…………………………………… 
 
Nordseter skole: 
Fast rep:……………………………………. 
Fast rep:……………………………………. 
Vararep:…………………………………… 
Vararep:…………………………………… 
 
Nordstrand skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Vararep:……………………………………. 
Vararep:……………………………………. 
 
Kastellet skole: 
Fast rep: ………………………………. 
Fast rep: ………………………………. 
Fast rep: ………………………………. 
Vararep:………………………………… 
Vararep:………………………………… 
Vararep:………………………………… 
 
Bekkelaget skole 
Fast rep: ……………………………… 
Fast rep: ………………………………. 
Fast rep: ………………………………. 
Vararep:………………………………… 
Vararep:………………………………… 
Vararep:………………………………… 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
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Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken om innstilling overfor Byråden for barn og utdanning -  
driftsstyret i skolene 2009-2010  til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Da flere av partiene ikke kunne legge fram forslag til representanter eller vararepresentanter 
i de driftstyrene som skal ha nyoppnevning f.o.m. 01.01.09, legges saken fram for behandling 
i bydelsutvalget uten innstilling fra BUK-komiteen. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Bydelsutvalget delegerer til gruppelederne å innstille på medlemmer og varamedlemmer til 
skolenes driftsstyrer for perioden 2009 – 2010 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget delegerer til gruppelederne å innstille på medlemmer og varamedlemmer til 
skolenes driftsstyrer for perioden 2009 – 2010 
 
 


 Sak 125 /08  Idrettens samarbeidsutvalg - oppnevning av 
representant og vara 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Idrettens samarbeidsutvalg – oppnevning av representant og 
vara til behandling i: 
Barn, ungdom og kultur komiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til barn, ungdom og kulturkomiteen: 
 Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees.  
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget ser positivt på invitasjon fra Idrettens samarbeidsutvalg vedrørende 
oppnevning av politiske representant og vararepresentant fra bydelsutvalget. 


2. Bydelsutvalget oppnevner følgende representant til Idrettens samarbeidsutvalg og dets 
arbeidsutvalg, Bydel Nordstrand:……………………………………………………… 


3. Bydelsutvalget oppnevner følgende vararepresentant til Idrettens samarbeidsutvalg og 
dets arbeidsutvalg, Bydel Nordstrand:……………………………………………………… 


 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Haakon Brænden (KrF) fremmet forslag om at det i punkt 2 og 3 i bydelsdirektørens forslag 
til vedtak i bydelsutvalget  tilføyes følgende ”…og dets arbeidsutvalg” – slik at forslag  til 
vedtak i bydelsutvalget blir som følger (tilføyelsen er understreket): 


2. Bydelsutvalget oppnevner følgende representant til Idrettens samarbeidsutvalg og dets 
arbeidsutvalg, Bydel Nordstrand:……………………………………………………… 







3. Bydelsutvalget oppnevner følgende vararepresentant til Idrettens samarbeidsutvalg og  
dets arbeidsutvalg, Bydel Nordstrand:……………………………………………………… 


 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med Haakon Brændens (KrF) 
endringsforslag 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om Idrettens samarbeidsutvalg – oppnevning av representant og 
vara - til behandling i: 
Barn, ungdom og kultur komiteen 
Bydelsutvalget 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
BUK-komiteen foreslår enstemmig at Sigbjørn Odden (H) velges som representant og Steinar 
Andersen (A) som vararepresentant til idrettens samarbeidsutvalg fra bydelsutvalget i 
bydelsutvalgsmøtet 20.11.2008. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
BUK- komiteens forslag om Sigbjørn Odden (H) representant og Steinar Andersen (A) som 
vararepresentant i idrettens samarbeidsutvalg og dets arbeidsutvalg ble lagt  til grunn. 
 
Votering: 
Enstemmig ingen forslag fremmet 
 
Vedtak: 


1. Bydelsutvalget ser positivt på invitasjon fra Idrettens samarbeidsutvalg vedrørende 
oppnevning av politiske representant og vararepresentant fra bydelsutvalget. 


2. Bydelsutvalget oppnevner følgende representant til Idrettens samarbeidsutvalg og 
dets arbeidsutvalg, Bydel Nordstrand: Sigbjørn Odden 


3. Bydelsutvalget oppnevner følgende vararepresentant til Idrettens samarbeidsutvalg 
og dets arbeidsutvalg, Bydel Nordstrand: Steinar Andersen 


 


Sak 126 /08  Del av Leirskallen vestre - Leirskallhellinga - varsel om 
nytt offentlig ettersyn - forslag til endret 
reguleringsplan 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om forslag til Del av Leirskallen vestre - Leirskallhellinga - varsel 
om nytt offentlig ettersyn - forslag til endret reguleringsplan til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer, råd og utvalg: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees. 
 
 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget er positive til at det foretas en reguleringsmessig opprydding som 
tilrettelegger for utnyttelse av området i tråd med gjeldende reguleringsformål.  
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2. Planforslaget imøtekommer bydelens tidligere uttalelse med hensyn til bevaring av 
biologisk mangfold og terreng som en følge av reviderte og oppdaterte 
naturregistreringer. 


3. Bydelsutvalget ber om at vernehensyn for ivaretakelse av biologisk mangfold i 
området ivaretas i reguleringsbestemmelsene. 


 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om forslag til Del av Leirskallen vestre - Leirskallhellinga - varsel 
om nytt offentlig ettersyn - forslag til endret reguleringsplan til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Byutvikling, miljø og samferdselkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Punkt 4 i BU- sak 152/07 legges til bydelsdirektørens forslag til vedtak: ”Bydelsutvalg 
Nordstrand ber om å få bebyggelsesplan til uttalelse når den foreligger” 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt med et nytt punkt 4 - ”Bydelsutvalg Nordstrand ber om å få 
bebyggelsesplan til uttalelse når den foreligger” 
 
Vedtak: 


1. Bydelsutvalget er positive til at det foretas en reguleringsmessig opprydding som 
tilrettelegger for utnyttelse av området i tråd med gjeldende reguleringsformål.  


2. Planforslaget imøtekommer bydelens tidligere uttalelse med hensyn til bevaring av 
biologisk mangfold og terreng som en følge av reviderte og oppdaterte 
naturregistreringer. 


3. Bydelsutvalget ber om at vernehensyn for ivaretakelse av biologisk mangfold i 
området ivaretas i reguleringsbestemmelsene. 


4. Bydelsutvalg Nordstrand ber om å få bebyggelsesplan til uttalelse når den foreligger 
 
 


 Sak 127 /08  Ekebergveien / Ekebergsletta - bygging av klubbhus 
 


BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 


Til arbeidsutvalget: 


Arbeidsutvalget sender sak om forslag til behandling i: 


Byutvikling, miljø og samferdsel 


Barn, ungdom og kultur komite  


Bydelsutvalget 


 


Til komiteene: 







Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltrees. 


Til bydelsutvalget: 
1. Søknaden om oppføring av Cricket klubbhuset/paviljongen avslås og utsettes til etter 


at nye reguleringsplan er vedtatt. 
2. Bydelsutvalget vil gi uttrykk for skepsis til ytterligere, frittliggende, bygningsanlegg på 


Ekebergsletta. Dette bryter med prinsippet om at arealene skal være mest mulig fritt 
for ”kunstige/bygningsmessige” inngrep. Et permanent bygg som et 
klubbhus/paviljong innebærer bør løses i tilknytning til den øvrige bygningsmassen 
rundt Ekeberghallen, alternativt på den anleggstomta som ligger på nordsiden av 
Ekebergveien. 


 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om at arbeidsutvalget fatter foreløpig vedtak i denne 
saken på grunn av at det er svarfrist 08.11.2008. Arbeidsutvalget samlet seg om følgende 
fellesforslag til vedtak: 


1. Søknaden om oppføring av Cricket klubbhuset/paviljongen avslås og utsettes 
til etter at nye reguleringsplan er vedtatt. 


2. Arbeidsutvalget vil gi uttrykk for skepsis til ytterligere, frittliggende, 
bygningsanlegg på Ekebergsletta. Dette bryter med prinsippet om at arealene 
skal være mest mulig fritt for ”kunstige/bygningsmessige” inngrep. Et 
permanent bygg som et klubbhus/paviljong innebærer bør løses i tilknytning til 
den øvrige bygningsmassen rundt Ekeberghallen, alternativt på den 
anleggstomta som ligger på nordsiden av Ekebergveien. 


3. Saken legges fram for bydelsutvalget 20.11.2008 og endelig vedtak ettersendes 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets fellesforslag ble enstemmig vedtatt 
  
Arbeidsutvalgets vedtak: 


1. Søknaden om oppføring av Cricket klubbhuset/paviljongen avslås og utsettes til etter 
at nye reguleringsplan er vedtatt. 


2.  Arbeidsutvalget vil gi uttrykk for skepsis til ytterligere, frittliggende, bygningsanlegg 
på Ekebergsletta. Dette bryter med prinsippet om at arealene skal være mest mulig 
fritt for ”kunstige/bygningsmessige” inngrep. Et permanent bygg som et 
klubbhus/paviljong innebærer bør løses i tilknytning til den øvrige bygningsmassen 
rundt Ekeberghallen, alternativt på den anleggstomta som ligger på nordsiden av 
Ekebergveien. 


3. Saken legges fram for bydelsutvalget 20.11.2008 og endelig vedtak ettersendes 
 
Byutvikling, miljø og samferdselkomiteens behandling/vedtak: 
Øystein A. Larsen (H) fremmet følgende alternative forslag til vedtak, punkt 1: 
1. Søknaden om oppføring av Cricket klubbhuset/paviljongen avslås. Saken kan 


eventuelt    fremmes på nytt etter at ny reguleringsplan er vedtatt. 
Votering: 
Øystein A. Larsens (H) alternative forslag,  punkt 1, ble enstemmig vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 2, ble enstemmig vedtatt. 
Byutvikling, miljø og samferdselkomiteens vedtak: 
1.     Søknaden om oppføring av Cricket klubbhuset/paviljongen avslås. Saken kan eventuelt       


fremmes på nytt etter at ny reguleringsplan er vedtatt. 
2. Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen  vil gi uttrykk for skepsis til ytterligere, 


frittliggende, bygningsanlegg på Ekebergsletta. Dette bryter med prinsippet om at 
arealene skal være mest mulig fritt for ”kunstige/bygningsmessige” inngrep. Et 
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permanent bygg som et klubbhus/paviljong innebærer bør løses i tilknytning til den 
øvrige bygningsmassen rundt Ekeberghallen, alternativt på den anleggstomta som 
ligger på nordsiden av Ekebergveien. 


 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Knut Hedemann (A) fremmet følgende alternative forslag til vedtak, punkt 1: 


1. Søknad om oppføring av cricket klubbhuset/ paviljongen avslås 
Votering: 
Knut Hedemanns (A) alternative forslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak punkt 2 ble enstemmig vedtatt 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 


1. Søknad om oppføring av cricket klubbhuset/ paviljongen avslås 
2.   Barn, ungdom og kulturkomiteen vil gi uttrykk for skepsis til ytterligere, frittliggende, 


bygningsanlegg på Ekebergsletta. Dette bryter med prinsippet om at arealene skal 
være mest mulig fritt for ”kunstige/bygningsmessige” inngrep. Et permanent bygg 
som et klubbhus/paviljong innebærer bør løses i tilknytning til den øvrige 
bygningsmassen rundt Ekeberghallen, alternativt på den anleggstomta som ligger på 
nordsiden av Ekebergveien. 


 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
 
Omforent forslag fra bydelsutvalget: 


1. Søknaden om oppføring av Cricket klubbhuset/paviljongen anbefales avslått. 
2. Bydelsutvalget vil gi uttrykk for skepsis til ytterligere, frittliggende bygningsanlegg på 


Ekebergsletta. Dette bryter med prinsippet om at arealene skal være mest mulig fritt 
for ”kunstige bygningsmessige” inngrep. Et permanent bygg (installasjon) som et 
klubbhus/paviljong innebærer må eventuelt løses i tilknytning til den øvrige 
bygningsmassen rundt Ekeberghallen, alternativt på den anleggstomta som ligger på 
nordsiden av Ekebergveien, og etter ny vedtatt reguleringsplan. Under ingen 
omstendighet vil bydelsutvalget anbefale frittliggende installasjoner ute på sletta. 


  
Votering: 
Bydelsutvalgets omforente forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak:  


1. Søknaden om oppføring av Cricket klubbhuset/paviljongen anbefales avslått. 
2. Bydelsutvalget vil gi uttrykk for skepsis til ytterligere, frittliggende 


bygningsanlegg på Ekebergsletta. Dette bryter med prinsippet om at arealene 
skal være mest mulig fritt for ”kunstige bygningsmessige” inngrep. Et 
permanent bygg (installasjon) som et klubbhus/paviljong innebærer må 
eventuelt løses i tilknytning til den øvrige bygningsmassen rundt Ekeberghallen, 
alternativt på den anleggstomta som ligger på nordsiden av Ekebergveien, og 
etter ny vedtatt reguleringsplan. Under ingen omstendighet vil bydelsutvalget 
anbefale frittliggende installasjoner ute på sletta. 


 
 
 
 
 
 







 Sak 128 /08  Nordstrand kirke - Ekebergveien 236 - byggesak - 
rammetillatelse - ber om uttalelse vedr. tilbygg og 
fasadeendring 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget sender sak om forslag til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydel Nordstrand har ikke noe å bemerke til den foreliggende søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplanen 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om forslag til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Byutvikling, miljø og samferdselkomiteens behandling: 
BMS-komiteen fremmet følgende alternative fellesforslag: 


1. Bydel Nordstrand har ikke noe å bemerke til den foreliggende søknad om 
dispensasjon når det gjelder det bygningstekniske. 
Bydelen ser positivt på den foreslåtte utvidelse av kirken. 
Utvidelsen er et viktig bidrag for lokalmiljøet på Nordstrand 


Votering: 
BUK-komiteens fellesforslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Byutvikling, miljø og samferdselkomiteens vedtak: 


1. Bydel Nordstrand har ikke noe å bemerke til den foreliggende søknad om dispensasjon 
når det gjelder det bygningstekniske. 
Bydelen ser positivt på den foreslåtte utvidelse av kirken. Utvidelsen er et viktig 
bidrag for lokalmiljøet på Nordstrand 


 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Omforent forslag fra bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget har ikke noe å bemerke til den foreliggende søknad om dispensasjon 
fra reguleringsplanen. 


2. Bydelsutvalget ønsker å føre en streng praksis ift dispensasjon, men har ikke noe å 
bemerke til den foreliggende dispensasjonssøknad for det bygningsmessige, og stiller 
seg positivt til denne. Utvidelsen er et viktig bidrag for lokalmiljøet på Nordstrand. 


 
Votering: 
Bydelsutvalgets omforente forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 


1. Bydelsutvalget har ikke noe å bemerke til den foreliggende søknad om dispensasjon 
fra reguleringsplanen. 
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2. Bydelsutvalget ønsker å føre en streng praksis ift dispensasjon, men har ikke noe å 
bemerke til den foreliggende dispensasjonssøknad for det bygningsmessige, og 
stiller seg positivt til denne. Utvidelsen er et viktig bidrag for lokalmiljøet på 
Nordstrand. 


 
 
 


 Sak 129 /08  Potensielle barnehagetomter grunngivelse fra sentral 
tverrfaglig koordineringsgruppe 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Ingen innstilling 
 
Til barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar mail fra byrådsavdeling for kultur og utdanning til foreløpig orientering. 
Det anmodes om at det arbeides raskest mulig med disse alternativer med tanke på etablering 
av barnehager. Nærmere underretning imøtesees, og en understreker sterkt at denne ønskes 
grunngitt.  
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Saken ble tatt om på møtet og vedtatt behandlet som AU-sak 110/08. Det forelå ingen 
innstilling fra bydelsdirektøren. 
 
Erik Telnes (SV) viste til vedtak i bydelsutvalget våren 2008 - sak om plan for full 
barnehagedekning - og ba om at saken settes på sakskartet til BUK-komiteens møte 11.11. og 
bydelsutvalgets møte 20.11.2008. 
Bydelsdirektøren tar igjen kontakt med sentral tverrfaglig koordineringsgruppe -  
barnehageutbygging for å og purre på svar.  
Votering: 
Arbeidsutvalget vedtok enstemmig at saken settes på dagen sakskart som sak 110/08 og til 
behandling i BUK-komiteen 11.11. og i bydelsutvalget 20.11.2008. 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Sak om potensielle barnehagetomter grunngivelse fra sentral tverrfaglig koordineringsgruppe 
behandles i BUK-komiteen 11.11. og i bydelsutvalget 20.11.2008 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
BUK-komiteen bemerket at de ønsker skisse over tomten i ”Hundremeterskogen” 
Administrasjonen undersøker med Omsorgsbygg om muligheten for å få utskrift av 
kartskissen over det aktuelle tomteområdet. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader 







 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar mail fra byrådsavdeling for kultur og utdanning til foreløpig orientering. 
Det anmodes om at det arbeides raskest mulig med disse alternativer med tanke på 
etablering av barnehager. Nærmere underretning imøtesees, og en understreker sterkt at 
denne ønskes grunngitt.  
 
 


 Sak 130 /08  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøk på Midtåsen 
sykehjem 3.april 2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets besøk ved Midtåsen Sykehjem 03.04.08 til 
behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Midtåsen Sykehjem 03.04.08 tas til 
etterretning. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets besøk ved Midtåsen Sykehjem 03.04.08 til 
behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen hadde følgende bemerkninger: 


- Tilsynsrapporten bør skrives raskt fra tilsynsutvalget. Bydelsutvalget/ Helse- og 
sosialkomiteen bør få tilsynsrapportene raskere etter tilsynene  slik at tiltak kan 
iverksettes der det er avvik 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Mona Verdich (H) foreslo helse- og sosialkomiteens vedtak som et punkt 2.  
”Tilsynsrapporten bør skrives raskt fra tilsynsutvalget. Bydelsutvalget/Helse- og 
sosialkomiteen bør få tilsynsrapportene raskere etter tilsynene slik at tiltak kan iverksettes der 
det er avvik.” 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 


1. Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Midtåsen Sykehjem 03.04.08 tas til 
etterretning. 


2. Tilsynsrapporten bør skrives raskt fra tilsynsutvalget. Bydelsutvalget/Helse- og 
sosialkomiteen bør få tilsynsrapportene raskere etter tilsynene slik at tiltak kan 
iverksettes der det er avvik. 


 
 


 Sak 131 /08 Tilsynsrapport Lambertseter sykehjem 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets besøk ved Lambertseter sykehjem og 
Lambertseter sykehjem avd. Marmorberget 15.04.08 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Lambertseter sykehjem og Lambertseter 
sykehjem avd. Marmorberget 15.04.08 tas til etterretning. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets besøk ved Lambertseter sykehjem og 
Lambertseter sykehjem avd. Marmorberget 15.04.08 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 







Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen hadde følgende bemerkninger: 


- Helse og sosialkomiteen bes om en orientering om hvor tilsynsrapporten har vært 
mellom 04.07. og  09.10.2008 da den ble registrert inn i bydelen.  


      Helse- og sosialkomiteen fastsetter at tilsynutvalget skriver rapport fra tilsynsbesøket 
umiddelbart etter tilsynet. 


 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets besøk ved Lambertseter sykehjem og 
Lambertseter sykehjem avd. Marmorberget 15.04.08 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen hadde følgende bemerkninger: 


- Helse og sosialkomiteen bes om en orientering om hvor tilsynsrapporten har vært 
mellom 04.07. og  09.10.2008 da den ble registrert inn i bydelen.  


      Helse- og sosialkomiteen fastsetter at tilsynutvalget skriver rapport fra tilsynsbesøket 
umiddelbart etter tilsynet. 


 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Bydelsdirektøren redegjorde for hvorfor det har tatt så lang tid før rapporten kom til 
komiteene og bydelsutvalget.  
 
Mona Verdich(H) foreslo helse- og sosialkomiteens vedtak som et punkt 2.  
”Tilsynsrapporten bør skrives raskt fra tilsynsutvalget. Bydelsutvalget/Helse- og 
sosialkomiteen bør få tilsynsrapportene raskere etter tilsynene slik at tiltak kan iverksettes der 
det er avvik.” 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak 


1. Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens redegjørelse om hvorfor det har tatt så lang tid 
å fremlegge tilsynsrapporten til orientering.  


2. Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Lambertseter sykehjem og 
Lambertseter sykehjem avd. Marmorberget 15.04.08 tas til etterretning. 
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3. ”Tilsynsrapporten bør skrives raskt fra tilsynsutvalget. Bydelsutvalget/Helse- og 
sosialkomiteen bør få tilsynsrapportene raskere etter tilsynene slik at tiltak kan 
iverksettes der det er avvik.” 


 
 
 


 Sak 132 /08  Tilsynsrapport fra Bekkelagshjemmet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets besøk Bekkelagshjemmet 28.04.08 til 
behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 28.04.08 tas til etterretning. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets besøk Bekkelagshjemmet 28.04.08 til 
behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets behandling/vedtak: 
Eldrerådet hadde følgende bemerkninger ift. tilsynsrapporten ved Bekkelagshjemmet: 


• Bekkelagshjemmet har lavt sykefravær. Hvordan kan dette overføres til de andre 
sykehjem i bydelen? 


Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Mona Verdich(H) foreslo helse- og sosialkomiteens vedtak som et punkt 2.  
”Tilsynsrapporten bør skrives raskt fra tilsynsutvalget. Bydelsutvalget/Helse- og 
sosialkomiteen bør få tilsynsrapportene raskere etter tilsynene slik at tiltak kan iverksettes der 
det er avvik.” 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 







 
Vedtak: 


1. Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 28.04.08 tas til 
etterretning. 


2. Tilsynsrapporten bør skrives raskt fra tilsynsutvalget. Bydelsutvalget/Helse- og 
sosialkomiteen bør få tilsynsrapportene raskere etter tilsynene slik at tiltak kan 
iverksettes der det er avvik. 


 
 


 Sak 133 /08  Tilsynsrapport fra Nordseterhjemmet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk Nordseterhjemmet 
29.04.08 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Nordseterhjemmet 29.04.08 tas til etterretning. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk Nordseterhjemmet 
29.04.08 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen hadde følgende bemerkninger: 


- Helse- og sosialkomiteen ber bydelsdirektøren om å kontakte sykehjemsetaten for å få 
en orientering om hvilke plan sykehjemsetaten har ift. vedlikehold ved 
Nordseterhjemmet.  


- Helse- og sosialkomiteen ber også sykehjemsetaten om tilbakemelding på de mangler / 
avvik som er påpekt i tilsynsrapporten fra Nordseterhjemmet. 


 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Mona Verdich(H) foreslo helse- og sosialkomiteens vedtak som punkt 2 og 3.  
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2.     Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å kontakte sykehjemsetaten for å få en 
orientering om hvilke plan sykehjemsetaten har ift. vedlikehold ved Nordseterhjemmet.  


3. Bydelsutvalget ber også sykehjemsetaten om tilbakemelding på de mangler / avvik som 
er påpekt i tilsynsrapporten fra Nordseterhjemmet. 


Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 


1. Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Nordseterhjemmet 29.04.08 tas til 
etterretning. 


2.     Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å kontakte sykehjemsetaten for å få en 
orientering om hvilke plan sykehjemsetaten har ift. vedlikehold ved 
Nordseterhjemmet.  


3. Bydelsutvalget ber også sykehjemsetaten om tilbakemelding på de mangler / avvik 
som er påpekt i tilsynsrapporten fra Nordseterhjemmet. 


 
 


 Sak 134 /08  Protokoller til orientering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget: 
Protokollene tas til orientering 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
 
Ingen forslag fremmet  
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt  
 
Vedtak: 
Protokollene tas til orientering 


 


 Sak 135 /08  BU sak 135/08  Reguleringsplanene for 
Nordstrandskråningen, delområdene Fiskevoll - Ljan og 
Ljan - Bekkelaget - midlertidig dele- og byggeforbud 
innen A-områder - bydel Nordstrand 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget 
Saken ble tatt opp på møtet og legges fram uten innstilling fra bydelsdirektøren 
 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
 
Steinar Andersen (A) fremmet følgende forslag : 


1. Bydelsutvalget støtter byråd for byutvikling`s uttalelse i saken datert 6.11.2008. 







 
Liv Lønnum (FrP)  fremmet følgende forslag: 


1. Bydel Nordstrand viser til tidligere uttalelse vedtatt i AU sak 59/08.   
2. I lys av tidligere uttalelse anbefaler Nordstrand bydelsutvalg arbeidsgruppens forslag 


nr 1 der søknader som gjelder en- eller tomannsboliger inntil 120 m2 BYA godkjennes 
hvis gesims og mønehøyde er inntil 6,5 m / 8 m, samt at tiltaket ellers ikke er i strid 
med gjeldende regulering eller kommer i konflikt med intensjonene bak dele- og 
byggeforbudet, eventuelt ny reguleringsplan. 


3. For  tilbygg til eksisterende ene- eller tomannsboliger som er høyere enn det den 
foreslåtte høyde- og gesimsbegrensningen tillater - kan høyde- og 
gesimsbegrensningen avvikes og tilpasses opprinnelig høyde. 


4. Bydelsutvalget presiserer at tiltak som skal kunne godkjennes på ingen måte må 
komme i strid med intensjonen bak dele- og byggeforbudet, herunder ønsket om å 
bevare grøntstrukturen i området, unngå terrenginngrep av nevneverdig karakter, 
unngå uønsket konsekvens for fjernvirkninger i selve skråningen sett fra sjøen og 
forøvrig ha god lokallandskapstilpassning. 


 
Votering: 
Ved alternativ votering ble forslaget fra Steinar Andersen (A) vedtatt med 12 stemmer mot 
FrP`s 3 stemmer som ble avgitt til forslaget fra Liv Lønnum (FrP).  
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget støtter byråd for byutvikling`s uttalelse i saken datert 6.11.2008. 
(brevet vedlegges protokollen) 
  
 
Bydel Nordstrand, 27.11.2008 
 
 
 
Sigbjørn Odden (H) 
leder av bydelsutvalget 
 
Vedlegg til protokollen: 
Brev fra byrådsavdeling for byutvikling av 06.11.2008: Reguleringsplanene for 
Nordstrandskråningen, delområdene Fiskevoll – Ljan og Ljan – Bekkelaget. Midlertidig dele- 
og byggeforbud innen A-områder. Byrådssak 91 av 22.05.2008 
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		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Sigbjørn Odden fremmet tilleggssak 135/08 – Reguleringsplan for Nordstrandskråningen, delområdene Fiskevoll –Ljan og Ljan- Bekkelaget – midlertidig dele- og byggeforbud innen A-områder – Bydel Nordstrand

		Sigbjørn Oddens forslag om å fremme tilleggssak 135/08 ble enstemmig vedtatt.

		Protokoll fra bydelsutvalgets møte 16.10.2008 godkjennes

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Vedtak:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 30.09.2008 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. 30.09.2008 til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Helse- og sosialkomiteenEldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Eldrerådets vedtak:

		Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

		Ungdomsrådets vedtak:

		Helse- og sosialkomiteens vedtak: 

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		Byutvikling, miljø og samferdselkomiteens vedtak:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Vedtak:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender saken om valg av komiteer og utvalg 2009 -2011 til behandling i:

		Bydelsutvalget

		Til bydelsutvalget:

		Valg av medlemmer og varamedlemmer til  arbeidsutvalget,  barn, ungdom og kulturkomiteen,  byutvikling, miljø og samferdselskomiteen,  helse- og sosialkomiteen og tilsynsutvalgene for perioden 2009-2011:

		 Personvalg:

		     1     Arbeidsutvalg for perioden 2009-2011:

		Medlemmer:

		1: …………………………………………………

		2: …………………………………………………

		3: …………………………………………………

		4: …………………………………………………

		5: …………………………………………………

		Varamedlemmer:

		1: …………………………………………………

		2: …………………………………………………

		3: …………………………………………………

		4: …………………………………………………

		5: …………………………………………………

		I tillegg kan følgende møte som observatører for perioden 2009-2011:

		1: …………………………………………………

		2: …………………………………………………

		3: …………………………………………………

		Som leder av arbeidsutvalget velges:…………………………………………

		 Som nestleder av arbeidsutvalget velges:……………………………………

		Medlemmer:

		1: …………………………………………………

		2: …………………………………………………

		3: …………………………………………………

		4: …………………………………………………

		5: …………………………………………………

		6: …………………………………………………

		7: …………………………………………………

		Varamedlemmer:

		1: …………………………………………………

		2: …………………………………………………

		3: …………………………………………………

		4: …………………………………………………

		5: …………………………………………………

		6: …………………………………………………

		7: …………………………………………………

		Som leder av barn- ungdom og kulturkomite velges:…………………………………………..

		 Som nestleder av barn- ungdom og kulturkomite velges:………………………………………

		Medlemmer:

		1: …………………………………………………

		2: …………………………………………………

		3: …………………………………………………

		4: …………………………………………………

		5: …………………………………………………

		6: …………………………………………………

		7: …………………………………………………

		Varamedlemmer:

		1: …………………………………………………

		2: …………………………………………………

		3: …………………………………………………

		4: …………………………………………………

		5: …………………………………………………

		6: …………………………………………………

		7: …………………………………………………

		Som leder av byutvikling, miljø og samferdselskomite velges:………………………………

		 Som nestleder av byutvikling, miljø og samferdselskomite velges:…………………………

		Medlemmer:

		1: …………………………………………………

		2: …………………………………………………

		3: …………………………………………………

		4: …………………………………………………

		5: …………………………………………………

		6: …………………………………………………

		7: …………………………………………………

		Varamedlemmer:

		1: …………………………………………………

		2: …………………………………………………

		3: …………………………………………………

		4: …………………………………………………

		5: …………………………………………………

		6: …………………………………………………

		7: …………………………………………………

		Som leder av helse- og sosialkomite velges:………………………………………

		 Som nestleder av helse- og sosialkomite velges:………………………………….

		Tilsynsutvalg 1:

		Medlemmer:

		1…………………………………………

		2…………………………………………

		3………………………………………….

		Varamedlemmer:

		1……………………………………………

		2…………………………………………..

		3…………………………………………..

		Leder av tilsynsutvalg 1:…………………………………….

		Nestleder av tilsynsutvalg 1:……………………………………

		Tilsynsutvalg 2:

		 Medlemmer:

		 1………………………………………………

		 2……………………………………………..

		 3……………………………………………..

		Varamedlemmer:

		1……………………………………………….

		2………………………………………………

		3……………………………………………….

		Leder av tilsynsutvalg 2:…………………………………………..

		Nestleder av tilsynsutvalg 2:………………………………………

		Tilsynsutvalg 3:

		Medlemmer:

		1………………………………………..

		2………………………………………..

		3………………………………………..

		Varamedlemmer:

		1………………………………………..

		2………………………………………

		3………………………………………

		Leder av tilsynsutvalg 3:…………………………………… 

		Nestleder av tilsynsutvalg 3:………………………………..

		6   Tilsynsutvalg – ikke obligatorisk for perioden 2009-2011:

		Tilsynsutvalg 4: (Tilsynsutvalg for hjemmetjeneste)

		Medlemmer:

		1………………………………………………

		2……………………………………………….

		3……………………………………………….

		Varamedlemmer:

		1………………………………………………….

		2…………………………………………………

		3………………………………………………….

		Leder av tilsynsutvalg 4:……………………………………

		Nestleder av tilsynsutvalg 4:…………………………………

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender saken om valg av komiteer og utvalg 2009 -2011 til behandling i:

		Bydelsutvalget

		Endinger:

		Pia Bergmann (SV) blir nytt varamedlem for Anne Grethe Oliversen (SV) i komitè for byutvikling, miljø og samferdsel.

		Vararepresentant for KRF i komitè for barn, ungdom og kultur avgjøres i desembermøtet etter avklaring i forhold til rett kjønnsfordeling.

		Medlemmer i komiteer og utvalg videreføres i perioden 2009- 2011 henhold til vedlagte lister  med ovenstående endringer.

		Vedtatt enstemmig

		1. Pia Bergmann (SV) blir nytt varamedlem for Anne Grethe Oliversen (SV) i komitè for byutvikling, miljø og samferdsel.

		2. Vararepresentant for KRF i komitè for barn, ungdom og kultur avgjøres i desembermøtet etter avklaring i forhold til riktig kjønnsfordeling.

		3. Medlemmer i komiteer og utvalg videreføres i perioden 2009-2011 i henhold til vedlagte lister med ovenstående endringer

		Arbeidsutvalget sender saken om innstilling overfor Byråden for barn og utdanning -  driftsstyret i skolene 2009-2010  til behandling i:

		Til barn, ungdom og kulturkomiteen:

		Barn, ungdom og kulturkomiteen innstiller som medlemmer og varamedlemmer til driftsstyret i grunnskolene i Bydel Nordstrand for 2009-2010 slik:

		Brannfjell skole:

		Vararep:…………………………………

		Ekeberg skole:

		Vararep:…………………………………

		Vararep:…………………………………

		Ljan skole:

		Fast rep:……………………………………

		Vararep:……………………………………

		Munkerud skole:

		Fast rep:……………………………………

		Fast rep:……………………………………

		Vararep:……………………………………

		Vararep:……………………………………

		Vararep:……………………………………

		Nedre Bekkelaget skole:

		Fast rep:……………………………………

		Vararep:……………………………………

		Vararep:……………………………………

		Nordseter skole:

		Fast rep:…………………………………….

		Fast rep:…………………………………….

		Vararep:……………………………………

		Vararep:……………………………………

		Nordstrand skole:

		Fast rep:……………………………………..

		Vararep:…………………………………….

		Vararep:…………………………………….

		Kastellet skole:

		Fast rep: ……………………………….

		Fast rep: ……………………………….

		Fast rep: ……………………………….

		Vararep:…………………………………

		Vararep:…………………………………

		Vararep:…………………………………

		Fast rep: ………………………………

		Fast rep: ……………………………….

		Fast rep: ……………………………….

		Vararep:…………………………………

		Vararep:…………………………………

		Vararep:…………………………………

		Til bydelsutvalget:

		Følgende representanter og vararepresentanter forslås innstilt overfor byråden for barn og utdanning til driftsstyrene ved grunnskolene i Bydel Nordstrand i perioden 01.01.2009 -31.12.2010:

		Brannfjell skole:

		Vararep:…………………………………

		Ekeberg skole:

		Vararep:…………………………………

		Vararep:…………………………………

		Ljan skole:

		Fast rep:……………………………………

		Vararep:……………………………………

		Munkerud skole:

		Fast rep:……………………………………

		Fast rep:……………………………………

		Vararep:……………………………………

		Vararep:……………………………………

		Vararep:……………………………………

		Nedre Bekkelaget skole:

		Fast rep:……………………………………

		Vararep:……………………………………

		Vararep:……………………………………

		Nordseter skole:

		Fast rep:…………………………………….

		Fast rep:…………………………………….

		Vararep:……………………………………

		Vararep:……………………………………

		Nordstrand skole:

		Fast rep:……………………………………..

		Vararep:…………………………………….

		Vararep:…………………………………….

		Kastellet skole:

		Fast rep: ……………………………….

		Fast rep: ……………………………….

		Fast rep: ……………………………….

		Vararep:…………………………………

		Vararep:…………………………………

		Vararep:…………………………………

		Fast rep: ………………………………

		Fast rep: ……………………………….

		Fast rep: ……………………………….

		Vararep:…………………………………

		Vararep:…………………………………

		Vararep:…………………………………

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender saken om innstilling overfor Byråden for barn og utdanning -  driftsstyret i skolene 2009-2010  til behandling i:

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		Da flere av partiene ikke kunne legge fram forslag til representanter eller vararepresentanter i de driftstyrene som skal ha nyoppnevning f.o.m. 01.01.09, legges saken fram for behandling i bydelsutvalget uten innstilling fra BUK-komiteen.

		Bydelsutvalget delegerer til gruppelederne å innstille på medlemmer og varamedlemmer til skolenes driftsstyrer for perioden 2009 – 2010

		Votering:

		Enstemmig vedtatt

		Vedtak:

		Bydelsutvalget delegerer til gruppelederne å innstille på medlemmer og varamedlemmer til skolenes driftsstyrer for perioden 2009 – 2010

		Til arbeidsutvalget: 

		Arbeidsutvalget sender sak om Idrettens samarbeidsutvalg – oppnevning av representant og vara til behandling i:

		Barn, ungdom og kultur komiteen

		Bydelsutvalget

		Til barn, ungdom og kulturkomiteen:

		 Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees. 

		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsutvalget ser positivt på invitasjon fra Idrettens samarbeidsutvalg vedrørende oppnevning av politiske representant og vararepresentant fra bydelsutvalget.

		2. Bydelsutvalget oppnevner følgende representant til Idrettens samarbeidsutvalg og dets arbeidsutvalg, Bydel Nordstrand:………………………………………………………

		3. Bydelsutvalget oppnevner følgende vararepresentant til Idrettens samarbeidsutvalg og dets arbeidsutvalg, Bydel Nordstrand:………………………………………………………

		Arbeidsutvalgets behandling/vedtak:

		Haakon Brænden (KrF) fremmet forslag om at det i punkt 2 og 3 i bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget  tilføyes følgende ”…og dets arbeidsutvalg” – slik at forslag  til vedtak i bydelsutvalget blir som følger (tilføyelsen er understreket):

		2. Bydelsutvalget oppnevner følgende representant til Idrettens samarbeidsutvalg og dets arbeidsutvalg, Bydel Nordstrand:………………………………………………………

		3. Bydelsutvalget oppnevner følgende vararepresentant til Idrettens samarbeidsutvalg og  dets arbeidsutvalg, Bydel Nordstrand:………………………………………………………

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med Haakon Brændens (KrF) endringsforslag

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender sak om Idrettens samarbeidsutvalg – oppnevning av representant og vara - til behandling i:

		Barn, ungdom og kultur komiteen

		Bydelsutvalget

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		BUK-komiteen foreslår enstemmig at Sigbjørn Odden (H) velges som representant og Steinar Andersen (A) som vararepresentant til idrettens samarbeidsutvalg fra bydelsutvalget i bydelsutvalgsmøtet 20.11.2008.

		BUK- komiteens forslag om Sigbjørn Odden (H) representant og Steinar Andersen (A) som vararepresentant i idrettens samarbeidsutvalg og dets arbeidsutvalg ble lagt  til grunn.

		Votering:

		Enstemmig ingen forslag fremmet

		1. Bydelsutvalget ser positivt på invitasjon fra Idrettens samarbeidsutvalg vedrørende oppnevning av politiske representant og vararepresentant fra bydelsutvalget.

		2. Bydelsutvalget oppnevner følgende representant til Idrettens samarbeidsutvalg og dets arbeidsutvalg, Bydel Nordstrand: Sigbjørn Odden

		3. Bydelsutvalget oppnevner følgende vararepresentant til Idrettens samarbeidsutvalg og dets arbeidsutvalg, Bydel Nordstrand: Steinar Andersen

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om forslag til Del av Leirskallen vestre - Leirskallhellinga - varsel om nytt offentlig ettersyn - forslag til endret reguleringsplan til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Til komiteer, råd og utvalg:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees.

		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsutvalget er positive til at det foretas en reguleringsmessig opprydding som tilrettelegger for utnyttelse av området i tråd med gjeldende reguleringsformål. 

		2. Planforslaget imøtekommer bydelens tidligere uttalelse med hensyn til bevaring av biologisk mangfold og terreng som en følge av reviderte og oppdaterte naturregistreringer.

		3. Bydelsutvalget ber om at vernehensyn for ivaretakelse av biologisk mangfold i området ivaretas i reguleringsbestemmelsene.

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender sak om forslag til Del av Leirskallen vestre - Leirskallhellinga - varsel om nytt offentlig ettersyn - forslag til endret reguleringsplan til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Byutvikling, miljø og samferdselkomiteens vedtak:

		Punkt 4 i BU- sak 152/07 legges til bydelsdirektørens forslag til vedtak: ”Bydelsutvalg Nordstrand ber om å få bebyggelsesplan til uttalelse når den foreligger”

		Votering:

		Enstemmig vedtatt med et nytt punkt 4 - ”Bydelsutvalg Nordstrand ber om å få bebyggelsesplan til uttalelse når den foreligger”

		Vedtak:

		1. Bydelsutvalget er positive til at det foretas en reguleringsmessig opprydding som tilrettelegger for utnyttelse av området i tråd med gjeldende reguleringsformål. 

		2. Planforslaget imøtekommer bydelens tidligere uttalelse med hensyn til bevaring av biologisk mangfold og terreng som en følge av reviderte og oppdaterte naturregistreringer.

		3. Bydelsutvalget ber om at vernehensyn for ivaretakelse av biologisk mangfold i området ivaretas i reguleringsbestemmelsene.

		4. Bydelsutvalg Nordstrand ber om å få bebyggelsesplan til uttalelse når den foreligger

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om forslag til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Barn, ungdom og kultur komite 

		Bydelsutvalget

		Til komiteene:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltrees.

		Til bydelsutvalget:

		1. Søknaden om oppføring av Cricket klubbhuset/paviljongen avslås og utsettes til etter at nye reguleringsplan er vedtatt.

		2. Bydelsutvalget vil gi uttrykk for skepsis til ytterligere, frittliggende, bygningsanlegg på Ekebergsletta. Dette bryter med prinsippet om at arealene skal være mest mulig fritt for ”kunstige/bygningsmessige” inngrep. Et permanent bygg som et klubbhus/paviljong innebærer bør løses i tilknytning til den øvrige bygningsmassen rundt Ekeberghallen, alternativt på den anleggstomta som ligger på nordsiden av Ekebergveien.

		Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om at arbeidsutvalget fatter foreløpig vedtak i denne saken på grunn av at det er svarfrist 08.11.2008. Arbeidsutvalget samlet seg om følgende fellesforslag til vedtak:

		1. Søknaden om oppføring av Cricket klubbhuset/paviljongen avslås og utsettes til etter at nye reguleringsplan er vedtatt.

		2. Arbeidsutvalget vil gi uttrykk for skepsis til ytterligere, frittliggende, bygningsanlegg på Ekebergsletta. Dette bryter med prinsippet om at arealene skal være mest mulig fritt for ”kunstige/bygningsmessige” inngrep. Et permanent bygg som et klubbhus/paviljong innebærer bør løses i tilknytning til den øvrige bygningsmassen rundt Ekeberghallen, alternativt på den anleggstomta som ligger på nordsiden av Ekebergveien.

		3. Saken legges fram for bydelsutvalget 20.11.2008 og endelig vedtak ettersendes

		Votering:

		Arbeidsutvalgets fellesforslag ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		1. Søknaden om oppføring av Cricket klubbhuset/paviljongen avslås og utsettes til etter at nye reguleringsplan er vedtatt.

		2.  Arbeidsutvalget vil gi uttrykk for skepsis til ytterligere, frittliggende, bygningsanlegg på Ekebergsletta. Dette bryter med prinsippet om at arealene skal være mest mulig fritt for ”kunstige/bygningsmessige” inngrep. Et permanent bygg som et klubbhus/paviljong innebærer bør løses i tilknytning til den øvrige bygningsmassen rundt Ekeberghallen, alternativt på den anleggstomta som ligger på nordsiden av Ekebergveien.

		3. Saken legges fram for bydelsutvalget 20.11.2008 og endelig vedtak ettersendes

		Byutvikling, miljø og samferdselkomiteens behandling/vedtak:

		Øystein A. Larsen (H) fremmet følgende alternative forslag til vedtak, punkt 1:

		1. Søknaden om oppføring av Cricket klubbhuset/paviljongen avslås. Saken kan eventuelt    fremmes på nytt etter at ny reguleringsplan er vedtatt.

		Votering:

		Øystein A. Larsens (H) alternative forslag,  punkt 1, ble enstemmig vedtatt

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 2, ble enstemmig vedtatt.

		Byutvikling, miljø og samferdselkomiteens vedtak:

		1.     Søknaden om oppføring av Cricket klubbhuset/paviljongen avslås. Saken kan eventuelt       fremmes på nytt etter at ny reguleringsplan er vedtatt.

		2. Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen  vil gi uttrykk for skepsis til ytterligere, frittliggende, bygningsanlegg på Ekebergsletta. Dette bryter med prinsippet om at arealene skal være mest mulig fritt for ”kunstige/bygningsmessige” inngrep. Et permanent bygg som et klubbhus/paviljong innebærer bør løses i tilknytning til den øvrige bygningsmassen rundt Ekeberghallen, alternativt på den anleggstomta som ligger på nordsiden av Ekebergveien.

		Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling:

		Knut Hedemann (A) fremmet følgende alternative forslag til vedtak, punkt 1:

		1. Søknad om oppføring av cricket klubbhuset/ paviljongen avslås

		Votering:

		Knut Hedemanns (A) alternative forslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak punkt 2 ble enstemmig vedtatt

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		1. Søknad om oppføring av cricket klubbhuset/ paviljongen avslås

		2.   Barn, ungdom og kulturkomiteen vil gi uttrykk for skepsis til ytterligere, frittliggende, bygningsanlegg på Ekebergsletta. Dette bryter med prinsippet om at arealene skal være mest mulig fritt for ”kunstige/bygningsmessige” inngrep. Et permanent bygg som et klubbhus/paviljong innebærer bør løses i tilknytning til den øvrige bygningsmassen rundt Ekeberghallen, alternativt på den anleggstomta som ligger på nordsiden av Ekebergveien.

		Omforent forslag fra bydelsutvalget:

		1. Søknaden om oppføring av Cricket klubbhuset/paviljongen anbefales avslått.

		2. Bydelsutvalget vil gi uttrykk for skepsis til ytterligere, frittliggende bygningsanlegg på Ekebergsletta. Dette bryter med prinsippet om at arealene skal være mest mulig fritt for ”kunstige bygningsmessige” inngrep. Et permanent bygg (installasjon) som et klubbhus/paviljong innebærer må eventuelt løses i tilknytning til den øvrige bygningsmassen rundt Ekeberghallen, alternativt på den anleggstomta som ligger på nordsiden av Ekebergveien, og etter ny vedtatt reguleringsplan. Under ingen omstendighet vil bydelsutvalget anbefale frittliggende installasjoner ute på sletta.

		1. Søknaden om oppføring av Cricket klubbhuset/paviljongen anbefales avslått.

		2. Bydelsutvalget vil gi uttrykk for skepsis til ytterligere, frittliggende bygningsanlegg på Ekebergsletta. Dette bryter med prinsippet om at arealene skal være mest mulig fritt for ”kunstige bygningsmessige” inngrep. Et permanent bygg (installasjon) som et klubbhus/paviljong innebærer må eventuelt løses i tilknytning til den øvrige bygningsmassen rundt Ekeberghallen, alternativt på den anleggstomta som ligger på nordsiden av Ekebergveien, og etter ny vedtatt reguleringsplan. Under ingen omstendighet vil bydelsutvalget anbefale frittliggende installasjoner ute på sletta.

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Arbeidsutvalget sender sak om forslag til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Bydelsutvalget

		Til komiteer:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres.

		Til bydelsutvalget:

		Bydel Nordstrand har ikke noe å bemerke til den foreliggende søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender sak om forslag til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Bydelsutvalget

		Byutvikling, miljø og samferdselkomiteens behandling:

		BMS-komiteen fremmet følgende alternative fellesforslag:

		1. Bydel Nordstrand har ikke noe å bemerke til den foreliggende søknad om dispensasjon når det gjelder det bygningstekniske.

		Bydelen ser positivt på den foreslåtte utvidelse av kirken.

		Utvidelsen er et viktig bidrag for lokalmiljøet på Nordstrand

		Votering:

		BUK-komiteens fellesforslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Byutvikling, miljø og samferdselkomiteens vedtak:

		1. Bydel Nordstrand har ikke noe å bemerke til den foreliggende søknad om dispensasjon når det gjelder det bygningstekniske.

		Bydelen ser positivt på den foreslåtte utvidelse av kirken. Utvidelsen er et viktig bidrag for lokalmiljøet på Nordstrand

		Omforent forslag fra bydelsutvalget:

		1. Bydelsutvalget har ikke noe å bemerke til den foreliggende søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen.

		2. Bydelsutvalget ønsker å føre en streng praksis ift dispensasjon, men har ikke noe å bemerke til den foreliggende dispensasjonssøknad for det bygningsmessige, og stiller seg positivt til denne. Utvidelsen er et viktig bidrag for lokalmiljøet på Nordstrand.

		Bydelsutvalgets omforente forslag ble enstemmig vedtatt

		Vedtak:

		1. Bydelsutvalget har ikke noe å bemerke til den foreliggende søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen.

		2. Bydelsutvalget ønsker å føre en streng praksis ift dispensasjon, men har ikke noe å bemerke til den foreliggende dispensasjonssøknad for det bygningsmessige, og stiller seg positivt til denne. Utvidelsen er et viktig bidrag for lokalmiljøet på Nordstrand.

		Til arbeidsutvalget:

		Ingen innstilling

		Til bydelsutvalget:

		Bydelsutvalget tar mail fra byrådsavdeling for kultur og utdanning til foreløpig orientering. Det anmodes om at det arbeides raskest mulig med disse alternativer med tanke på etablering av barnehager. Nærmere underretning imøtesees, og en understreker sterkt at denne ønskes grunngitt. 

		Arbeidsutvalgets behandling/vedtak:

		Erik Telnes (SV) viste til vedtak i bydelsutvalget våren 2008 - sak om plan for full barnehagedekning - og ba om at saken settes på sakskartet til BUK-komiteens møte 11.11. og bydelsutvalgets møte 20.11.2008.

		Bydelsdirektøren tar igjen kontakt med sentral tverrfaglig koordineringsgruppe -  barnehageutbygging for å og purre på svar. 

		Votering:

		Arbeidsutvalget vedtok enstemmig at saken settes på dagen sakskart som sak 110/08 og til behandling i BUK-komiteen 11.11. og i bydelsutvalget 20.11.2008.

		Sak om potensielle barnehagetomter grunngivelse fra sentral tverrfaglig koordineringsgruppe behandles i BUK-komiteen 11.11. og i bydelsutvalget 20.11.2008

		Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling/vedtak:

		BUK-komiteen bemerket at de ønsker skisse over tomten i ”Hundremeterskogen” Administrasjonen undersøker med Omsorgsbygg om muligheten for å få utskrift av kartskissen over det aktuelle tomteområdet.

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader

		Votering:

		Enstemmig vedtatt

		Vedtak:

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets besøk ved Midtåsen Sykehjem 03.04.08 til behandling i:

		Eldrerådet

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Til bydelsutvalget:

		Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Midtåsen Sykehjem 03.04.08 tas til etterretning.

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets besøk ved Midtåsen Sykehjem 03.04.08 til behandling i:

		Eldrerådet

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Eldrerådets vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees

		Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak:

		Helse- og sosialkomiteen hadde følgende bemerkninger:

		- Tilsynsrapporten bør skrives raskt fra tilsynsutvalget. Bydelsutvalget/ Helse- og sosialkomiteen bør få tilsynsrapportene raskere etter tilsynene  slik at tiltak kan iverksettes der det er avvik

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Mona Verdich (H) foreslo helse- og sosialkomiteens vedtak som et punkt 2. 

		”Tilsynsrapporten bør skrives raskt fra tilsynsutvalget. Bydelsutvalget/Helse- og sosialkomiteen bør få tilsynsrapportene raskere etter tilsynene slik at tiltak kan iverksettes der det er avvik.”

		Votering:

		Enstemmig vedtatt

		Vedtak:

		1. Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Midtåsen Sykehjem 03.04.08 tas til etterretning.

		2. Tilsynsrapporten bør skrives raskt fra tilsynsutvalget. Bydelsutvalget/Helse- og sosialkomiteen bør få tilsynsrapportene raskere etter tilsynene slik at tiltak kan iverksettes der det er avvik.

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets besøk ved Lambertseter sykehjem og Lambertseter sykehjem avd. Marmorberget 15.04.08 til behandling i:

		Eldrerådet

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees

		Til bydelsutvalget:

		Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Lambertseter sykehjem og Lambertseter sykehjem avd. Marmorberget 15.04.08 tas til etterretning.

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets besøk ved Lambertseter sykehjem og Lambertseter sykehjem avd. Marmorberget 15.04.08 til behandling i:

		Eldrerådet

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Eldrerådets vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees

		Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak:

		Helse- og sosialkomiteen hadde følgende bemerkninger:

		- Helse og sosialkomiteen bes om en orientering om hvor tilsynsrapporten har vært mellom 04.07. og  09.10.2008 da den ble registrert inn i bydelen. 

		      Helse- og sosialkomiteen fastsetter at tilsynutvalget skriver rapport fra tilsynsbesøket umiddelbart etter tilsynet.

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets besøk ved Lambertseter sykehjem og Lambertseter sykehjem avd. Marmorberget 15.04.08 til behandling i:

		Eldrerådet

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Eldrerådets vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees

		Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak:

		Helse- og sosialkomiteen hadde følgende bemerkninger:

		- Helse og sosialkomiteen bes om en orientering om hvor tilsynsrapporten har vært mellom 04.07. og  09.10.2008 da den ble registrert inn i bydelen. 

		      Helse- og sosialkomiteen fastsetter at tilsynutvalget skriver rapport fra tilsynsbesøket umiddelbart etter tilsynet.

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Bydelsdirektøren redegjorde for hvorfor det har tatt så lang tid før rapporten kom til komiteene og bydelsutvalget. 

		Mona Verdich(H) foreslo helse- og sosialkomiteens vedtak som et punkt 2. 

		”Tilsynsrapporten bør skrives raskt fra tilsynsutvalget. Bydelsutvalget/Helse- og sosialkomiteen bør få tilsynsrapportene raskere etter tilsynene slik at tiltak kan iverksettes der det er avvik.”

		Enstemmig vedtatt

		1. Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens redegjørelse om hvorfor det har tatt så lang tid å fremlegge tilsynsrapporten til orientering. 

		2. Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Lambertseter sykehjem og Lambertseter sykehjem avd. Marmorberget 15.04.08 tas til etterretning.

		3. ”Tilsynsrapporten bør skrives raskt fra tilsynsutvalget. Bydelsutvalget/Helse- og sosialkomiteen bør få tilsynsrapportene raskere etter tilsynene slik at tiltak kan iverksettes der det er avvik.”

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets besøk Bekkelagshjemmet 28.04.08 til behandling i:

		Eldrerådet

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Til bydelsutvalget:

		Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 28.04.08 tas til etterretning.

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets besøk Bekkelagshjemmet 28.04.08 til behandling i:

		Eldrerådet

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Eldrerådets behandling/vedtak:

		Eldrerådet hadde følgende bemerkninger ift. tilsynsrapporten ved Bekkelagshjemmet:

		 Bekkelagshjemmet har lavt sykefravær. Hvordan kan dette overføres til de andre sykehjem i bydelen?

		Votering:

		Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad

		Eldrerådets vedtak:

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees

		Mona Verdich(H) foreslo helse- og sosialkomiteens vedtak som et punkt 2. 

		”Tilsynsrapporten bør skrives raskt fra tilsynsutvalget. Bydelsutvalget/Helse- og sosialkomiteen bør få tilsynsrapportene raskere etter tilsynene slik at tiltak kan iverksettes der det er avvik.”

		Votering:

		Enstemmig vedtatt

		Vedtak:

		1. Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 28.04.08 tas til etterretning.

		2. Tilsynsrapporten bør skrives raskt fra tilsynsutvalget. Bydelsutvalget/Helse- og sosialkomiteen bør få tilsynsrapportene raskere etter tilsynene slik at tiltak kan iverksettes der det er avvik.

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk Nordseterhjemmet 29.04.08 til behandling i:

		Eldrerådet

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Til bydelsutvalget:

		Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Nordseterhjemmet 29.04.08 tas til etterretning.

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk Nordseterhjemmet 29.04.08 til behandling i:

		Eldrerådet

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Eldrerådets vedtak:

		Helse- og sosialkomiteens behandling:

		Helse- og sosialkomiteen hadde følgende bemerkninger:

		- Helse- og sosialkomiteen ber bydelsdirektøren om å kontakte sykehjemsetaten for å få en orientering om hvilke plan sykehjemsetaten har ift. vedlikehold ved Nordseterhjemmet. 

		- Helse- og sosialkomiteen ber også sykehjemsetaten om tilbakemelding på de mangler / avvik som er påpekt i tilsynsrapporten fra Nordseterhjemmet.

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader

		Mona Verdich(H) foreslo helse- og sosialkomiteens vedtak som punkt 2 og 3. 

		2.     Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å kontakte sykehjemsetaten for å få en orientering om hvilke plan sykehjemsetaten har ift. vedlikehold ved Nordseterhjemmet. 

		3. Bydelsutvalget ber også sykehjemsetaten om tilbakemelding på de mangler / avvik som er påpekt i tilsynsrapporten fra Nordseterhjemmet.

		Votering:

		Enstemmig vedtatt

		Vedtak:

		1. Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Nordseterhjemmet 29.04.08 tas til etterretning.

		2.     Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å kontakte sykehjemsetaten for å få en orientering om hvilke plan sykehjemsetaten har ift. vedlikehold ved Nordseterhjemmet. 

		3. Bydelsutvalget ber også sykehjemsetaten om tilbakemelding på de mangler / avvik som er påpekt i tilsynsrapporten fra Nordseterhjemmet.

		Til bydelsutvalget:

		Ingen forslag fremmet 

		Enstemmig vedtatt 

		Protokollene tas til orientering

		Til bydelsutvalget

		Saken ble tatt opp på møtet og legges fram uten innstilling fra bydelsdirektøren

		Steinar Andersen (A) fremmet følgende forslag :

		1. Bydelsutvalget støtter byråd for byutvikling`s uttalelse i saken datert 6.11.2008.

		Liv Lønnum (FrP)  fremmet følgende forslag:

		1. Bydel Nordstrand viser til tidligere uttalelse vedtatt i AU sak 59/08.  

		2. I lys av tidligere uttalelse anbefaler Nordstrand bydelsutvalg arbeidsgruppens forslag nr 1 der søknader som gjelder en- eller tomannsboliger inntil 120 m2 BYA godkjennes hvis gesims og mønehøyde er inntil 6,5 m / 8 m, samt at tiltaket ellers ikke er i strid med gjeldende regulering eller kommer i konflikt med intensjonene bak dele- og byggeforbudet, eventuelt ny reguleringsplan.

		3. For  tilbygg til eksisterende ene- eller tomannsboliger som er høyere enn det den foreslåtte høyde- og gesimsbegrensningen tillater - kan høyde- og gesimsbegrensningen avvikes og tilpasses opprinnelig høyde.

		4. Bydelsutvalget presiserer at tiltak som skal kunne godkjennes på ingen måte må komme i strid med intensjonen bak dele- og byggeforbudet, herunder ønsket om å bevare grøntstrukturen i området, unngå terrenginngrep av nevneverdig karakter, unngå uønsket konsekvens for fjernvirkninger i selve skråningen sett fra sjøen og forøvrig ha god lokallandskapstilpassning.

		Votering:

		Ved alternativ votering ble forslaget fra Steinar Andersen (A) vedtatt med 12 stemmer mot FrP`s 3 stemmer som ble avgitt til forslaget fra Liv Lønnum (FrP). 

		Vedtak:

		Bydelsutvalget støtter byråd for byutvikling`s uttalelse i saken datert 6.11.2008.

		(brevet vedlegges protokollen)

		Bydel Nordstrand, 27.11.2008

		Sigbjørn Odden (H)

		leder av bydelsutvalget

		Brev fra byrådsavdeling for byutvikling av 06.11.2008: Reguleringsplanene for Nordstrandskråningen, delområdene Fiskevoll – Ljan og Ljan – Bekkelaget. Midlertidig dele- og byggeforbud innen A-områder. Byrådssak 91 av 22.05.2008

		Word-bokmerker
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 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Enhet for service og forvaltning


 


 
 


Protokoll 8/08 
 
 
Møte: Bydelsutvalget 


 


 


Møtested: BU- salen, Bydelsadministrasjonen, 
Ekebergveien 243 


Møtetid: Torsdag 20. november 2008 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Sigbjørn Odden (H)  
   
Tilstede: Sigbjørn Odden (H) 


Mona Verdich (H) 
Andreas Bareid (H) 
Ingeborg Midttun (H) 
Ulf Stigen (FrP) 
Mona Andersen (FrP) 
Liv Lønnum (Frp) 
Steinar Andersen (A) 
Anne Marie Donati (A) 
Knut Hedemann (A) 
Thor Granlund (A) 
Haakon Brænden (KrF) 


 


 
 
 
 
Forfall: 
 
 
 
Som vara møtte: 


Morten Schau (SV) 
Arve Edvardsen (H) 
Martin Kirkengen (V) 
 
Erik Telnes (SV) 
Øystein Larsen (H) 
Karsten Gjefle (V) 
 
Morten Schau (SV) 
Arve Edvardsen (H) 
Martin Kirkengen (V) 


15 stemmeberettigede  
til stede 


   
I tillegg møtte fra 
administrasjonen:  


Per Johannessen, bydelsdirektør 
Irene Borge-Hansen 


 


 Roger Westgaard 
 


 







Møtesekretær: Ivar Andreas Nyhus  
 
Åpen halvtime: 
 
John Baisgård, styreleder i Nordseter seniorboliger viste til befaringen som har vært på 
barnehagetomten i Sigurd Danielsens vei. Beboerne i området ble ikke varslet om at 
Omsorgsbygg og bydelen på nytt skulle vurdere tomten til barnehage. Tomta ligger inneklemt 
uten adkomst og veien gjennom området er privat. Tomta er tidligere vurdert av den gang 
Bydel Nordstrand og ble funnet uegnet. Dessuten er det 4 barnehager i en kilometers omkrets 
rundt eldreboligene. Det er mange gamle som bor her som er over 80 /90 år. Mange bruker 
rullator på gangveiene. Tomta er etter vår oppfatning med sin beliggenhet uegnet til 
barnehage. 
 
Erling Pettersen, sokneprest i Nordstrand kirke. Han understrekte betydningen for bydelen 
når det gjaldt utvidelsen av kirken. Holdningen til prosjektet er positivt fra de fleste hold og vi 
håper vi får prosjekteringsmidler slik at vi kommer raskt i gang. Vi vil lage en aktiv, 
tilgjengelig og levende kirke på Nordstrand – vil skape folkekirken på sitt aller beste. Jeg ber 
derfor bydelsutvalget om stille seg bak dette i kveldens sak. 


Hege Aas – representant for de private barnehagene i bydelen. De private barnehagene i 
bydelen sliter økonomisk. - Den 28/8 får jeg et vedtak om tilskudd fra kommunen. Den 7. 
oktober får jeg et nytt vedtak om å tilbakebetale 139.000 kr . Pengene har jeg, men jeg 
kommer til å gå underskudd. Vi får kun 85 % av utgiftene dekket. Bydelsutvalget må lytte til 
oss. Nå skal det fremmes en ny lov om rammefinansiering som skal legges til bydelen. Jeg er 
spent om jeg kommer til å greie meg som eier av privat barnehage. Det er ingen luksus å drive 
privat barnehage i dag. 
 
Informasjon  
Bydelsdirektør Per Johannessen. Budsjettet legges frem torsdag 27. november kl. 17.00 i 
bydelsadministrasjonen. Det er sendt invitasjon til pressen. Vi legger frem budsjettforslaget 
og vil svare på spørsmål om budsjettet. 
 
Utdelte papirer på møtet. 


- Referat fra møte om parkeringsnorm i Holtetplanen 
- Rapport – brukertilfredshet blant sykehjemsbeboere ved sykehjem i Oslo 
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Sak 120 /08  Innkalling og sakskart til bydelsutvalgets møte 
20.11.2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møte 20.11.2008 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Sigbjørn Odden fremmet tilleggssak 135/08 – Reguleringsplan for Nordstrandskråningen, 
delområdene Fiskevoll –Ljan og Ljan- Bekkelaget – midlertidig dele- og byggeforbud innen 
A-områder – Bydel Nordstrand 
 
Votering: 
Sigbjørn Oddens forslag om å fremme tilleggssak 135/08 ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 20.11.2008 godkjennes med tilleggssak  135/08 
 
 


 Sak 121 /08  Protokoll til godkjenning 16.10.2008 - bydelsutvalget 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 16.10.2008 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 16.10.2008 godkjennes 


  


Sak 122 /08  Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 30.09.2008 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 
30.09.2008 til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 







Til komiteer og råd 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Medbestemmelsesutvalget tar sak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 30.09. 2008 
til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 30.09.2008 til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender orienteringssak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 
30.09.2008 til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget 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 samferdselkomiteens 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. 30.09.2008 til 
orientering 
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 Sak 123 /08  Valg av komiteer og utvalg 2009-2011- Bydel 
Nordstrand 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender saken om valg av komiteer og utvalg 2009 -2011 til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget: 
Valg av medlemmer og varamedlemmer til  arbeidsutvalget,  barn, ungdom og 
kulturkomiteen,  byutvikling, miljø og samferdselskomiteen,  helse- og sosialkomiteen og 
tilsynsutvalgene for perioden 2009-2011: 
 
 Personvalg: 


     1     Arbeidsutvalg for perioden 2009-2011: 
Medlemmer: 
1: ………………………………………………… 
2: ………………………………………………… 
3: ………………………………………………… 
4: ………………………………………………… 
5: ………………………………………………… 
 
Varamedlemmer: 
1: ………………………………………………… 
2: ………………………………………………… 
3: ………………………………………………… 
4: ………………………………………………… 
5: ………………………………………………… 
 
I tillegg kan følgende møte som observatører for perioden 2009-2011: 
1: ………………………………………………… 
2: ………………………………………………… 
3: ………………………………………………… 
 
Som leder av arbeidsutvalget velges:………………………………………… 
 Som nestleder av arbeidsutvalget velges:…………………………………… 
 


2    Barn- ungdom og kulturkomite for perioden 2009-2011: 
Medlemmer: 
1: ………………………………………………… 
2: ………………………………………………… 
3: ………………………………………………… 
4: ………………………………………………… 
5: ………………………………………………… 
6: ………………………………………………… 
7: ………………………………………………… 
 
Varamedlemmer: 
1: ………………………………………………… 
2: ………………………………………………… 
3: ………………………………………………… 
4: ………………………………………………… 







5: ………………………………………………… 
6: ………………………………………………… 
7: ………………………………………………… 
 
Som leder av barn- ungdom og kulturkomite velges:………………………………………….. 
 Som nestleder av barn- ungdom og kulturkomite velges:……………………………………… 
 


3     Byutvikling, miljø og samferdselskomite for perioden 2009 – 2011: 
Medlemmer: 
1: ………………………………………………… 
2: ………………………………………………… 
3: ………………………………………………… 
4: ………………………………………………… 
5: ………………………………………………… 
6: ………………………………………………… 
7: ………………………………………………… 
 
Varamedlemmer: 
1: ………………………………………………… 
2: ………………………………………………… 
3: ………………………………………………… 
4: ………………………………………………… 
5: ………………………………………………… 
6: ………………………………………………… 
7: ………………………………………………… 
 
Som leder av byutvikling, miljø og samferdselskomite velges:……………………………… 
 Som nestleder av byutvikling, miljø og samferdselskomite velges:………………………… 


 
4    Helse- og sosialkomite for perioden 2009 – 2011: 


Medlemmer: 
1: ………………………………………………… 
2: ………………………………………………… 
3: ………………………………………………… 
4: ………………………………………………… 
5: ………………………………………………… 
6: ………………………………………………… 
7: ………………………………………………… 
 
Varamedlemmer: 
1: ………………………………………………… 
2: ………………………………………………… 
3: ………………………………………………… 
4: ………………………………………………… 
5: ………………………………………………… 
6: ………………………………………………… 
7: ………………………………………………… 
 
Som leder av helse- og sosialkomite velges:……………………………………… 
 Som nestleder av helse- og sosialkomite velges:…………………………………. 
 


 
 
5    Obligatoriske tilsynsutvalg for perioden 2009 - 2011: 
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Tilsynsutvalg 1: 
Medlemmer: 
1………………………………………… 
2………………………………………… 
3…………………………………………. 
 
Varamedlemmer: 
1…………………………………………… 
2………………………………………….. 
3………………………………………….. 


 
Leder av tilsynsutvalg 1:……………………………………. 
Nestleder av tilsynsutvalg 1:…………………………………… 
 
Tilsynsutvalg 2: 
 Medlemmer: 
 1……………………………………………… 
 2…………………………………………….. 
 3…………………………………………….. 
 
Varamedlemmer: 
1………………………………………………. 
2……………………………………………… 
3………………………………………………. 


 
Leder av tilsynsutvalg 2:………………………………………….. 
Nestleder av tilsynsutvalg 2:……………………………………… 


 
Tilsynsutvalg 3: 
Medlemmer: 
1……………………………………….. 
2……………………………………….. 
3……………………………………….. 
 
Varamedlemmer: 
1……………………………………….. 
2……………………………………… 
3……………………………………… 
 
Leder av tilsynsutvalg 3:……………………………………  
Nestleder av tilsynsutvalg 3:……………………………….. 


 
6   Tilsynsutvalg – ikke obligatorisk for perioden 2009-2011: 
 


Tilsynsutvalg 4: (Tilsynsutvalg for hjemmetjeneste) 
Medlemmer: 
1……………………………………………… 
2………………………………………………. 
3………………………………………………. 
 
 
 
Varamedlemmer: 
1…………………………………………………. 







2………………………………………………… 
3…………………………………………………. 


 
Leder av tilsynsutvalg 4:…………………………………… 
Nestleder av tilsynsutvalg 4:………………………………… 


 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken om valg av komiteer og utvalg 2009 -2011 til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
 
Endinger: 
Pia Bergmann (SV) blir nytt varamedlem for Anne Grethe Oliversen (SV) i komitè for 
byutvikling, miljø og samferdsel. 
 
Vararepresentant for KRF i komitè for barn, ungdom og kultur avgjøres i desembermøtet etter 
avklaring i forhold til rett kjønnsfordeling. 
 
Medlemmer i komiteer og utvalg videreføres i perioden 2009- 2011 henhold til vedlagte lister  
med ovenstående endringer. 
 
Votering: 
Vedtatt enstemmig 
 
Vedtak: 


1. Pia Bergmann (SV) blir nytt varamedlem for Anne Grethe Oliversen (SV) i komitè 
for byutvikling, miljø og samferdsel. 


2. Vararepresentant for KRF i komitè for barn, ungdom og kultur avgjøres i 
desembermøtet etter avklaring i forhold til riktig kjønnsfordeling. 


3. Medlemmer i komiteer og utvalg videreføres i perioden 2009-2011 i henhold til 
vedlagte lister med ovenstående endringer 


 


Sak 124 /08  Innstilling overfor byråden for barn og utdanning til 
driftstyret i skolene 2009-2010 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender saken om innstilling overfor Byråden for barn og utdanning -  
driftsstyret i skolene 2009-2010  til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til barn, ungdom og kulturkomiteen: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen innstiller som medlemmer og varamedlemmer til driftsstyret 
i grunnskolene i Bydel Nordstrand for 2009-2010 slik: 
 
Brannfjell skole: 
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Fast rep:………………………………… 
Vararep:………………………………… 
 
Ekeberg skole: 
Vararep:………………………………… 
Vararep:………………………………… 
 
Ljan skole: 
Fast rep:…………………………………… 
Vararep:…………………………………… 
 
Munkerud skole: 
Fast rep:…………………………………… 
Fast rep:…………………………………… 
Vararep:…………………………………… 
Vararep:…………………………………… 
Vararep:…………………………………… 
 
Nedre Bekkelaget skole: 
Fast rep:…………………………………… 
Vararep:…………………………………… 
Vararep:…………………………………… 
 
Nordseter skole: 
Fast rep:……………………………………. 
Fast rep:……………………………………. 
Vararep:…………………………………… 
Vararep:…………………………………… 
 
Nordstrand skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Vararep:……………………………………. 
Vararep:……………………………………. 
 
Kastellet skole: 
Fast rep: ………………………………. 
Fast rep: ………………………………. 
Fast rep: ………………………………. 
Vararep:………………………………… 
Vararep:………………………………… 
Vararep:………………………………… 
 
Bekkelaget skole 
Fast rep: ……………………………… 
Fast rep: ………………………………. 
Fast rep: ………………………………. 
Vararep:………………………………… 
Vararep:………………………………… 
Vararep:………………………………… 
 
 
 
Til bydelsutvalget: 







Følgende representanter og vararepresentanter forslås innstilt overfor byråden for barn og 
utdanning til driftsstyrene ved grunnskolene i Bydel Nordstrand i perioden 01.01.2009 -
31.12.2010: 
Brannfjell skole: 
Fast rep:………………………………… 
Vararep:………………………………… 
 
Ekeberg skole: 
Vararep:………………………………… 
Vararep:………………………………… 
 
Ljan skole: 
Fast rep:…………………………………… 
Vararep:…………………………………… 
 
Munkerud skole: 
Fast rep:…………………………………… 
Fast rep:…………………………………… 
Vararep:…………………………………… 
Vararep:…………………………………… 
Vararep:…………………………………… 
 
Nedre Bekkelaget skole: 
Fast rep:…………………………………… 
Vararep:…………………………………… 
Vararep:…………………………………… 
 
Nordseter skole: 
Fast rep:……………………………………. 
Fast rep:……………………………………. 
Vararep:…………………………………… 
Vararep:…………………………………… 
 
Nordstrand skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Vararep:……………………………………. 
Vararep:……………………………………. 
 
Kastellet skole: 
Fast rep: ………………………………. 
Fast rep: ………………………………. 
Fast rep: ………………………………. 
Vararep:………………………………… 
Vararep:………………………………… 
Vararep:………………………………… 
 
Bekkelaget skole 
Fast rep: ……………………………… 
Fast rep: ………………………………. 
Fast rep: ………………………………. 
Vararep:………………………………… 
Vararep:………………………………… 
Vararep:………………………………… 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
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Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken om innstilling overfor Byråden for barn og utdanning -  
driftsstyret i skolene 2009-2010  til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Da flere av partiene ikke kunne legge fram forslag til representanter eller vararepresentanter 
i de driftstyrene som skal ha nyoppnevning f.o.m. 01.01.09, legges saken fram for behandling 
i bydelsutvalget uten innstilling fra BUK-komiteen. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Bydelsutvalget delegerer til gruppelederne å innstille på medlemmer og varamedlemmer til 
skolenes driftsstyrer for perioden 2009 – 2010 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget delegerer til gruppelederne å innstille på medlemmer og varamedlemmer til 
skolenes driftsstyrer for perioden 2009 – 2010 
 
 


 Sak 125 /08  Idrettens samarbeidsutvalg - oppnevning av 
representant og vara 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Idrettens samarbeidsutvalg – oppnevning av representant og 
vara til behandling i: 
Barn, ungdom og kultur komiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til barn, ungdom og kulturkomiteen: 
 Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees.  
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget ser positivt på invitasjon fra Idrettens samarbeidsutvalg vedrørende 
oppnevning av politiske representant og vararepresentant fra bydelsutvalget. 


2. Bydelsutvalget oppnevner følgende representant til Idrettens samarbeidsutvalg og dets 
arbeidsutvalg, Bydel Nordstrand:……………………………………………………… 


3. Bydelsutvalget oppnevner følgende vararepresentant til Idrettens samarbeidsutvalg og 
dets arbeidsutvalg, Bydel Nordstrand:……………………………………………………… 


 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Haakon Brænden (KrF) fremmet forslag om at det i punkt 2 og 3 i bydelsdirektørens forslag 
til vedtak i bydelsutvalget  tilføyes følgende ”…og dets arbeidsutvalg” – slik at forslag  til 
vedtak i bydelsutvalget blir som følger (tilføyelsen er understreket): 


2. Bydelsutvalget oppnevner følgende representant til Idrettens samarbeidsutvalg og dets 
arbeidsutvalg, Bydel Nordstrand:……………………………………………………… 







3. Bydelsutvalget oppnevner følgende vararepresentant til Idrettens samarbeidsutvalg og  
dets arbeidsutvalg, Bydel Nordstrand:……………………………………………………… 


 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med Haakon Brændens (KrF) 
endringsforslag 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om Idrettens samarbeidsutvalg – oppnevning av representant og 
vara - til behandling i: 
Barn, ungdom og kultur komiteen 
Bydelsutvalget 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
BUK-komiteen foreslår enstemmig at Sigbjørn Odden (H) velges som representant og Steinar 
Andersen (A) som vararepresentant til idrettens samarbeidsutvalg fra bydelsutvalget i 
bydelsutvalgsmøtet 20.11.2008. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
BUK- komiteens forslag om Sigbjørn Odden (H) representant og Steinar Andersen (A) som 
vararepresentant i idrettens samarbeidsutvalg og dets arbeidsutvalg ble lagt  til grunn. 
 
Votering: 
Enstemmig ingen forslag fremmet 
 
Vedtak: 


1. Bydelsutvalget ser positivt på invitasjon fra Idrettens samarbeidsutvalg vedrørende 
oppnevning av politiske representant og vararepresentant fra bydelsutvalget. 


2. Bydelsutvalget oppnevner følgende representant til Idrettens samarbeidsutvalg og 
dets arbeidsutvalg, Bydel Nordstrand: Sigbjørn Odden 


3. Bydelsutvalget oppnevner følgende vararepresentant til Idrettens samarbeidsutvalg 
og dets arbeidsutvalg, Bydel Nordstrand: Steinar Andersen 


 


Sak 126 /08  Del av Leirskallen vestre - Leirskallhellinga - varsel om 
nytt offentlig ettersyn - forslag til endret 
reguleringsplan 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak om forslag til Del av Leirskallen vestre - Leirskallhellinga - varsel 
om nytt offentlig ettersyn - forslag til endret reguleringsplan til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer, råd og utvalg: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees. 
 
 
 
Til bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget er positive til at det foretas en reguleringsmessig opprydding som 
tilrettelegger for utnyttelse av området i tråd med gjeldende reguleringsformål.  
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2. Planforslaget imøtekommer bydelens tidligere uttalelse med hensyn til bevaring av 
biologisk mangfold og terreng som en følge av reviderte og oppdaterte 
naturregistreringer. 


3. Bydelsutvalget ber om at vernehensyn for ivaretakelse av biologisk mangfold i 
området ivaretas i reguleringsbestemmelsene. 


 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om forslag til Del av Leirskallen vestre - Leirskallhellinga - varsel 
om nytt offentlig ettersyn - forslag til endret reguleringsplan til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Byutvikling, miljø og samferdselkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Punkt 4 i BU- sak 152/07 legges til bydelsdirektørens forslag til vedtak: ”Bydelsutvalg 
Nordstrand ber om å få bebyggelsesplan til uttalelse når den foreligger” 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt med et nytt punkt 4 - ”Bydelsutvalg Nordstrand ber om å få 
bebyggelsesplan til uttalelse når den foreligger” 
 
Vedtak: 


1. Bydelsutvalget er positive til at det foretas en reguleringsmessig opprydding som 
tilrettelegger for utnyttelse av området i tråd med gjeldende reguleringsformål.  


2. Planforslaget imøtekommer bydelens tidligere uttalelse med hensyn til bevaring av 
biologisk mangfold og terreng som en følge av reviderte og oppdaterte 
naturregistreringer. 


3. Bydelsutvalget ber om at vernehensyn for ivaretakelse av biologisk mangfold i 
området ivaretas i reguleringsbestemmelsene. 


4. Bydelsutvalg Nordstrand ber om å få bebyggelsesplan til uttalelse når den foreligger 
 
 


 Sak 127 /08  Ekebergveien / Ekebergsletta - bygging av klubbhus 
 


BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 


Til arbeidsutvalget: 


Arbeidsutvalget sender sak om forslag til behandling i: 


Byutvikling, miljø og samferdsel 


Barn, ungdom og kultur komite  


Bydelsutvalget 


 


Til komiteene: 







Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltrees. 


Til bydelsutvalget: 
1. Søknaden om oppføring av Cricket klubbhuset/paviljongen avslås og utsettes til etter 


at nye reguleringsplan er vedtatt. 
2. Bydelsutvalget vil gi uttrykk for skepsis til ytterligere, frittliggende, bygningsanlegg på 


Ekebergsletta. Dette bryter med prinsippet om at arealene skal være mest mulig fritt 
for ”kunstige/bygningsmessige” inngrep. Et permanent bygg som et 
klubbhus/paviljong innebærer bør løses i tilknytning til den øvrige bygningsmassen 
rundt Ekeberghallen, alternativt på den anleggstomta som ligger på nordsiden av 
Ekebergveien. 


 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om at arbeidsutvalget fatter foreløpig vedtak i denne 
saken på grunn av at det er svarfrist 08.11.2008. Arbeidsutvalget samlet seg om følgende 
fellesforslag til vedtak: 


1. Søknaden om oppføring av Cricket klubbhuset/paviljongen avslås og utsettes 
til etter at nye reguleringsplan er vedtatt. 


2. Arbeidsutvalget vil gi uttrykk for skepsis til ytterligere, frittliggende, 
bygningsanlegg på Ekebergsletta. Dette bryter med prinsippet om at arealene 
skal være mest mulig fritt for ”kunstige/bygningsmessige” inngrep. Et 
permanent bygg som et klubbhus/paviljong innebærer bør løses i tilknytning til 
den øvrige bygningsmassen rundt Ekeberghallen, alternativt på den 
anleggstomta som ligger på nordsiden av Ekebergveien. 


3. Saken legges fram for bydelsutvalget 20.11.2008 og endelig vedtak ettersendes 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets fellesforslag ble enstemmig vedtatt 
  
Arbeidsutvalgets vedtak: 


1. Søknaden om oppføring av Cricket klubbhuset/paviljongen avslås og utsettes til etter 
at nye reguleringsplan er vedtatt. 


2.  Arbeidsutvalget vil gi uttrykk for skepsis til ytterligere, frittliggende, bygningsanlegg 
på Ekebergsletta. Dette bryter med prinsippet om at arealene skal være mest mulig 
fritt for ”kunstige/bygningsmessige” inngrep. Et permanent bygg som et 
klubbhus/paviljong innebærer bør løses i tilknytning til den øvrige bygningsmassen 
rundt Ekeberghallen, alternativt på den anleggstomta som ligger på nordsiden av 
Ekebergveien. 


3. Saken legges fram for bydelsutvalget 20.11.2008 og endelig vedtak ettersendes 
 
Byutvikling, miljø og samferdselkomiteens behandling/vedtak: 
Øystein A. Larsen (H) fremmet følgende alternative forslag til vedtak, punkt 1: 
1. Søknaden om oppføring av Cricket klubbhuset/paviljongen avslås. Saken kan 


eventuelt    fremmes på nytt etter at ny reguleringsplan er vedtatt. 
Votering: 
Øystein A. Larsens (H) alternative forslag,  punkt 1, ble enstemmig vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 2, ble enstemmig vedtatt. 
Byutvikling, miljø og samferdselkomiteens vedtak: 
1.     Søknaden om oppføring av Cricket klubbhuset/paviljongen avslås. Saken kan eventuelt       


fremmes på nytt etter at ny reguleringsplan er vedtatt. 
2. Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen  vil gi uttrykk for skepsis til ytterligere, 


frittliggende, bygningsanlegg på Ekebergsletta. Dette bryter med prinsippet om at 
arealene skal være mest mulig fritt for ”kunstige/bygningsmessige” inngrep. Et 
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permanent bygg som et klubbhus/paviljong innebærer bør løses i tilknytning til den 
øvrige bygningsmassen rundt Ekeberghallen, alternativt på den anleggstomta som 
ligger på nordsiden av Ekebergveien. 


 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Knut Hedemann (A) fremmet følgende alternative forslag til vedtak, punkt 1: 


1. Søknad om oppføring av cricket klubbhuset/ paviljongen avslås 
Votering: 
Knut Hedemanns (A) alternative forslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak punkt 2 ble enstemmig vedtatt 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 


1. Søknad om oppføring av cricket klubbhuset/ paviljongen avslås 
2.   Barn, ungdom og kulturkomiteen vil gi uttrykk for skepsis til ytterligere, frittliggende, 


bygningsanlegg på Ekebergsletta. Dette bryter med prinsippet om at arealene skal 
være mest mulig fritt for ”kunstige/bygningsmessige” inngrep. Et permanent bygg 
som et klubbhus/paviljong innebærer bør løses i tilknytning til den øvrige 
bygningsmassen rundt Ekeberghallen, alternativt på den anleggstomta som ligger på 
nordsiden av Ekebergveien. 


 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
 
Omforent forslag fra bydelsutvalget: 


1. Søknaden om oppføring av Cricket klubbhuset/paviljongen anbefales avslått. 
2. Bydelsutvalget vil gi uttrykk for skepsis til ytterligere, frittliggende bygningsanlegg på 


Ekebergsletta. Dette bryter med prinsippet om at arealene skal være mest mulig fritt 
for ”kunstige bygningsmessige” inngrep. Et permanent bygg (installasjon) som et 
klubbhus/paviljong innebærer må eventuelt løses i tilknytning til den øvrige 
bygningsmassen rundt Ekeberghallen, alternativt på den anleggstomta som ligger på 
nordsiden av Ekebergveien, og etter ny vedtatt reguleringsplan. Under ingen 
omstendighet vil bydelsutvalget anbefale frittliggende installasjoner ute på sletta. 


  
Votering: 
Bydelsutvalgets omforente forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak:  


1. Søknaden om oppføring av Cricket klubbhuset/paviljongen anbefales avslått. 
2. Bydelsutvalget vil gi uttrykk for skepsis til ytterligere, frittliggende 


bygningsanlegg på Ekebergsletta. Dette bryter med prinsippet om at arealene 
skal være mest mulig fritt for ”kunstige bygningsmessige” inngrep. Et 
permanent bygg (installasjon) som et klubbhus/paviljong innebærer må 
eventuelt løses i tilknytning til den øvrige bygningsmassen rundt Ekeberghallen, 
alternativt på den anleggstomta som ligger på nordsiden av Ekebergveien, og 
etter ny vedtatt reguleringsplan. Under ingen omstendighet vil bydelsutvalget 
anbefale frittliggende installasjoner ute på sletta. 


 
 
 
 
 
 







 Sak 128 /08  Nordstrand kirke - Ekebergveien 236 - byggesak - 
rammetillatelse - ber om uttalelse vedr. tilbygg og 
fasadeendring 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget sender sak om forslag til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydel Nordstrand har ikke noe å bemerke til den foreliggende søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplanen 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om forslag til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Byutvikling, miljø og samferdselkomiteens behandling: 
BMS-komiteen fremmet følgende alternative fellesforslag: 


1. Bydel Nordstrand har ikke noe å bemerke til den foreliggende søknad om 
dispensasjon når det gjelder det bygningstekniske. 
Bydelen ser positivt på den foreslåtte utvidelse av kirken. 
Utvidelsen er et viktig bidrag for lokalmiljøet på Nordstrand 


Votering: 
BUK-komiteens fellesforslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Byutvikling, miljø og samferdselkomiteens vedtak: 


1. Bydel Nordstrand har ikke noe å bemerke til den foreliggende søknad om dispensasjon 
når det gjelder det bygningstekniske. 
Bydelen ser positivt på den foreslåtte utvidelse av kirken. Utvidelsen er et viktig 
bidrag for lokalmiljøet på Nordstrand 


 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Omforent forslag fra bydelsutvalget: 


1. Bydelsutvalget har ikke noe å bemerke til den foreliggende søknad om dispensasjon 
fra reguleringsplanen. 


2. Bydelsutvalget ønsker å føre en streng praksis ift dispensasjon, men har ikke noe å 
bemerke til den foreliggende dispensasjonssøknad for det bygningsmessige, og stiller 
seg positivt til denne. Utvidelsen er et viktig bidrag for lokalmiljøet på Nordstrand. 


 
Votering: 
Bydelsutvalgets omforente forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 


1. Bydelsutvalget har ikke noe å bemerke til den foreliggende søknad om dispensasjon 
fra reguleringsplanen. 
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2. Bydelsutvalget ønsker å føre en streng praksis ift dispensasjon, men har ikke noe å 
bemerke til den foreliggende dispensasjonssøknad for det bygningsmessige, og 
stiller seg positivt til denne. Utvidelsen er et viktig bidrag for lokalmiljøet på 
Nordstrand. 


 
 
 


 Sak 129 /08  Potensielle barnehagetomter grunngivelse fra sentral 
tverrfaglig koordineringsgruppe 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Ingen innstilling 
 
Til barn, ungdom og kulturkomiteen 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar mail fra byrådsavdeling for kultur og utdanning til foreløpig orientering. 
Det anmodes om at det arbeides raskest mulig med disse alternativer med tanke på etablering 
av barnehager. Nærmere underretning imøtesees, og en understreker sterkt at denne ønskes 
grunngitt.  
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Saken ble tatt om på møtet og vedtatt behandlet som AU-sak 110/08. Det forelå ingen 
innstilling fra bydelsdirektøren. 
 
Erik Telnes (SV) viste til vedtak i bydelsutvalget våren 2008 - sak om plan for full 
barnehagedekning - og ba om at saken settes på sakskartet til BUK-komiteens møte 11.11. og 
bydelsutvalgets møte 20.11.2008. 
Bydelsdirektøren tar igjen kontakt med sentral tverrfaglig koordineringsgruppe -  
barnehageutbygging for å og purre på svar.  
Votering: 
Arbeidsutvalget vedtok enstemmig at saken settes på dagen sakskart som sak 110/08 og til 
behandling i BUK-komiteen 11.11. og i bydelsutvalget 20.11.2008. 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Sak om potensielle barnehagetomter grunngivelse fra sentral tverrfaglig koordineringsgruppe 
behandles i BUK-komiteen 11.11. og i bydelsutvalget 20.11.2008 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
BUK-komiteen bemerket at de ønsker skisse over tomten i ”Hundremeterskogen” 
Administrasjonen undersøker med Omsorgsbygg om muligheten for å få utskrift av 
kartskissen over det aktuelle tomteområdet. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader 







 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar mail fra byrådsavdeling for kultur og utdanning til foreløpig orientering. 
Det anmodes om at det arbeides raskest mulig med disse alternativer med tanke på 
etablering av barnehager. Nærmere underretning imøtesees, og en understreker sterkt at 
denne ønskes grunngitt.  
 
 


 Sak 130 /08  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøk på Midtåsen 
sykehjem 3.april 2008 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets besøk ved Midtåsen Sykehjem 03.04.08 til 
behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Midtåsen Sykehjem 03.04.08 tas til 
etterretning. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets besøk ved Midtåsen Sykehjem 03.04.08 til 
behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen hadde følgende bemerkninger: 


- Tilsynsrapporten bør skrives raskt fra tilsynsutvalget. Bydelsutvalget/ Helse- og 
sosialkomiteen bør få tilsynsrapportene raskere etter tilsynene  slik at tiltak kan 
iverksettes der det er avvik 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Mona Verdich (H) foreslo helse- og sosialkomiteens vedtak som et punkt 2.  
”Tilsynsrapporten bør skrives raskt fra tilsynsutvalget. Bydelsutvalget/Helse- og 
sosialkomiteen bør få tilsynsrapportene raskere etter tilsynene slik at tiltak kan iverksettes der 
det er avvik.” 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 


1. Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Midtåsen Sykehjem 03.04.08 tas til 
etterretning. 


2. Tilsynsrapporten bør skrives raskt fra tilsynsutvalget. Bydelsutvalget/Helse- og 
sosialkomiteen bør få tilsynsrapportene raskere etter tilsynene slik at tiltak kan 
iverksettes der det er avvik. 


 
 


 Sak 131 /08 Tilsynsrapport Lambertseter sykehjem 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets besøk ved Lambertseter sykehjem og 
Lambertseter sykehjem avd. Marmorberget 15.04.08 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Lambertseter sykehjem og Lambertseter 
sykehjem avd. Marmorberget 15.04.08 tas til etterretning. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets besøk ved Lambertseter sykehjem og 
Lambertseter sykehjem avd. Marmorberget 15.04.08 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 







Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen hadde følgende bemerkninger: 


- Helse og sosialkomiteen bes om en orientering om hvor tilsynsrapporten har vært 
mellom 04.07. og  09.10.2008 da den ble registrert inn i bydelen.  


      Helse- og sosialkomiteen fastsetter at tilsynutvalget skriver rapport fra tilsynsbesøket 
umiddelbart etter tilsynet. 


 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets besøk ved Lambertseter sykehjem og 
Lambertseter sykehjem avd. Marmorberget 15.04.08 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen hadde følgende bemerkninger: 


- Helse og sosialkomiteen bes om en orientering om hvor tilsynsrapporten har vært 
mellom 04.07. og  09.10.2008 da den ble registrert inn i bydelen.  


      Helse- og sosialkomiteen fastsetter at tilsynutvalget skriver rapport fra tilsynsbesøket 
umiddelbart etter tilsynet. 


 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Bydelsdirektøren redegjorde for hvorfor det har tatt så lang tid før rapporten kom til 
komiteene og bydelsutvalget.  
 
Mona Verdich(H) foreslo helse- og sosialkomiteens vedtak som et punkt 2.  
”Tilsynsrapporten bør skrives raskt fra tilsynsutvalget. Bydelsutvalget/Helse- og 
sosialkomiteen bør få tilsynsrapportene raskere etter tilsynene slik at tiltak kan iverksettes der 
det er avvik.” 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak 


1. Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens redegjørelse om hvorfor det har tatt så lang tid 
å fremlegge tilsynsrapporten til orientering.  


2. Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Lambertseter sykehjem og 
Lambertseter sykehjem avd. Marmorberget 15.04.08 tas til etterretning. 
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3. ”Tilsynsrapporten bør skrives raskt fra tilsynsutvalget. Bydelsutvalget/Helse- og 
sosialkomiteen bør få tilsynsrapportene raskere etter tilsynene slik at tiltak kan 
iverksettes der det er avvik.” 


 
 
 


 Sak 132 /08  Tilsynsrapport fra Bekkelagshjemmet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets besøk Bekkelagshjemmet 28.04.08 til 
behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 28.04.08 tas til etterretning. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets besøk Bekkelagshjemmet 28.04.08 til 
behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets behandling/vedtak: 
Eldrerådet hadde følgende bemerkninger ift. tilsynsrapporten ved Bekkelagshjemmet: 


• Bekkelagshjemmet har lavt sykefravær. Hvordan kan dette overføres til de andre 
sykehjem i bydelen? 


Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Mona Verdich(H) foreslo helse- og sosialkomiteens vedtak som et punkt 2.  
”Tilsynsrapporten bør skrives raskt fra tilsynsutvalget. Bydelsutvalget/Helse- og 
sosialkomiteen bør få tilsynsrapportene raskere etter tilsynene slik at tiltak kan iverksettes der 
det er avvik.” 
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 







 
Vedtak: 


1. Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 28.04.08 tas til 
etterretning. 


2. Tilsynsrapporten bør skrives raskt fra tilsynsutvalget. Bydelsutvalget/Helse- og 
sosialkomiteen bør få tilsynsrapportene raskere etter tilsynene slik at tiltak kan 
iverksettes der det er avvik. 


 
 


 Sak 133 /08  Tilsynsrapport fra Nordseterhjemmet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk Nordseterhjemmet 
29.04.08 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Nordseterhjemmet 29.04.08 tas til etterretning. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk Nordseterhjemmet 
29.04.08 til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen hadde følgende bemerkninger: 


- Helse- og sosialkomiteen ber bydelsdirektøren om å kontakte sykehjemsetaten for å få 
en orientering om hvilke plan sykehjemsetaten har ift. vedlikehold ved 
Nordseterhjemmet.  


- Helse- og sosialkomiteen ber også sykehjemsetaten om tilbakemelding på de mangler / 
avvik som er påpekt i tilsynsrapporten fra Nordseterhjemmet. 


 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Mona Verdich(H) foreslo helse- og sosialkomiteens vedtak som punkt 2 og 3.  
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2.     Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å kontakte sykehjemsetaten for å få en 
orientering om hvilke plan sykehjemsetaten har ift. vedlikehold ved Nordseterhjemmet.  


3. Bydelsutvalget ber også sykehjemsetaten om tilbakemelding på de mangler / avvik som 
er påpekt i tilsynsrapporten fra Nordseterhjemmet. 


Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 


1. Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Nordseterhjemmet 29.04.08 tas til 
etterretning. 


2.     Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å kontakte sykehjemsetaten for å få en 
orientering om hvilke plan sykehjemsetaten har ift. vedlikehold ved 
Nordseterhjemmet.  


3. Bydelsutvalget ber også sykehjemsetaten om tilbakemelding på de mangler / avvik 
som er påpekt i tilsynsrapporten fra Nordseterhjemmet. 


 
 


 Sak 134 /08  Protokoller til orientering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget: 
Protokollene tas til orientering 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
 
Liv Lønnum (FrP) viste til protokollen fra møte 11. november i komite for byutvikling, miljø 
og samferdsel sak 64/08 –  Del av Leirskallen vestre – Leirskallhellinga – varsel om nytt 
offentlig ettersyn – forslaget til endret reguleringsplan.  
I protokollen fra BMS-møtet 11. november sak 64/08 tilføyes et punkt 4 i vedtaket: ” 
”Nordstrand bydelsutvalg ber om å få bebyggelsesplan til uttalelse når den foreligger”  
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt med rettelser av BMS - protokollen fra møte 11. november sak 64/08 
 
Vedtak: 


1. Protokollene tas til orientering 
2. I protokollen fra BMS-møtet 11. november sak 64/08 tilføyes et punkt 4 i vedtaket: 


”Nordstrand bydelsutvalg ber om å få bebyggelsesplan til uttalelse når den 
foreligger”  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Sak 135 /08  BU sak 135/08  Reguleringsplanene for 
Nordstrandskråningen, delområdene Fiskevoll - Ljan og 







Ljan - Bekkelaget - midlertidig dele- og byggeforbud 
innen A-områder - bydel Nordstrand 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget 
Saken ble tatt opp på møtet og legges fram uten innstilling fra bydelsdirektøren 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
 
Steinar Andersen (A) fremmet følgende forslag : 


1. Bydelsutvalget støtter byråd for byutvikling`s uttalelse i saken datert 6.11.2008. 
 
Liv Lønnum (FrP)  fremmet følgende forslag: 


1. Bydel Nordstrand viser til tidligere uttalelse vedtatt i AU sak 59/08.   
2. I lys av tidligere uttalelse anbefaler Nordstrand bydelsutvalg arbeidsgruppens forslag 


nr 1 der søknader som gjelder en- eller tomannsboliger inntil 120 m2 BYA godkjennes 
hvis gesims og mønehøyde er inntil 6,5 m / 8 m, samt at tiltaket ellers ikke er i strid 
med gjeldende regulering eller kommer i konflikt med intensjonene bak dele- og 
byggeforbudet, eventuelt ny reguleringsplan. 


3. For  tilbygg til eksisterende ene- eller tomannsboliger som er høyere enn det den 
foreslåtte høyde- og gesimsbegrensningen tillater - kan høyde- og 
gesimsbegrensningen avvikes og tilpasses opprinnelig høyde. 


4. Bydelsutvalget presiserer at tiltak som skal kunne godkjennes på ingen måte må 
komme i strid med intensjonen bak dele- og byggeforbudet, herunder ønsket om å 
bevare grøntstrukturen i området, unngå terrenginngrep av nevneverdig karakter, 
unngå uønsket konsekvens for fjernvirkninger i selve skråningen sett fra sjøen og 
forøvrig ha god lokallandskapstilpassning. 


 
Votering: 
Ved alternativ votering ble forslaget fra Steinar Andersen (A) vedtatt med 12 stemmer mot 
FrP`s 3 stemmer som ble avgitt til forslaget fra Liv Lønnum (FrP).  
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget støtter byråd for byutvikling`s uttalelse i saken datert 6.11.2008. 
(brevet vedlegges protokollen) 
  
 
Bydel Nordstrand, 27.11.2008 
 
 
 
Sigbjørn Odden (H) 
leder av bydelsutvalget 
 
Vedlegg til protokollen: 
Brev fra byrådsavdeling for byutvikling av 06.11.2008: Reguleringsplanene for 
Nordstrandskråningen, delområdene Fiskevoll – Ljan og Ljan – Bekkelaget. Midlertidig dele- 
og byggeforbud innen A-områder. Byrådssak 91 av 22.05.2008 
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		Vedtak:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender saken om valg av komiteer og utvalg 2009 -2011 til behandling i:

		Bydelsutvalget

		Til bydelsutvalget:

		Valg av medlemmer og varamedlemmer til  arbeidsutvalget,  barn, ungdom og kulturkomiteen,  byutvikling, miljø og samferdselskomiteen,  helse- og sosialkomiteen og tilsynsutvalgene for perioden 2009-2011:

		 Personvalg:

		     1     Arbeidsutvalg for perioden 2009-2011:

		Medlemmer:

		1: …………………………………………………

		2: …………………………………………………

		3: …………………………………………………

		4: …………………………………………………

		5: …………………………………………………

		Varamedlemmer:

		1: …………………………………………………

		2: …………………………………………………

		3: …………………………………………………

		4: …………………………………………………

		5: …………………………………………………

		I tillegg kan følgende møte som observatører for perioden 2009-2011:

		1: …………………………………………………

		2: …………………………………………………

		3: …………………………………………………

		Som leder av arbeidsutvalget velges:…………………………………………

		 Som nestleder av arbeidsutvalget velges:……………………………………

		Medlemmer:

		1: …………………………………………………

		2: …………………………………………………

		3: …………………………………………………

		4: …………………………………………………

		5: …………………………………………………

		6: …………………………………………………

		7: …………………………………………………

		Varamedlemmer:

		1: …………………………………………………

		2: …………………………………………………

		3: …………………………………………………

		4: …………………………………………………

		5: …………………………………………………

		6: …………………………………………………

		7: …………………………………………………

		Som leder av barn- ungdom og kulturkomite velges:…………………………………………..

		 Som nestleder av barn- ungdom og kulturkomite velges:………………………………………

		Medlemmer:

		1: …………………………………………………

		2: …………………………………………………

		3: …………………………………………………

		4: …………………………………………………

		5: …………………………………………………

		6: …………………………………………………

		7: …………………………………………………

		Varamedlemmer:

		1: …………………………………………………

		2: …………………………………………………

		3: …………………………………………………

		4: …………………………………………………

		5: …………………………………………………

		6: …………………………………………………

		7: …………………………………………………

		Som leder av byutvikling, miljø og samferdselskomite velges:………………………………

		 Som nestleder av byutvikling, miljø og samferdselskomite velges:…………………………

		Medlemmer:

		1: …………………………………………………

		2: …………………………………………………

		3: …………………………………………………

		4: …………………………………………………

		5: …………………………………………………

		6: …………………………………………………

		7: …………………………………………………

		Varamedlemmer:

		1: …………………………………………………

		2: …………………………………………………

		3: …………………………………………………

		4: …………………………………………………

		5: …………………………………………………

		6: …………………………………………………

		7: …………………………………………………

		Som leder av helse- og sosialkomite velges:………………………………………

		 Som nestleder av helse- og sosialkomite velges:………………………………….

		Tilsynsutvalg 1:

		Medlemmer:

		1…………………………………………

		2…………………………………………

		3………………………………………….

		Varamedlemmer:

		1……………………………………………

		2…………………………………………..

		3…………………………………………..

		Leder av tilsynsutvalg 1:…………………………………….

		Nestleder av tilsynsutvalg 1:……………………………………

		Tilsynsutvalg 2:

		 Medlemmer:

		 1………………………………………………

		 2……………………………………………..

		 3……………………………………………..

		Varamedlemmer:

		1……………………………………………….

		2………………………………………………

		3……………………………………………….

		Leder av tilsynsutvalg 2:…………………………………………..

		Nestleder av tilsynsutvalg 2:………………………………………

		Tilsynsutvalg 3:

		Medlemmer:

		1………………………………………..

		2………………………………………..

		3………………………………………..

		Varamedlemmer:

		1………………………………………..

		2………………………………………

		3………………………………………

		Leder av tilsynsutvalg 3:…………………………………… 

		Nestleder av tilsynsutvalg 3:………………………………..

		6   Tilsynsutvalg – ikke obligatorisk for perioden 2009-2011:

		Tilsynsutvalg 4: (Tilsynsutvalg for hjemmetjeneste)

		Medlemmer:

		1………………………………………………

		2……………………………………………….

		3……………………………………………….

		Varamedlemmer:

		1………………………………………………….

		2…………………………………………………

		3………………………………………………….

		Leder av tilsynsutvalg 4:……………………………………

		Nestleder av tilsynsutvalg 4:…………………………………

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender saken om valg av komiteer og utvalg 2009 -2011 til behandling i:

		Bydelsutvalget

		Endinger:

		Pia Bergmann (SV) blir nytt varamedlem for Anne Grethe Oliversen (SV) i komitè for byutvikling, miljø og samferdsel.

		Vararepresentant for KRF i komitè for barn, ungdom og kultur avgjøres i desembermøtet etter avklaring i forhold til rett kjønnsfordeling.

		Medlemmer i komiteer og utvalg videreføres i perioden 2009- 2011 henhold til vedlagte lister  med ovenstående endringer.

		Vedtatt enstemmig

		1. Pia Bergmann (SV) blir nytt varamedlem for Anne Grethe Oliversen (SV) i komitè for byutvikling, miljø og samferdsel.

		2. Vararepresentant for KRF i komitè for barn, ungdom og kultur avgjøres i desembermøtet etter avklaring i forhold til riktig kjønnsfordeling.

		3. Medlemmer i komiteer og utvalg videreføres i perioden 2009-2011 i henhold til vedlagte lister med ovenstående endringer

		Arbeidsutvalget sender saken om innstilling overfor Byråden for barn og utdanning -  driftsstyret i skolene 2009-2010  til behandling i:

		Til barn, ungdom og kulturkomiteen:

		Barn, ungdom og kulturkomiteen innstiller som medlemmer og varamedlemmer til driftsstyret i grunnskolene i Bydel Nordstrand for 2009-2010 slik:

		Brannfjell skole:

		Vararep:…………………………………

		Ekeberg skole:

		Vararep:…………………………………

		Vararep:…………………………………

		Ljan skole:

		Fast rep:……………………………………

		Vararep:……………………………………

		Munkerud skole:

		Fast rep:……………………………………

		Fast rep:……………………………………

		Vararep:……………………………………

		Vararep:……………………………………

		Vararep:……………………………………

		Nedre Bekkelaget skole:

		Fast rep:……………………………………

		Vararep:……………………………………

		Vararep:……………………………………

		Nordseter skole:

		Fast rep:…………………………………….

		Fast rep:…………………………………….

		Vararep:……………………………………

		Vararep:……………………………………

		Nordstrand skole:

		Fast rep:……………………………………..

		Vararep:…………………………………….

		Vararep:…………………………………….

		Kastellet skole:

		Fast rep: ……………………………….

		Fast rep: ……………………………….

		Fast rep: ……………………………….

		Vararep:…………………………………

		Vararep:…………………………………

		Vararep:…………………………………

		Fast rep: ………………………………

		Fast rep: ……………………………….

		Fast rep: ……………………………….

		Vararep:…………………………………

		Vararep:…………………………………

		Vararep:…………………………………

		Til bydelsutvalget:

		Følgende representanter og vararepresentanter forslås innstilt overfor byråden for barn og utdanning til driftsstyrene ved grunnskolene i Bydel Nordstrand i perioden 01.01.2009 -31.12.2010:

		Brannfjell skole:

		Vararep:…………………………………

		Ekeberg skole:

		Vararep:…………………………………

		Vararep:…………………………………

		Ljan skole:

		Fast rep:……………………………………

		Vararep:……………………………………

		Munkerud skole:

		Fast rep:……………………………………

		Fast rep:……………………………………

		Vararep:……………………………………

		Vararep:……………………………………

		Vararep:……………………………………

		Nedre Bekkelaget skole:

		Fast rep:……………………………………

		Vararep:……………………………………

		Vararep:……………………………………

		Nordseter skole:

		Fast rep:…………………………………….

		Fast rep:…………………………………….

		Vararep:……………………………………

		Vararep:……………………………………

		Nordstrand skole:

		Fast rep:……………………………………..

		Vararep:…………………………………….

		Vararep:…………………………………….

		Kastellet skole:

		Fast rep: ……………………………….

		Fast rep: ……………………………….

		Fast rep: ……………………………….

		Vararep:…………………………………

		Vararep:…………………………………

		Vararep:…………………………………

		Fast rep: ………………………………

		Fast rep: ……………………………….

		Fast rep: ……………………………….

		Vararep:…………………………………

		Vararep:…………………………………

		Vararep:…………………………………

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender saken om innstilling overfor Byråden for barn og utdanning -  driftsstyret i skolene 2009-2010  til behandling i:

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		Da flere av partiene ikke kunne legge fram forslag til representanter eller vararepresentanter i de driftstyrene som skal ha nyoppnevning f.o.m. 01.01.09, legges saken fram for behandling i bydelsutvalget uten innstilling fra BUK-komiteen.

		Bydelsutvalget delegerer til gruppelederne å innstille på medlemmer og varamedlemmer til skolenes driftsstyrer for perioden 2009 – 2010

		Votering:

		Enstemmig vedtatt

		Vedtak:

		Bydelsutvalget delegerer til gruppelederne å innstille på medlemmer og varamedlemmer til skolenes driftsstyrer for perioden 2009 – 2010

		Til arbeidsutvalget: 

		Arbeidsutvalget sender sak om Idrettens samarbeidsutvalg – oppnevning av representant og vara til behandling i:

		Barn, ungdom og kultur komiteen

		Bydelsutvalget

		Til barn, ungdom og kulturkomiteen:

		 Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees. 

		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsutvalget ser positivt på invitasjon fra Idrettens samarbeidsutvalg vedrørende oppnevning av politiske representant og vararepresentant fra bydelsutvalget.

		2. Bydelsutvalget oppnevner følgende representant til Idrettens samarbeidsutvalg og dets arbeidsutvalg, Bydel Nordstrand:………………………………………………………

		3. Bydelsutvalget oppnevner følgende vararepresentant til Idrettens samarbeidsutvalg og dets arbeidsutvalg, Bydel Nordstrand:………………………………………………………

		Arbeidsutvalgets behandling/vedtak:

		Haakon Brænden (KrF) fremmet forslag om at det i punkt 2 og 3 i bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget  tilføyes følgende ”…og dets arbeidsutvalg” – slik at forslag  til vedtak i bydelsutvalget blir som følger (tilføyelsen er understreket):

		2. Bydelsutvalget oppnevner følgende representant til Idrettens samarbeidsutvalg og dets arbeidsutvalg, Bydel Nordstrand:………………………………………………………

		3. Bydelsutvalget oppnevner følgende vararepresentant til Idrettens samarbeidsutvalg og  dets arbeidsutvalg, Bydel Nordstrand:………………………………………………………

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med Haakon Brændens (KrF) endringsforslag

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender sak om Idrettens samarbeidsutvalg – oppnevning av representant og vara - til behandling i:

		Barn, ungdom og kultur komiteen

		Bydelsutvalget

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		BUK-komiteen foreslår enstemmig at Sigbjørn Odden (H) velges som representant og Steinar Andersen (A) som vararepresentant til idrettens samarbeidsutvalg fra bydelsutvalget i bydelsutvalgsmøtet 20.11.2008.

		BUK- komiteens forslag om Sigbjørn Odden (H) representant og Steinar Andersen (A) som vararepresentant i idrettens samarbeidsutvalg og dets arbeidsutvalg ble lagt  til grunn.

		Votering:

		Enstemmig ingen forslag fremmet

		1. Bydelsutvalget ser positivt på invitasjon fra Idrettens samarbeidsutvalg vedrørende oppnevning av politiske representant og vararepresentant fra bydelsutvalget.

		2. Bydelsutvalget oppnevner følgende representant til Idrettens samarbeidsutvalg og dets arbeidsutvalg, Bydel Nordstrand: Sigbjørn Odden

		3. Bydelsutvalget oppnevner følgende vararepresentant til Idrettens samarbeidsutvalg og dets arbeidsutvalg, Bydel Nordstrand: Steinar Andersen

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om forslag til Del av Leirskallen vestre - Leirskallhellinga - varsel om nytt offentlig ettersyn - forslag til endret reguleringsplan til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Til komiteer, råd og utvalg:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees.

		Til bydelsutvalget:

		1. Bydelsutvalget er positive til at det foretas en reguleringsmessig opprydding som tilrettelegger for utnyttelse av området i tråd med gjeldende reguleringsformål. 

		2. Planforslaget imøtekommer bydelens tidligere uttalelse med hensyn til bevaring av biologisk mangfold og terreng som en følge av reviderte og oppdaterte naturregistreringer.

		3. Bydelsutvalget ber om at vernehensyn for ivaretakelse av biologisk mangfold i området ivaretas i reguleringsbestemmelsene.

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender sak om forslag til Del av Leirskallen vestre - Leirskallhellinga - varsel om nytt offentlig ettersyn - forslag til endret reguleringsplan til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Byutvikling, miljø og samferdselkomiteens vedtak:

		Punkt 4 i BU- sak 152/07 legges til bydelsdirektørens forslag til vedtak: ”Bydelsutvalg Nordstrand ber om å få bebyggelsesplan til uttalelse når den foreligger”

		Votering:

		Enstemmig vedtatt med et nytt punkt 4 - ”Bydelsutvalg Nordstrand ber om å få bebyggelsesplan til uttalelse når den foreligger”

		Vedtak:

		1. Bydelsutvalget er positive til at det foretas en reguleringsmessig opprydding som tilrettelegger for utnyttelse av området i tråd med gjeldende reguleringsformål. 

		2. Planforslaget imøtekommer bydelens tidligere uttalelse med hensyn til bevaring av biologisk mangfold og terreng som en følge av reviderte og oppdaterte naturregistreringer.

		3. Bydelsutvalget ber om at vernehensyn for ivaretakelse av biologisk mangfold i området ivaretas i reguleringsbestemmelsene.

		4. Bydelsutvalg Nordstrand ber om å få bebyggelsesplan til uttalelse når den foreligger

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender sak om forslag til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Barn, ungdom og kultur komite 

		Bydelsutvalget

		Til komiteene:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltrees.

		Til bydelsutvalget:

		1. Søknaden om oppføring av Cricket klubbhuset/paviljongen avslås og utsettes til etter at nye reguleringsplan er vedtatt.

		2. Bydelsutvalget vil gi uttrykk for skepsis til ytterligere, frittliggende, bygningsanlegg på Ekebergsletta. Dette bryter med prinsippet om at arealene skal være mest mulig fritt for ”kunstige/bygningsmessige” inngrep. Et permanent bygg som et klubbhus/paviljong innebærer bør løses i tilknytning til den øvrige bygningsmassen rundt Ekeberghallen, alternativt på den anleggstomta som ligger på nordsiden av Ekebergveien.

		Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om at arbeidsutvalget fatter foreløpig vedtak i denne saken på grunn av at det er svarfrist 08.11.2008. Arbeidsutvalget samlet seg om følgende fellesforslag til vedtak:

		1. Søknaden om oppføring av Cricket klubbhuset/paviljongen avslås og utsettes til etter at nye reguleringsplan er vedtatt.

		2. Arbeidsutvalget vil gi uttrykk for skepsis til ytterligere, frittliggende, bygningsanlegg på Ekebergsletta. Dette bryter med prinsippet om at arealene skal være mest mulig fritt for ”kunstige/bygningsmessige” inngrep. Et permanent bygg som et klubbhus/paviljong innebærer bør løses i tilknytning til den øvrige bygningsmassen rundt Ekeberghallen, alternativt på den anleggstomta som ligger på nordsiden av Ekebergveien.

		3. Saken legges fram for bydelsutvalget 20.11.2008 og endelig vedtak ettersendes

		Votering:

		Arbeidsutvalgets fellesforslag ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		1. Søknaden om oppføring av Cricket klubbhuset/paviljongen avslås og utsettes til etter at nye reguleringsplan er vedtatt.

		2.  Arbeidsutvalget vil gi uttrykk for skepsis til ytterligere, frittliggende, bygningsanlegg på Ekebergsletta. Dette bryter med prinsippet om at arealene skal være mest mulig fritt for ”kunstige/bygningsmessige” inngrep. Et permanent bygg som et klubbhus/paviljong innebærer bør løses i tilknytning til den øvrige bygningsmassen rundt Ekeberghallen, alternativt på den anleggstomta som ligger på nordsiden av Ekebergveien.

		3. Saken legges fram for bydelsutvalget 20.11.2008 og endelig vedtak ettersendes

		Byutvikling, miljø og samferdselkomiteens behandling/vedtak:

		Øystein A. Larsen (H) fremmet følgende alternative forslag til vedtak, punkt 1:

		1. Søknaden om oppføring av Cricket klubbhuset/paviljongen avslås. Saken kan eventuelt    fremmes på nytt etter at ny reguleringsplan er vedtatt.

		Votering:

		Øystein A. Larsens (H) alternative forslag,  punkt 1, ble enstemmig vedtatt

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 2, ble enstemmig vedtatt.

		Byutvikling, miljø og samferdselkomiteens vedtak:

		1.     Søknaden om oppføring av Cricket klubbhuset/paviljongen avslås. Saken kan eventuelt       fremmes på nytt etter at ny reguleringsplan er vedtatt.

		2. Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen  vil gi uttrykk for skepsis til ytterligere, frittliggende, bygningsanlegg på Ekebergsletta. Dette bryter med prinsippet om at arealene skal være mest mulig fritt for ”kunstige/bygningsmessige” inngrep. Et permanent bygg som et klubbhus/paviljong innebærer bør løses i tilknytning til den øvrige bygningsmassen rundt Ekeberghallen, alternativt på den anleggstomta som ligger på nordsiden av Ekebergveien.

		Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling:

		Knut Hedemann (A) fremmet følgende alternative forslag til vedtak, punkt 1:

		1. Søknad om oppføring av cricket klubbhuset/ paviljongen avslås

		Votering:

		Knut Hedemanns (A) alternative forslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak punkt 2 ble enstemmig vedtatt

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		1. Søknad om oppføring av cricket klubbhuset/ paviljongen avslås

		2.   Barn, ungdom og kulturkomiteen vil gi uttrykk for skepsis til ytterligere, frittliggende, bygningsanlegg på Ekebergsletta. Dette bryter med prinsippet om at arealene skal være mest mulig fritt for ”kunstige/bygningsmessige” inngrep. Et permanent bygg som et klubbhus/paviljong innebærer bør løses i tilknytning til den øvrige bygningsmassen rundt Ekeberghallen, alternativt på den anleggstomta som ligger på nordsiden av Ekebergveien.

		Omforent forslag fra bydelsutvalget:

		1. Søknaden om oppføring av Cricket klubbhuset/paviljongen anbefales avslått.

		2. Bydelsutvalget vil gi uttrykk for skepsis til ytterligere, frittliggende bygningsanlegg på Ekebergsletta. Dette bryter med prinsippet om at arealene skal være mest mulig fritt for ”kunstige bygningsmessige” inngrep. Et permanent bygg (installasjon) som et klubbhus/paviljong innebærer må eventuelt løses i tilknytning til den øvrige bygningsmassen rundt Ekeberghallen, alternativt på den anleggstomta som ligger på nordsiden av Ekebergveien, og etter ny vedtatt reguleringsplan. Under ingen omstendighet vil bydelsutvalget anbefale frittliggende installasjoner ute på sletta.

		1. Søknaden om oppføring av Cricket klubbhuset/paviljongen anbefales avslått.

		2. Bydelsutvalget vil gi uttrykk for skepsis til ytterligere, frittliggende bygningsanlegg på Ekebergsletta. Dette bryter med prinsippet om at arealene skal være mest mulig fritt for ”kunstige bygningsmessige” inngrep. Et permanent bygg (installasjon) som et klubbhus/paviljong innebærer må eventuelt løses i tilknytning til den øvrige bygningsmassen rundt Ekeberghallen, alternativt på den anleggstomta som ligger på nordsiden av Ekebergveien, og etter ny vedtatt reguleringsplan. Under ingen omstendighet vil bydelsutvalget anbefale frittliggende installasjoner ute på sletta.

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Arbeidsutvalget sender sak om forslag til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Bydelsutvalget

		Til komiteer:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres.

		Til bydelsutvalget:

		Bydel Nordstrand har ikke noe å bemerke til den foreliggende søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender sak om forslag til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Bydelsutvalget

		Byutvikling, miljø og samferdselkomiteens behandling:

		BMS-komiteen fremmet følgende alternative fellesforslag:

		1. Bydel Nordstrand har ikke noe å bemerke til den foreliggende søknad om dispensasjon når det gjelder det bygningstekniske.

		Bydelen ser positivt på den foreslåtte utvidelse av kirken.

		Utvidelsen er et viktig bidrag for lokalmiljøet på Nordstrand

		Votering:

		BUK-komiteens fellesforslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Byutvikling, miljø og samferdselkomiteens vedtak:

		1. Bydel Nordstrand har ikke noe å bemerke til den foreliggende søknad om dispensasjon når det gjelder det bygningstekniske.

		Bydelen ser positivt på den foreslåtte utvidelse av kirken. Utvidelsen er et viktig bidrag for lokalmiljøet på Nordstrand

		Omforent forslag fra bydelsutvalget:

		1. Bydelsutvalget har ikke noe å bemerke til den foreliggende søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen.

		2. Bydelsutvalget ønsker å føre en streng praksis ift dispensasjon, men har ikke noe å bemerke til den foreliggende dispensasjonssøknad for det bygningsmessige, og stiller seg positivt til denne. Utvidelsen er et viktig bidrag for lokalmiljøet på Nordstrand.

		Bydelsutvalgets omforente forslag ble enstemmig vedtatt

		Vedtak:

		1. Bydelsutvalget har ikke noe å bemerke til den foreliggende søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen.

		2. Bydelsutvalget ønsker å føre en streng praksis ift dispensasjon, men har ikke noe å bemerke til den foreliggende dispensasjonssøknad for det bygningsmessige, og stiller seg positivt til denne. Utvidelsen er et viktig bidrag for lokalmiljøet på Nordstrand.

		Til arbeidsutvalget:

		Ingen innstilling

		Til bydelsutvalget:

		Bydelsutvalget tar mail fra byrådsavdeling for kultur og utdanning til foreløpig orientering. Det anmodes om at det arbeides raskest mulig med disse alternativer med tanke på etablering av barnehager. Nærmere underretning imøtesees, og en understreker sterkt at denne ønskes grunngitt. 

		Arbeidsutvalgets behandling/vedtak:

		Erik Telnes (SV) viste til vedtak i bydelsutvalget våren 2008 - sak om plan for full barnehagedekning - og ba om at saken settes på sakskartet til BUK-komiteens møte 11.11. og bydelsutvalgets møte 20.11.2008.

		Bydelsdirektøren tar igjen kontakt med sentral tverrfaglig koordineringsgruppe -  barnehageutbygging for å og purre på svar. 

		Votering:

		Arbeidsutvalget vedtok enstemmig at saken settes på dagen sakskart som sak 110/08 og til behandling i BUK-komiteen 11.11. og i bydelsutvalget 20.11.2008.

		Sak om potensielle barnehagetomter grunngivelse fra sentral tverrfaglig koordineringsgruppe behandles i BUK-komiteen 11.11. og i bydelsutvalget 20.11.2008

		Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling/vedtak:

		BUK-komiteen bemerket at de ønsker skisse over tomten i ”Hundremeterskogen” Administrasjonen undersøker med Omsorgsbygg om muligheten for å få utskrift av kartskissen over det aktuelle tomteområdet.

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader

		Votering:

		Enstemmig vedtatt

		Vedtak:

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets besøk ved Midtåsen Sykehjem 03.04.08 til behandling i:

		Eldrerådet

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Til bydelsutvalget:

		Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Midtåsen Sykehjem 03.04.08 tas til etterretning.

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets besøk ved Midtåsen Sykehjem 03.04.08 til behandling i:

		Eldrerådet

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Eldrerådets vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees

		Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak:

		Helse- og sosialkomiteen hadde følgende bemerkninger:

		- Tilsynsrapporten bør skrives raskt fra tilsynsutvalget. Bydelsutvalget/ Helse- og sosialkomiteen bør få tilsynsrapportene raskere etter tilsynene  slik at tiltak kan iverksettes der det er avvik

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Mona Verdich (H) foreslo helse- og sosialkomiteens vedtak som et punkt 2. 

		”Tilsynsrapporten bør skrives raskt fra tilsynsutvalget. Bydelsutvalget/Helse- og sosialkomiteen bør få tilsynsrapportene raskere etter tilsynene slik at tiltak kan iverksettes der det er avvik.”

		Votering:

		Enstemmig vedtatt

		Vedtak:

		1. Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Midtåsen Sykehjem 03.04.08 tas til etterretning.

		2. Tilsynsrapporten bør skrives raskt fra tilsynsutvalget. Bydelsutvalget/Helse- og sosialkomiteen bør få tilsynsrapportene raskere etter tilsynene slik at tiltak kan iverksettes der det er avvik.

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets besøk ved Lambertseter sykehjem og Lambertseter sykehjem avd. Marmorberget 15.04.08 til behandling i:

		Eldrerådet

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees

		Til bydelsutvalget:

		Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Lambertseter sykehjem og Lambertseter sykehjem avd. Marmorberget 15.04.08 tas til etterretning.

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets besøk ved Lambertseter sykehjem og Lambertseter sykehjem avd. Marmorberget 15.04.08 til behandling i:

		Eldrerådet

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Eldrerådets vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees

		Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak:

		Helse- og sosialkomiteen hadde følgende bemerkninger:

		- Helse og sosialkomiteen bes om en orientering om hvor tilsynsrapporten har vært mellom 04.07. og  09.10.2008 da den ble registrert inn i bydelen. 

		      Helse- og sosialkomiteen fastsetter at tilsynutvalget skriver rapport fra tilsynsbesøket umiddelbart etter tilsynet.

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets besøk ved Lambertseter sykehjem og Lambertseter sykehjem avd. Marmorberget 15.04.08 til behandling i:

		Eldrerådet

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Eldrerådets vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees

		Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak:

		Helse- og sosialkomiteen hadde følgende bemerkninger:

		- Helse og sosialkomiteen bes om en orientering om hvor tilsynsrapporten har vært mellom 04.07. og  09.10.2008 da den ble registrert inn i bydelen. 

		      Helse- og sosialkomiteen fastsetter at tilsynutvalget skriver rapport fra tilsynsbesøket umiddelbart etter tilsynet.

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Bydelsdirektøren redegjorde for hvorfor det har tatt så lang tid før rapporten kom til komiteene og bydelsutvalget. 

		Mona Verdich(H) foreslo helse- og sosialkomiteens vedtak som et punkt 2. 

		”Tilsynsrapporten bør skrives raskt fra tilsynsutvalget. Bydelsutvalget/Helse- og sosialkomiteen bør få tilsynsrapportene raskere etter tilsynene slik at tiltak kan iverksettes der det er avvik.”

		Enstemmig vedtatt

		1. Bydelsutvalget tar bydelsdirektørens redegjørelse om hvorfor det har tatt så lang tid å fremlegge tilsynsrapporten til orientering. 

		2. Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Lambertseter sykehjem og Lambertseter sykehjem avd. Marmorberget 15.04.08 tas til etterretning.

		3. ”Tilsynsrapporten bør skrives raskt fra tilsynsutvalget. Bydelsutvalget/Helse- og sosialkomiteen bør få tilsynsrapportene raskere etter tilsynene slik at tiltak kan iverksettes der det er avvik.”

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets besøk Bekkelagshjemmet 28.04.08 til behandling i:

		Eldrerådet

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Til bydelsutvalget:

		Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 28.04.08 tas til etterretning.

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets besøk Bekkelagshjemmet 28.04.08 til behandling i:

		Eldrerådet

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Eldrerådets behandling/vedtak:

		Eldrerådet hadde følgende bemerkninger ift. tilsynsrapporten ved Bekkelagshjemmet:

		 Bekkelagshjemmet har lavt sykefravær. Hvordan kan dette overføres til de andre sykehjem i bydelen?

		Votering:

		Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad

		Eldrerådets vedtak:

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees

		Mona Verdich(H) foreslo helse- og sosialkomiteens vedtak som et punkt 2. 

		”Tilsynsrapporten bør skrives raskt fra tilsynsutvalget. Bydelsutvalget/Helse- og sosialkomiteen bør få tilsynsrapportene raskere etter tilsynene slik at tiltak kan iverksettes der det er avvik.”

		Votering:

		Enstemmig vedtatt

		Vedtak:

		1. Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 28.04.08 tas til etterretning.

		2. Tilsynsrapporten bør skrives raskt fra tilsynsutvalget. Bydelsutvalget/Helse- og sosialkomiteen bør få tilsynsrapportene raskere etter tilsynene slik at tiltak kan iverksettes der det er avvik.

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

		Til arbeidsutvalget:

		Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk Nordseterhjemmet 29.04.08 til behandling i:

		Eldrerådet

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltres.

		Til bydelsutvalget:

		Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Nordseterhjemmet 29.04.08 tas til etterretning.

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender rapport fra tilsynsutvalgets anmeldte besøk Nordseterhjemmet 29.04.08 til behandling i:

		Eldrerådet

		Helse- og sosialkomiteen

		Bydelsutvalget

		Eldrerådets vedtak:

		Helse- og sosialkomiteens behandling:

		Helse- og sosialkomiteen hadde følgende bemerkninger:

		- Helse- og sosialkomiteen ber bydelsdirektøren om å kontakte sykehjemsetaten for å få en orientering om hvilke plan sykehjemsetaten har ift. vedlikehold ved Nordseterhjemmet. 

		- Helse- og sosialkomiteen ber også sykehjemsetaten om tilbakemelding på de mangler / avvik som er påpekt i tilsynsrapporten fra Nordseterhjemmet.

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees med merknader

		Mona Verdich(H) foreslo helse- og sosialkomiteens vedtak som punkt 2 og 3. 

		2.     Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å kontakte sykehjemsetaten for å få en orientering om hvilke plan sykehjemsetaten har ift. vedlikehold ved Nordseterhjemmet. 

		3. Bydelsutvalget ber også sykehjemsetaten om tilbakemelding på de mangler / avvik som er påpekt i tilsynsrapporten fra Nordseterhjemmet.

		Votering:

		Enstemmig vedtatt

		Vedtak:

		1. Tilsynsutvalgets rapport fra anmeldt besøk på Nordseterhjemmet 29.04.08 tas til etterretning.

		2.     Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren om å kontakte sykehjemsetaten for å få en orientering om hvilke plan sykehjemsetaten har ift. vedlikehold ved Nordseterhjemmet. 

		3. Bydelsutvalget ber også sykehjemsetaten om tilbakemelding på de mangler / avvik som er påpekt i tilsynsrapporten fra Nordseterhjemmet.

		Til bydelsutvalget:

		Liv Lønnum (FrP) viste til protokollen fra møte 11. november i komite for byutvikling, miljø og samferdsel sak 64/08 –  Del av Leirskallen vestre – Leirskallhellinga – varsel om nytt offentlig ettersyn – forslaget til endret reguleringsplan. 

		I protokollen fra BMS-møtet 11. november sak 64/08 tilføyes et punkt 4 i vedtaket: ” ”Nordstrand bydelsutvalg ber om å få bebyggelsesplan til uttalelse når den foreligger” 

		Enstemmig vedtatt med rettelser av BMS - protokollen fra møte 11. november sak 64/08

		1. Protokollene tas til orientering

		2. I protokollen fra BMS-møtet 11. november sak 64/08 tilføyes et punkt 4 i vedtaket: ”Nordstrand bydelsutvalg ber om å få bebyggelsesplan til uttalelse når den foreligger” 

		Til bydelsutvalget

		Saken ble tatt opp på møtet og legges fram uten innstilling fra bydelsdirektøren

		Steinar Andersen (A) fremmet følgende forslag :

		1. Bydelsutvalget støtter byråd for byutvikling`s uttalelse i saken datert 6.11.2008.

		Liv Lønnum (FrP)  fremmet følgende forslag:

		1. Bydel Nordstrand viser til tidligere uttalelse vedtatt i AU sak 59/08.  

		2. I lys av tidligere uttalelse anbefaler Nordstrand bydelsutvalg arbeidsgruppens forslag nr 1 der søknader som gjelder en- eller tomannsboliger inntil 120 m2 BYA godkjennes hvis gesims og mønehøyde er inntil 6,5 m / 8 m, samt at tiltaket ellers ikke er i strid med gjeldende regulering eller kommer i konflikt med intensjonene bak dele- og byggeforbudet, eventuelt ny reguleringsplan.

		3. For  tilbygg til eksisterende ene- eller tomannsboliger som er høyere enn det den foreslåtte høyde- og gesimsbegrensningen tillater - kan høyde- og gesimsbegrensningen avvikes og tilpasses opprinnelig høyde.

		4. Bydelsutvalget presiserer at tiltak som skal kunne godkjennes på ingen måte må komme i strid med intensjonen bak dele- og byggeforbudet, herunder ønsket om å bevare grøntstrukturen i området, unngå terrenginngrep av nevneverdig karakter, unngå uønsket konsekvens for fjernvirkninger i selve skråningen sett fra sjøen og forøvrig ha god lokallandskapstilpassning.

		Votering:

		Ved alternativ votering ble forslaget fra Steinar Andersen (A) vedtatt med 12 stemmer mot FrP`s 3 stemmer som ble avgitt til forslaget fra Liv Lønnum (FrP). 

		Vedtak:

		Bydelsutvalget støtter byråd for byutvikling`s uttalelse i saken datert 6.11.2008.

		(brevet vedlegges protokollen)

		Bydel Nordstrand, 27.11.2008

		Sigbjørn Odden (H)

		leder av bydelsutvalget

		Brev fra byrådsavdeling for byutvikling av 06.11.2008: Reguleringsplanene for Nordstrandskråningen, delområdene Fiskevoll – Ljan og Ljan – Bekkelaget. Midlertidig dele- og byggeforbud innen A-områder. Byrådssak 91 av 22.05.2008
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