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Reidar Aas (FrP) 
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Erik A. Telnes (SV) 
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15 stemmeberettigede 
 til stede 

   
Forfall: Liv Lønnum (FrP) 

Mona Andersen (FrP) 
 

   
Som vara møtte: Svein Erik Aldal (FrP) 

Reidar Aas (FrP) 
 

   
I tillegg møtte fra 
administrasjonen: 

 
Per Johannessen, bydelsdirektør, 

 

 Tove Heggen Larsen, Marie Anbjørg Joten, 
Nina Kristine Lyng, Rupinder Kaur Bains, 
Gerd Lindstad, Inge Olav Solli,  

 



Roger Westgaard, Liv Unni Andersen,  
Karin Gabrielsen, Vildgunn Steinhaugen, 
Mihriban Rai 
 

Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  
 
Åpen halvtime: 
Solvor Berlin Boasson, representant for FAU brukergruppe ved Munkerud skole, uttrykte 
bekymring for flere forhold i forbindelse med den planlagte kompakte, kvadratiske 
skolebygningen og ba om at politikerne kommer med innspill til prosjektgruppen i forhold til 
blant annet: 

-     normer for krav til dagslys/lysforhold overholdes  
-     parkering- og trafikkforholdene i området rundt skolen. 
- større friområde for elevene 
- krav stilles til elevenes læringsmiljø, helse og trivsel 

 
Bent  Fuglesang viste til saken om budsjett 2009 og mente at det sendes feil signaler til 
beboerne i bydelen hvis forslaget på kr 160 000 til velferdstiltak til ansatte blir vedtatt. 
 
Truls Fjeldstad, representant i styret på Steinerskolen, viste til sak 144/08 - søknad om 
midler til drift av SFO på Steinerskolen for 2008. Han anmodet bydelsutvalget om at 
søknaden behandles positivt og orienterte om konsekvensene hvis bydelsdirektørens 
innstilling om avslag blir vedtatt.  
 
Informasjon  
 
Eventuelt: 
Det ble foretatt innstilling av driftstyremedlemmer og  varamedlemmer for perioden 2009-
2010 jfr. sak 124/08, behandlet i bydelsutvalgets møte 20.11.2008.  Fortsatt gjenstår noen få 
innstillinger fra enkelte partier. Disse sendes pr. e-post til administrasjonen snarest. 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 136 /08   Innkalling og sakskart til bydelsutvalgets møte 18.12.2008 ................................ 1 
Sak 137 /08  Protokoll til godkjenning 20.11.2008 - bydelutvalget .......................................... 1 
Sak 138 /08  Avviksrapportering pr. 31.10.2008 ....................................................................... 2 
Sak 139 /08  Forslag til budsjett 2009 - Bydel Nordstrand........................................................ 3 
Sak 140 /08  Oberst Rodes vei 92 C  m.fl. - Munkerud skole - planforslag til offentlig ettersyn

.............................................................................................................................. 10 
Sak 141 /08  Vedr. etablering av minigjenbruksstasjoner i bydel Nordstrand - ber om 

bekreftelse på mottatt dokumentasjon.................................................................. 16 
Sak 142 /08  Etablering av biometananlegg for produksjon av drivstoff for busser ved 

Bekkelaget renseanlegg - anmodning om uttalelse .............................................. 18 
Sak 143 /08  Søknad om lånegaranti for husbanklån for å utvide Idrettsbarnehagen i nye 

lokaler ................................................................................................................... 20 
Sak 144 /08  Søknad om midler til drift av SFO på Steinerskolen for 2008............................ 21 
Sak 145 /08  Møteplan 1. halvår 2009 ..................................................................................... 22 
Sak 146 /08  Suppleringsvalg av varamedlem i komiteen for barn, ungdom og kultur - 2009-

2011 - Bydel Nordstrand ...................................................................................... 22 
Sak 147 /08  Evaluering av bydelsdagene 2008....................................................................... 23 
Sak 148 /08  Begrunnelse for avslag om frivillighetsmidler.................................................... 24 

 ii



Sak 149 /08  Rapport fra uanmeldt tilsyn på Nordseterhjemmet den 02.09.2008 ................... 25 
Sak 150 /08  Rapport fra uanmeldt tilsyn på Bekkelagshjemmet den 02.09.2008 .................. 26 
Sak 151 /08  Protokoller til orientering.................................................................................... 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 iii





 

 1

Sak 136 /08   Innkalling og sakskart til bydelsutvalgets møte 
18.12.2008 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møte 18.12.2008 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om å behandle sak 144/08,  Søknad om midler til drift av 
SFO på Steinerskolen for 2008 - før sak 139/08 - Forslag til budsjett 2009 Bydel Nordstrand. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med følgende endring:  
Sak 144 behandles før sak 139/08. 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 18.12.2008 godkjennes med endring 
 

  

Sak 137 /08  Protokoll til godkjenning 20.11.2008 - bydelsutvalget 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 20.11.2008 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 20.11.2008 godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sak 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 
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 
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Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tiltrees 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Erik A. Telnes (SV) bemerket at BMS-komiteen ikke har realitetsbehandlet saken 
Ingen forslag fremmet for øvrig 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar sak om Avviksrapportering Bydel Nordstrand pr. 31.10.2008 til 
orientering 
 

  
 

Sak 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: 
 

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 
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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. 
 
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. 
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Ungdomsrådets vedtak:  
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. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Erik A. Telnes (SV) bemerket at BMS-komiteen ikke har realitetsbehandlet saken. 
 
Haakon Brænden (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag til verbalvedtak, 2 punkter - 9 og 10: 
 
9.  Bydelsutvalget ber om å bli holdt fortløpende og godt orientert om situasjonen og    

utviklingen i Barnevernet gjennom 2009. 
 



10.  Bydelsdirektøren anmodes om å utvikle er evalueringsprogram som kartlegger eventuelt     
bla.a. merkostnader ved innføring av brukervalg i hjemmesykepleien og legge frem 
evalueringsrapport høsten 2011. 

 
Erik A. Telnes (SV) fremmet følgende tilleggsforslag til verbalvedtak, tilføyelse til punkt 8, 2. 
kulepunkt: 
 
Barnevernstjenesten, som i budsjettsaken er beskrevet som et risikoområde, vil bli spesielt 
vurdert i forhold til en eventuell styrking i budsjettrammen.   
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt  1 – 8,  ble enstemmig vedtatt 
Erik A. Telnes (SV) forslag til tilleggspunkt 8, 2. kulepunkt, fikk 1 stemme (SV) og falt. 
Haakon Brændens (KrF) tilleggsforslag til punkt 9 og 10, ble enstemmig vedtatt 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 

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 

 

 8



 

 9

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: 

 
a. Prisreduksjon på sykehjemsplasser går uavkortet til økte sykehjemsplasser 
b. Økning i budsjettrammen vedtas på kostrafunksjon 180 Diverse fellesutgifter 

– og fordeles i egen budsjettjusteringssak innen 1. tertial 2009. 
 

  9.   Bydelsutvalget ber om å bli holdt fortløpende og godt orientert om situasjonen og           
        utviklingen i Barnevernet gjennom 2009. 

 
 10.   Bydelsdirektøren anmodes om å utvikle er evalueringsprogram som kartlegger     

eventuelt  bla.a. merkostnader ved innføring av brukervalg i hjemmesykepleien og 
legge frem evalueringsrapport høsten 2011. 

 
                    Vedlegg: Utforbundet Nordstrands uttalelse om budsjettet 2009 

 
 
 
  Sak 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. 
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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.   

 
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. 

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. 

 12



 

 13

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 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. 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.   

 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Knut Hedemann (A) fremmet BUK’ komiteens vedtak i saken som alternativt forslag til 
vedtak. Erik Telnes (SV) fremmet BMS-komiteens vedtak som alternativt forslag til vedtak. 
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Vedtakene i de to komiteene er like, herav er punkt 5, 6, 7 og 10 identisk med 
bydelsdirektørens forslag (punkt 10 er bydelsdirektørens punkt 8). 
 
Votering: 
Knut Hedemanns (A) og Erik Telnes’ (SV) alternative forslag til vedtak, punkt 1 – 4,   8 og  
9,  ble enstemmig vedtatt. Bydelsdirektørens forslag til vedtak punkt 5, 6, 7 og 8  (punkt 10 i 
fellesforslaget) ble enstemmig vedtatt. 
 
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. 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. 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 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 
 
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 
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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. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Bydelsutvalget fremmet fellesforslag om at saken utsettes 
 
Votering: 
Bydelsutvalgets fellesforslag om å utsette behandling av saken ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget utsetter behandling av saken 
 

 
 
 
 
 
 



Sak 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 
 
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. 
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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. 

 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Erik Telnes (S) fremmet BMS-komiteens vedtak som alternativt forslag til vedtak som følger: 

– tillegg  i punkt 3.3 (BMS-komiteens punkt 3 c):  Det kun blir en minimal økning i 
trafikken til anlegget. Trafikken til anlegget forutsettes at benytter Havneveien. 

– Nytt tilleggspunkt 4:  
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. 
 
Det ble enighet i bydelsutvalget om at punkt 4 endres som følger: 
Som et alternativ til levering av drivstoff til buss ber vi Oslo Vann og avløpsetat gjøre en 
vurdering av å benytte   denne biometan gassen til det planlagte fjernvarmeanlegget. 

 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt, samt punkt 3.1 
(punkt a i BMS komiteens vedtak) og 3.2  (punkt b i BMS komiteens vedtak) ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Erik Telnes` (SV) alternative forslag til endring i punkt 3.3 (punkt c i BMS komiteens vedtak) 
ble enstemmig vedtatt. 
 
Erik Telnes` (SV) forslag til nytt punkt 4, i henhold til BMS komiteens vedtak, med 
bydelsutvalgets fellesforslag til endring, ble enstemmig vedtatt. 
 
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 ber vi Oslo Vann og avløpsetat gjøre 
en vurdering av å benytte   denne biometan gassen til det planlagte fjernvarmeanlegget. 

 
 

Sak 143 /08  Søknad om lånegaranti for husbanklån for å utvide 
Idrettsbarnehagen i nye lokaler 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG 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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
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. 
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Sak 144 /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. 

 
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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Haakon Brænden (KrF) fremmet følgende alternative forslag til vedtak, 2 punkter: 

1. Bydelsutvalget viser til at drift av SFO fra 01.08.2008 er utdanningsetatens oppgave    
og ansvar 

2. Bydelsutvalget tildeler forholdsmessig like stort beløp som tidligere, d.v.s. kr 63 000 
for 7 måneder i 2008. 

 
Votering: 
Haakon Brændens (KrF) alternative forslag til vedtak, punkt 1 og 2,  fikk 1 stemme (KrF) og 
falt.  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1 og 2,  ble vedtatt med 14 stemmer (5 H, 3 FrP, 4 
A, 1 V, 1 SV) 
 
Vedtak: 

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. 
 
 
 



 Sak 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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget godkjenner ny møteplan for 1. halvår 2009 (vedlegg til protokollen)  
 
 
 

 Sak 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 kulturkomiteen 2009 – 2011 velges: 
………………………………………. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Haakon Brænden (KrF) fremmet forslag til følgende representant -  varamedlem til barn, 
ungdom og kulturkomiteen 2009 - 2011: 
Hilde Moseby Berge (KrF) 
 
Votering: 
Haakon Brændens (KrF) forslag til representant – varamedlem til barn, ungdom og 
kulturkomiteen, ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Suppleringsvalg av varamedlem til barn, ungdom og kulturkomiteen 2009 – 2011 velges: 
Hilde Moseby Berge (KrF) 
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 Sak 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 

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

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 

 
 
 

 Sak 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.   
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 
Bydelsutvalget opprettholder vedtaket om tildeling av frivillighetsmidler for 2008.   
 

 

Sak 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. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Mona Verdich (H) bemerket at tilsynet var et anmeldt tilsyn, ikke uanmeldt som det står i 
rapportskjemaet. Imidlertid møtte ingen fra sykehjemmets ledelse. 
Sigbjørn Odden (H) fremmet på bakgrunn av dette, forslag om at tilsynsrapporten utsettes til 
behandling. Administrasjonen avklarer med tilsynsutvalgets leder og sekretær 
hendelsesforløpet i saken. 
 
Haakon Brænden (KrF) fremmet forslag til vedtak om følgende tilleggspunkt 2: 
Bydelsdirektøren anmodes om å følge opp Eldrerådets merknad ved å rette en henvendelse til 
Sykehjemsetaten om å konsekvensvurdere en avvikling av dobbeltrom ved Nordseterhjemmet.  
 
Votering: 
Sigbjørn Oddens (H) forslag om utsettelsesvedtak ble enstemmig vedtatt. 
Haakon Brændens (KrF) forslag til vedtak om tilleggspunkt 2 ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 

1. Bydelsutvalget utsetter behandlingen av tilsynsrapporten 
2. Bydelsdirektøren anmodes om å følge opp Eldrerådets merknad ved å rette en 

henvendelse til Sykehjemsetaten om å konsekvensvurdere en avvikling av 
dobbeltrom ved Nordseterhjemmet.  

 
 
 



 Sak 150 /08  Rapport fra uanmeldt tilsyn på Bekkelagshjemmet   
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. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 
02.09.08 til etterretning. 
 

  

Sak 151 /08  Protokoller til orientering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget: 
Protokoller tas til orientering 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Erik A. Telnes (SV), nestleder i BMS-komiteen, orienterte om at BMS-komiteen ikke har 
realitetsbehandlet de to økonomisakene, Avviksrapportering pr. 31.10.2008 og Forslag til 
budsjett 2009 på sitt møte og at protokollen derfor må rettes. Videre ba han om at BMS-
komiteen ikke får økonomisaker til behandling for ettertiden. 
Sigbjørn Odden (H) foreslo at Arbeidsutvalget behandler dette på sitt første møte i 2009. 
 
Ingen bemerkninger for øvrig til protokollene. 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Vedtak: 
Protokoller tas til orientering med merknad i forhold til BMS-komiteens protokoll 
 
  
 
 
Møtet hevet kl. 22.10 
 
 
Oslo, 29.12.2008 
 
 
 
 
 
 
Sigbjørn Odden (H) 
leder av bydelsutvalget 
 
Vedlegg:  Møteplan 1. halvår 2009 
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	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:
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	Artsgruppe
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	Kjøp som inngår i  produksjon
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	1.C Brutto utgifter og brutto inntekter og netto utgifter pr funksjonsområde 
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	Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø
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	Funksjonsområde 2A Barnehager
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	265 Kommunalt disponerte boliger
	4 819 000
	0
	4 819 000
	275 Introduksjonsordningen
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	0
	0
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	0
	120 000
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	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
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	0
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	0
	0
	0
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	11 900 000
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	11 900 000
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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.
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Saken om forslag til budsjett 2009 – Bydel Nordstrand sendes til behandling i:
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	Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen
	Eldrerådet
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	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.
	Erik A. Telnes (SV) bemerket at BMS-komiteen ikke har realitetsbehandlet saken.
	Haakon Brænden (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag til verbalvedtak, 2 punkter - 9 og 10:
	9.  Bydelsutvalget ber om å bli holdt fortløpende og godt orientert om situasjonen og    utviklingen i Barnevernet gjennom 2009.
	10.  Bydelsdirektøren anmodes om å utvikle er evalueringsprogram som kartlegger eventuelt     bla.a. merkostnader ved innføring av brukervalg i hjemmesykepleien og legge frem evalueringsrapport høsten 2011.
	Erik A. Telnes (SV) fremmet følgende tilleggsforslag til verbalvedtak, tilføyelse til punkt 8, 2. kulepunkt:
	Barnevernstjenesten, som i budsjettsaken er beskrevet som et risikoområde, vil bli spesielt vurdert i forhold til en eventuell styrking i budsjettrammen.  
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt  1 – 8,  ble enstemmig vedtatt
	Erik A. Telnes (SV) forslag til tilleggspunkt 8, 2. kulepunkt, fikk 1 stemme (SV) og falt.
	Haakon Brændens (KrF) tilleggsforslag til punkt 9 og 10, ble enstemmig vedtatt
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	Vedtak:
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	Refusjoner
	       -222 177 
	18
	Overføringsinntekter
	       -136 211 
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	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:
	a. Prisreduksjon på sykehjemsplasser går uavkortet til økte sykehjemsplasser
	b. Økning i budsjettrammen vedtas på kostrafunksjon 180 Diverse fellesutgifter – og fordeles i egen budsjettjusteringssak innen 1. tertial 2009.
	  9.   Bydelsutvalget ber om å bli holdt fortløpende og godt orientert om situasjonen og          
	        utviklingen i Barnevernet gjennom 2009.
	 10.   Bydelsdirektøren anmodes om å utvikle er evalueringsprogram som kartlegger     eventuelt  bla.a. merkostnader ved innføring av brukervalg i hjemmesykepleien og legge frem evalueringsrapport høsten 2011.
	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 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. 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.  
	Knut Hedemann (A) fremmet BUK’ komiteens vedtak i saken som alternativt forslag til vedtak. Erik Telnes (SV) fremmet BMS-komiteens vedtak som alternativt forslag til vedtak. Vedtakene i de to komiteene er like, herav er punkt 5, 6, 7 og 10 identisk med bydelsdirektørens forslag (punkt 10 er bydelsdirektørens punkt 8).
	Votering:
	Knut Hedemanns (A) og Erik Telnes’ (SV) alternative forslag til vedtak, punkt 1 – 4,   8 og  9,  ble enstemmig vedtatt. Bydelsdirektørens forslag til vedtak punkt 5, 6, 7 og 8  (punkt 10 i fellesforslaget) ble enstemmig vedtatt.
	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. 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. 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. 
	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.
	Bydelsutvalget fremmet fellesforslag om at saken utsettes
	Votering:
	Bydelsutvalgets fellesforslag om å utsette behandling av saken ble enstemmig vedtatt
	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
	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:
	– Nytt tilleggspunkt 4: 
	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.
	Det ble enighet i bydelsutvalget om at punkt 4 endres som følger:
	Som et alternativ til levering av drivstoff til buss ber vi Oslo Vann og avløpsetat gjøre en vurdering av å benytte   denne biometan gassen til det planlagte fjernvarmeanlegget.
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak i punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt, samt punkt 3.1 (punkt a i BMS komiteens vedtak) og 3.2  (punkt b i BMS komiteens vedtak) ble enstemmig vedtatt.
	Erik Telnes` (SV) alternative forslag til endring i punkt 3.3 (punkt c i BMS komiteens vedtak) ble enstemmig vedtatt.
	Erik Telnes` (SV) forslag til nytt punkt 4, i henhold til BMS komiteens vedtak, med bydelsutvalgets fellesforslag til endring, ble enstemmig vedtatt.
	Vedtak:
	           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 ber vi Oslo Vann og avløpsetat gjøre en vurdering av å benytte   denne biometan gassen til det planlagte fjernvarmeanlegget.
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG 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:
	Ingen forslag fremmet
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	Vedtak:
	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.
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG 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
	Haakon Brænden (KrF) fremmet følgende alternative forslag til vedtak, 2 punkter:
	1. Bydelsutvalget viser til at drift av SFO fra 01.08.2008 er utdanningsetatens oppgave    og ansvar
	2. Bydelsutvalget tildeler forholdsmessig like stort beløp som tidligere, d.v.s. kr 63 000 for 7 måneder i 2008.
	Votering:
	Haakon Brændens (KrF) alternative forslag til vedtak, punkt 1 og 2,  fikk 1 stemme (KrF) og falt. 
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1 og 2,  ble vedtatt med 14 stemmer (5 H, 3 FrP, 4 A, 1 V, 1 SV)
	Vedtak:
	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.
	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
	Ingen forslag fremmet
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	Vedtak:
	Bydelsutvalget godkjenner ny møteplan for 1. halvår 2009 (vedlegg til protokollen) 
	Til bydelsutvalget:
	Suppleringsvalg av varamedlem til barn, ungdom og kulturkomiteen 2009 – 2011 velges:
	……………………………………….
	Haakon Brænden (KrF) fremmet forslag til følgende representant -  varamedlem til barn, ungdom og kulturkomiteen 2009 - 2011:
	Hilde Moseby Berge (KrF)
	Votering:
	Haakon Brændens (KrF) forslag til representant – varamedlem til barn, ungdom og kulturkomiteen, ble enstemmig vedtatt.
	Vedtak:
	Suppleringsvalg av varamedlem til barn, ungdom og kulturkomiteen 2009 – 2011 velges:
	Hilde Moseby Berge (KrF)
	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 2 A 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 
	Ingen forslag fremmet
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	Vedtak:
	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
	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:
	Ingen forslag fremmet
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	Vedtak:
	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 tiltres.
	Til bydelsutvalget:
	Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Nordseterhjemmet 02.09.08 til etterretning.
	Mona Verdich (H) bemerket at tilsynet var et anmeldt tilsyn, ikke uanmeldt som det står i rapportskjemaet. Imidlertid møtte ingen fra sykehjemmets ledelse.
	Sigbjørn Odden (H) fremmet på bakgrunn av dette, forslag om at tilsynsrapporten utsettes til behandling. Administrasjonen avklarer med tilsynsutvalgets leder og sekretær hendelsesforløpet i saken.
	Haakon Brænden (KrF) fremmet forslag til vedtak om følgende tilleggspunkt 2:
	Bydelsdirektøren anmodes om å følge opp Eldrerådets merknad ved å rette en henvendelse til Sykehjemsetaten om å konsekvensvurdere en avvikling av dobbeltrom ved Nordseterhjemmet. 
	Votering:
	Sigbjørn Oddens (H) forslag om utsettelsesvedtak ble enstemmig vedtatt.
	Haakon Brændens (KrF) forslag til vedtak om tilleggspunkt 2 ble enstemmig vedtatt
	Vedtak:
	1. Bydelsutvalget utsetter behandlingen av tilsynsrapporten
	2. Bydelsdirektøren anmodes om å følge opp Eldrerådets merknad ved å rette en henvendelse til Sykehjemsetaten om å konsekvensvurdere en avvikling av dobbeltrom ved Nordseterhjemmet. 
	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.
	Ingen forslag fremmet
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
	Vedtak:
	Bydelsutvalget tar tilsynsutvalgets rapport fra uanmeldt besøk på Bekkelagshjemmet 02.09.08 til etterretning.
	Til bydelsutvalget:
	Protokoller tas til orientering
	Erik A. Telnes (SV), nestleder i BMS-komiteen, orienterte om at BMS-komiteen ikke har realitetsbehandlet de to økonomisakene, Avviksrapportering pr. 31.10.2008 og Forslag til budsjett 2009 på sitt møte og at protokollen derfor må rettes. Videre ba han om at BMS-komiteen ikke får økonomisaker til behandling for ettertiden.
	Sigbjørn Odden (H) foreslo at Arbeidsutvalget behandler dette på sitt første møte i 2009.
	Ingen bemerkninger for øvrig til protokollene.
	Votering:
	Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader
	Vedtak:
	Møtet hevet kl. 22.10
	Oslo, 29.12.2008
	Sigbjørn Odden (H)
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