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Sak 1/10      Godkjenning av innkallelse og sakskart til møte 04.02.10 
- Bydelsutvalget  

 
Arkivsak: 201000029 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 04.02.10 1/10  
 
GODKJENNING AV INNKALLELSE OG SAKSKART TIL MØTE 04.02.10 - 
BYDELSUTVALGET  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 04.02.10 godkjennes 
 
 
 
 
 
Oslo, 28.01.10 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 2/10      Godkjenning av protokoll fra møte 17.12.09 - 
Bydelutvalget  

 
Arkivsak: 201000028 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 04.02.10 2/10  
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.12.09 - BYDELUTVALGET  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 17.12.09 godkjennes 
 
 
 
 
 
Oslo, 28.01.10 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 3/10      Avviksrapport  november 2009 for Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 200900829 
Arkivkode: 121.9 
Saksbehandler: Inge Olav Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.01.10 3/10  
Eldrerådet 25.01.10 3/10  
Arbeidsmiljøutvalg 25.01.10 6/10  
Medbestemmelsesutvalg 25.01.10 5/10  
Rådet for funksjonshemmede 25.01.10 3/10  
Ungdomsrådet 25.01.10 3/10  
Helse- og sosialkomite 25.01.10 3/10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 26.01.10 3/10  
Barn, ungdom og kultur komite 26.01.10 3/10  
Bydelsutvalget 04.02.10 3/10  
 
 
AVVIKSRAPPORT  NOVEMBER 2009 FOR BYDEL NORDSTRAND  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt     
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport november 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader:  
Eldrerådet har merket seg det gode arbeid som er gjort i forhold til bydelens regnskap 
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Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt   
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Avviksrapport november 2009 for Bydel Nordstrand  
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
I henhold til økonomireglementet har bydelsdirektøren ansvar for å holde Bydelsutvalget 
orientert om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i 
forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksette 
nødvendige tiltak. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsdirektøren fremmer månedlige avviksrapporter overfor Bydelsutvalget.  I forkant av 
saksfremleggelse sendes de rutinemessig som informasjon pr e-post innen den 25. påfølgende 
måned etter avviksmåneden. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Avviksrapport for gjeldende måned er basert på bydelens avviksprosedyre.  Det gjennomgås og 
rapporteres med regnskapskorreksjoner, passiv og aktiv prognose av budsjettansvarlige pr 
koststed og pr artsgruppe. Enhetsleder gjennomgår og rapporterer deretter for sin enhet. 
Lederteamet gjennomgår en samlet avviksrapport og bidrar til at bydelsdirektøren kan straks 
iverksette tiltak slik økonomireglementet krever. 
 
Sammendrag  
Avviksrapporten fremkommer i vedlegget.  Første del fremkommer som økonomiavvik med 
kommentarer pr enhet i henhold til bydelens organisering og deretter pr kostrafunksjon. Andre 
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del fremkommer i oppstilling med oppfølging av relevante aktivitetstall i bydelsutvalgets 
vedtatte budsjett.       
 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser vurderes rutinemessig tilknyttet de aktive tiltak man 
iverksetter.  Dersom det fremkommer arbeidsmiljømessige konsekvenser av nevneverdig 
karakter benevnes dette særskilt i den vedlagte avviksrapporten. 
 
Ytterligere vurdering 
Det vises til vedlagte avviksrapport. 
 
 
 
 
 
Oslo, 08.01.2010 
 
 
Per Johannessen/s/                                                                     Inge Olav Solli /s/ 
bydelsdirektør                                                                             økonomisjef 
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Sak 4/10      Planskisse for Holtet stasjonsområde  
 
Arkivsak: 200700365 
Arkivkode: 512.1 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.01.10 4/10  
Eldrerådet 25.01.10 4/10  
Rådet for funksjonshemmede 25.01.10 4/10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 26.01.10 4/10  
Barn, ungdom og kultur komite 26.01.10 4/10  
Bydelsutvalget 04.02.10 4/10  
 
 
PLANSKISSE FOR HOLTET STASJONSOMRÅDE  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 

- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Komite for barn, ungdom og kultur 
- Eldrerådet 

 
Til komiteer og råd:  
Den høringsuttalelse som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget finner at foreliggende planskisse for Holtet stasjonsområde bidrar til å 
realisere flere viktige målsettinger for bydelen, samtidig som planskissen også 
realiserer målsettinger i Oslo kommune fortettingsstrategi og knutepunktstrategi. 

2. Trafikkmessig innebærer planskissen en nødvendig forenkling av og opprydding i 
Holtet-krysset. Dette er ikke minst viktig med tanke på alle barna som ferdes i området. 
Bydelsutvalget ser det som positivt at det er lagt betydelig vekt på hensyn til gående og 
syklister. 

3. Slik Holtet-krysset utformes, vil både trafikken i Kongsveien og trikken krysse det som 
visuelt oppleves som et sammenhengende torg. Bydelsutvalget mener at det bør legges 
opp til at passering av dette torget skjer på de gåendes premisser, det vil si i gangfart – 
både for biler og trikker. Bydelsutvalget mener at den beste løsningen ville være å legge 
veitrafikken i kulvert under trikkelinje og torg, og ber om å få vurdert dette. 

4.  Med hensyn til parkeringsnormer, har bydelsutvalget vedtatt følgende i møte 17.12.09, 
sak 116/09:   
”Bydelsutvalget har gjennom arbeidsgruppen for trafikkplan for Bydel Nordstrand, fase 
3, vurdert at det blir feil å legge parkeringsnormen for indre by til grunn for 
knutepunkter som Holtet og Sæter. Bydelsutvalget mener at parkeringsnormen for ytre 
by / den åpne  byen må legges til grunn for de nevnte knutepunktene. Bydelsutvalget 
mener dessuten at ingen boenheter skal ha mindre enn 1 parkeringsplass…..” 
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5. Bydelsutvalget finner i sum at planskissen bidrar til utvikling av Holtet som et attraktivt 
knutepunkt og naturlig møtested. Planskissen vitner om at krav til estetikk, byggeskikk 
og verneinteresser er ivaretatt. 

6. Bydelsutvalget forutsetter at prosjektet i sin helhet utformes i henhold til Oslo 
kommunes strategiske plan for universell utforming. 

 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 

- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Komite for barn, ungdom og kultur 
- Eldrerådet 
- Bydelsutvalget 

 
Eldrerådets vedtak: 
Den høringsuttalelse som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende 
merknader foreslått av Ellinor Østen: 
Eldrerådet har tidligere foreslått for bydelsutvalget (bydelsdirektøren) at Holtveien 2, som er 
en kommunal eiendom, bør vurderes som egnet til omsorgsboliger for eldre.  
Planskissen foreslår å dele eiendommen med en gangsti, men forutsetter at begge bygninger 
som kan/bør oppføres, anbefales bebygget med leiligheter i størrelse 40-50 kvm +. 
Eldrerådet foreslår for bydelsutvalget å anbefale byrådet at disse leilighetene gis 
livsløpsstandard, og at eiendommen fortsatt bør vurderes i forhold til Omsorg + leiligheter  
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den høringsuttalelse som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Rådet peker på at det må avsettes korttidsparkering i områder nær skolen der elever kan settes 
av. Ellers bør det avsettes spesielle parkeringsområder for lovlig parkering og at parkering i 
veiene forøvrig begrenses mest mulig. 
Det  må avsettes plasser til handikapparkering  nær butikker/virksomheter og skole. 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
BUK-komiteens vedtakforslag overfor bydelsutvalget: 
 

1. Bydelsutvalget finner at foreliggende planskisse for Holtet stasjonsområde bidrar til å 
realisere flere viktige målsettinger for bydelen, samtidig som planskissen også 
realiserer målsettinger i Oslo kommune fortettingsstrategi og knutepunktstrategi. 

 
2. Trafikkmessig innebærer planskissen en nødvendig forenkling av og opprydding i 

Holtet-krysset. Dette er ikke minst viktig med tanke på alle barna som ferdes i området. 
Bydelsutvalget ser det som positivt at det er lagt betydelig vekt på hensyn til gående og 
syklister. 

 
      2 b. Det tilrås at det opparbeides et tydelig forgjengerfelt med veimerking og  
           belyste skilt i krysset Kongsveien – Ekebergveien ved Steinhammerveien 
           slik at det blir mulig uten risiko og gå mot Holtet i Ekebergveiens  
           forlengelse i Kongsveien. Det må gjøres umulig å parkere i sykkelstien fra 
           dette krysset og til krysset ved Raschs vei. 

 

   7



3. Slik Holtet-krysset utformes, vil både trafikken i Kongsveien og trikken krysse det som 
visuelt oppleves som et sammenhengende torg. Bydelsutvalget mener at det bør legges 
opp til at passering av dette torget skjer på de gåendes premisser, det vil si i gangfart – 
både for biler og trikker. Bydelsutvalget mener at den beste løsningen ville være å legge 
veitrafikken i kulvert under trikkelinje og torg, og ber om å få vurdert dette. 

 
4.  Med hensyn til parkeringsnormer, har bydelsutvalget vedtatt følgende i møte 17.12.09, 

sak 116/09:   
”Bydelsutvalget har gjennom arbeidsgruppen for trafikkplan for Bydel Nordstrand, fase 
3, vurdert at det blir feil å legge parkeringsnormen for indre by til grunn for 
knutepunkter som Holtet og Sæter. Bydelsutvalget mener at parkeringsnormen for ytre 
by / den åpne  byen må legges til grunn for de nevnte knutepunktene. Bydelsutvalget 
mener dessuten at ingen boenheter skal ha mindre enn 1 parkeringsplass…..” 
 

5. Bydelsutvalget finner i sum at planskissen bidrar til utvikling av Holtet som et attraktivt 
knutepunkt og naturlig møtested. Planskissen vitner om at krav til estetikk, byggeskikk 
og verneinteresser er ivaretatt. 

 
6. Bydelsutvalget forutsetter at prosjektet i sin helhet utformes i henhold til Oslo 

kommunes strategiske plan for universell utforming. 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
BMS-komiteens vedtaksforslag overfor bydelsutvalget, 7 punkter, som følger: 
 

1. Bydelsutvalget finner at foreliggende planskisse for Holtet stasjonsområde bidrar til å      
realisere flere viktige målsettinger for bydelen, samtidig som planskissen også realiserer 
målsettinger i Oslo kommune fortettingsstrategi og knutepunktstrategi. 

 
2. Trafikkmessig innebærer planskissen en nødvendig forenkling av og opprydding i Holtet-

krysset. Dette er ikke minst viktig med tanke på alle barna som ferdes i området. 
Bydelsutvalget ser det som positivt at det er lagt betydelig vekt på hensyn til gående og 
syklister. 

 
3.  Slik Holtet-krysset utformes, vil både trafikken i Kongsveien og trikken krysse det som                   

visuelt oppleves som et sammenhengende torg. Bydelsutvalget mener at det må 
 utredes et alternativ hvor veitrafikken i Kongsveien legges i kulvert under torg og    
trikkelinje. 
 

4. Med hensyn til parkeringsnormer, har bydelsutvalget vedtatt følgende i møte 17.12.09, sak 
116/09:   
”Bydelsutvalget har gjennom arbeidsgruppen for trafikkplan for Bydel Nordstrand, fase 3, 
vurdert at det blir feil å legge parkeringsnormen for indre by til grunn for knutepunkter som 
Holtet og Sæter. Bydelsutvalget mener at parkeringsnormen for ytre by / den åpne  byen må 
legges til grunn for de nevnte knutepunktene. Bydelsutvalget mener dessuten at ingen 
boenheter skal ha mindre enn 1 parkeringsplass…..” 
 

5.   Tilstøtende veier i området belastes i dag med fremmedparkering i tilknytning til    
trikkeholdeplassen. Planforslaget kan forsterke disse problemene. Bydelsutvalget ber  derfor 
om at behovet for innfartsparkering utredes nærmere. 

 
6.  Bydelsutvalget forutsetter at prosjektet i sin helhet utformes i henhold til Oslo kommunes   

strategiske plan for universell utforming. 
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7. Bydelsutvalget mener at en drosjeholdeplass er en del av det kollektive transporttilbudet   og 

ber om at en ny holdeplass vurderes etablert et annet sted i planområdet. 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
1. Oversendelsesbrev fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten 
2. Forslagsstillers planbeskrivelse 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
I gjeldende parkeringsnorm ligger Holtet stasjonsområde innenfor det som er definert som 
Holtet knutepunkt, og godt egnet for bymessig fortetning. Dette er i tråd med 
fortetningsstrategien i Oslo kommune, som ble vedtatt av bystyret i 1995. Prosjektet er også i 
tråd med kommunens knutepunktutvikling, som ble bekreftet i forbindelse med arealdelen av 
Kommuneplanen 2004, som ble vedtatt i bystyret samme år. 
 
Planskissen for utvikling av Holtet stasjonsområde har som visjon at planen skal legge til rette 
for flere boliger og legge et grunnlag for å kunne skape et godt lokalsenter med trafikksikre 
løsninger og miljøforbedring. Planforslaget skal også tilrettelegge for et aktivt og attraktivt 
bydelstorg, som en innramming av eksisterende og nye bygg. 
 
Planen innebærer et ønske om å skape et lettere lesbart trafikkbilde, spesiell for forgjengere 
som ferdes i området. Dette sikres ved å stenge Marienlundveien. Arealet fra den stengte veien 
foreslås opparbeidet som utvidelse av Marielunden parkanlegg. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydel Nordstrand fikk i mars 2007 oversendt varsel fra Sweco Grøner AS om at Eiendoms- og 
byfornyelsesetaten igangsetter reguleringsplanarbeid for Holtet. Det ble opplyst at formålet 
med planen var å legge til rette for en bymessig fortetting, utvikling av et godt lokalsenter og 
forbedret trafikksikkerhet. 
 
Bydelen mottok i april 2007 kopi av oversendelsesbrev fra Helse- og velferdsetaten til Sweco 
Grøner AS med presisering av hvilke krav som stilles til prosjektet med tanke på støy, 
luftkvalitet og forurensning, inkl radon. 
 
Bydelsutvalget behandlet sak om Holtet den 16.10.08 og vedtok å gi BU-leder, BMS-leder og 
BMS-nestleder fullmakt til å be om deputasjon i byutviklingskomiteen for å se om Holtet- og 
Sæterreguleringen revideres i forhold til de utfordringer som komme når det gjelder parkering, 
trafikk og høyere utbygging enn opprinnelig forutsatt. 
 
Bydelsutvalget behandlet 17.12.09 sak om parkering i Bydel Nordstrand, der man vedtok å 
anbefale at parkeringsnorm for ytre by legges til grunn for Holtet (og Sæter), dog med den 
tilføyelse at ingen boenheter skal ha mindre enn 1 parkeringsplass. Bydelsutvalgets vedtak er 
oversendt Plan- og bygningsetaten, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel og 
komitesekretæren for miljø for samferdsel. 
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BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Det ble utarbeidet et forslag til reguleringsplan for Holtet stasjonsområde i 2001-2001, men 
bystyret vedtok å returnere planen uten realitetsbehandling i 2003. Begrunnelse for dette var at 
Oslo Sporveier ikke ville regulere aktuelle områder til boligformål. Eiendoms- og 
byfornyelsesetaten skal på denne bakgrunn regulere Holtet stasjonsområde på nytt, med den 
samme planavgrensning som for det forslaget som ble fremmet i 2003. 
 
Sak om omregulering og utvikling av Holtet stasjonsområde ble først oversendt som varsel om 
igangsetting av reguleringsarbeid våren 2007. Nå foreligger en planskisse for det samme 
området. Forslagsstiller er Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Sweco Norge. Planskissen 
bygger på bystyrevedtak av februar 1995 om ”Strategi for fortetting i ytre by”, der Holtet 
fremkommer som sted som er egnet for bymessig fortetting. Oslo kommune har også en 
knutepunktstrategi, som går ut på å legge til rette for større konsentrasjon av boliger nær 
stasjonene for å utnytte arealpotensialet og øke kundegrunnlaget til kollektivtransporten. 
Knutepunktstrategien ble bekreftet i forbindelse med arealdelen av Kommuneplan 2004, som 
ble vedtatt av bystyret i mai samme år. 
 
Sammendrag  
 
Foreliggende planbeskrivelse har som siktemål å  

• forbedre uklare og utrygge trafikkforhold i stasjonskrysset 
• tilrettelegge for en kvalitetshevning på utearealer og parken 
• skape et vakkert offentlig uterom 
• tilrettelegge for etablering av boliger, kontorer og forretninger  

 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Planbeskrivelsen har ingen økonomiske eller budsjettmessige konsekvenser for bydelen. 
  
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Planbeskrivelsen har ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Ytterligere vurdering 
 
Bydelsdirektøren ser en rekke positive konsekvenser av planforslaget: 

1. Holtet preges av gjennomkjøringstrafikk og kompliserte og uklare trafikkforhold. Dette 
er spesielt uheldig med tanke på det store antall barn som må krysse veier og 
trikkelinjer i dette området. Å stenge Marielundveien for utkjøring i Holtet-krysset vil 
innebære at trafikk til og fra skolen ikke lenger skjer med innkjøring fra Holtet-krysset. 
Det vil også føre til at krysset forenkles vesentlig. Ideelt burde veitrafikken – som er 
relativt intens – legges i kulvert under trikkelinje og torg. 

2. Marielunden park utvides ved at Marielundveien reduseres til gang- og sykkelvei. Dette 
vil bidra positivt til det estetiske uttrykket og gi mer ”ro” til det samlede inntrykket.  

3. Det etableres torg med definerte arealer for gående, og det defineres et byrom som 
omkranses av nybygg.. Dette vil virke positivt miljøskapende og vil bidra ytterligere til 
at Holtet blir et samlingspunkt hvor folk har lyst til å oppholde seg og møtes. 

4. Planforslaget omfatter sykkelfelt i begge retninger i Kongsveien. 
5. Bydelsdirektøren finner at planforslaget innebærer en fortetting som tilpasses 

eksisterende bebyggelse på en hensynsfull måte. 
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Bydelsdirektøren ser at det området hvor veitrafikk og trikk krysses, får et visuelt preg av et 
sammenhengende torg. Dette kan kanskje gi en falsk trygghetsfølelse hos gående, spesielt 
barna. Det bør dermed legges opp til at passering av torget – både for biler og trikker – skjer på 
de gåendes og barnas premisser, det vil si i gangfart. Ideelt bør veitrafikken legges i kulvert 
under trikkelinje og torg. 
 
Saksfremstilling er fremlagt for barnas representant i bydelen, som støtter vurdering og 
innstilling. 
 
 
 
Oslo, 08.01.10 
 
 
 
  
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 5/10      Nybygg nærmere enn 4 meter fra Oslo kommunes 
eiendom  

 
Arkivsak: 200901131 
Arkivkode: 000.0 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.01.10 5/10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 26.01.10 5/10  
Bydelsutvalget 04.02.10 5/10  
 
 
NYBYGG NÆRMERE ENN 4 METER FRA OSLO KOMMUNES EIENDOM  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken leges frem for BMS-komiteen og bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales. 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget er opptatt av at landskapsprofiler, fellesområder, vegetasjon og 
grøntområder blir bevart i så stor grad som mulig. Det bør derfor være en restriktiv 
praksis for utbygging av eiendommer som ligger inntil fellesområder. Dette gjelder 
både avstand til eiendomsgrense og det visuelle uttrykk. 

2. Bydelsutvalget vil med ovenstående begrunnelse gå imot at ny bebyggelse kommer 
nærmere enn 4 meter fra kommunal eiendom, når dette er et fellesareale. 

 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
  
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken legges frem for BMS-komiteen og bydelsutvalget. 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales. 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   

- Forespørsel fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten av 10.12.09 
- Kartskisse/utomhusplan og utskrift fra Web Matrikkel 
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BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
 
Bydelsdirektøren har mottatt forespørsel fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten om en konkret 
byggesak, der utbygger ønsker å bygge nærmere enn 4 meter fra grensen til Oslo kommunes 
eiendom. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
 
Det synes ikke å foreligge spesiell prinsippvedtak om tilsvarende saker. 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 

 
Faktaopplysninger 
En konkret henvendelse fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten om bygging nærmere enn 4 meter 
fra grense mot kommunal eiendom/friområde skal besvares, samtidig som bydelen bør ha en 
prinsipiell oppfatning av slike saker. 
 
Sammendrag  
En konkret byggesak utløser behov for et prinsipielt syn. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det er ingen økonomiske konsekvenser i denne saken. 
  
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren ser det slik at bydelens friområder, vegetasjon og landskapsprofil står under 
press – slik det er også er tilfelle i hele Oslo kommune. Generelt er det et sterkt 
utbyggingsbehov, og utbyggingsinteresser kan til tider komme i konflikt med behov for å verne 
grønne lunger, vegetasjon og landskapsprofil. Bydelsdirektøren mener at det bør legges en 
restriktiv holdning til grunn for utbygging, når utbyggingen fører til at landskapsprofil og 
friområder settes under press. Av denne grunn bør utbygging skje med en avstand på minimum 
4 meter fra kommunale friområder, og utbyggingen bør utformes slik at det visuelle inntrykket 
endres så lite og så skånsomt som mulig. 
 
 
Oslo, 11. januar 2010 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 6/10      Leirskallen idrettshall - begrenset høring. Alternativ med 
økt antall parkeringsplasser  

 
Arkivsak: 201000067 
Arkivkode: 000.0 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Rådet for funksjonshemmede 25.01.10 8/10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 26.01.10 6/10  
Bydelsutvalget 04.02.10 6/10  
Arbeidsutvalget 18.02.10  
 
 
LEIRSKALLEN IDRETTSHALL - BEGRENSET HØRING. ALTERNATIV MED ØKT 
ANTALL PARKERINGSPLASSER  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, vedtas 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget er positiv til en økning av antall parkeringsplasser ved Leirskallen idrettshall og 
ber om at det vurderes om antallet bør økes ytterligere 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, vedtas 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
 Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, vedtas 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   

- Oversendelse fra Plan- og bygningsetaten av 15. januar 2010 
- Oversendelsesbrev med vedlegg i forbindelse med BU-sak 23/09 

 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
 
Bydelen er bedt om å avgi høringsuttalelse i tråd med praksis i plansaker. 
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TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
 
Bydelsutvalget behandlet i sak 23/09, møtedato 02.04.09, sak om Leirskallen idrettshall, og 
fattet følgende enstemmige vedtak: 
 
1.  Bydelsutvalget ber om at adkomst og parkeringsmuligheter vurderes på nytt. Forslag til  

løsning er vedlagt som figur 4 og 5. 
Bydelsutvalget ber om at det både legges til rette for flere parkeringsplasser i tilknytning til 
idrettshallen samt at adkomsten skjermer Borettslagets leke- og friområde.  

  2.   Leirskallen idrettshall må reguleres med langt flere parkeringsplasser fordi             
      kollektivtilbudet er for dårlig.  
3.   Kollektivtilbudet må økes og tilpasses idrettshallens bruktid. 
4.   De tilliggende industritomtene bør vurderes helt eller delvis innlemmet i    
      reguleringsplanen for idrettshallen blant annet slik at parkeringsarealet utvides. 
5.  Trafikken på turveien må sikres slik at biltrafikk ikke ødelegger for ski-, gang- og   
     sykkeltrafikk hvis samme vei skal være tilkjørselsvei til idrettshallen. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Saken om Leirskallen idrettshall har vært behandlet tidligere. Byrådsavdeling for byutvikling 
har imidlertid bedt om at saken legges frem med et alternativ med flere parkeringsplasser.  
 
Sammendrag  
I tråd med bydelsutvalgets vedtak i sak 23/09, kommer nå saken om Leirskallen idrettshall på 
ny og begrenset høring med et større antall parkeringsplasser. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren vurderer det som positivt at antall parkeringsplasser økes, men tror at antallet 
 med fordel kunne utvides enda mer.  
 
 
 
Oslo, 20.01.10 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 7/10      Igangsatt planarbeid, Lambertseter idrettspark  
 
Arkivsak: 201000106 
Arkivkode: 000.0 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 04.02.10 7/10  
   
 
 
IGANGSATT PLANARBEID, LAMBERTSETER IDRETTSPARK  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydel Nordstrand er positiv til utvidelse av Lambertseter idrettspark med flerbrukshall, 
kunstgressbane og mulighet for etablering av svømmehall. 

2. Fra bydelens side er det et sterkt  ønske om etablering av flerbrukshall på 
Lambertseter, og planforslaget innebærer et godt forslag til plassering av en slik hall. 

 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Saken er ikke behandlet i råd eller utvalg 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Varsel om igangsatt planarbeid fra Sletvold arkitekter AS 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
 
Varsel om igangsatt planarbeid for Lambertseter idrettspark er sendt bydelen. Saken har vakt 
stor interesse, og det er ønskelig at bydelsutvalget tilkjennegir et syn på saken. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
 
Arbeidsutvalget vedtok følgende den 02.06.08: 

1. Arbeidsutvalget viser til at bydelsutvalget har vedtatt at flerbrukshallen på 
Lambertseter har 1. prioritet i forhold til hallprosjekter i bydelen. 

2. Det forutsettes at skateparken forblir der den er i dag inntil det foreligger midler til å 
foreta nødvendige rokkeringer i forhold til innpassing av to tennisbaner på dette stedet. 

3. Adkomsten fra Feltspatveien til idrettsparken er svært smal. På grunn av utviklingen på 
anleggssiden med mer intens bruk av området ser arbeidsutvalget mulige konflikter 
mellom gående og kjørende på denne strekningen.  Arbeidsutvalget foreslår derfor at 
det etableres fortau eller annen gangforbindelse frem til eksisterende turveinett. 
Tilgjengeligheten til området for bevegelseshemmede vil også styrkes på denne måten. 
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Bydelsutvalget vedtok utbyggingsprogram for barnehager 2009 – 2015 i BU-sak 38/09, 
møtedato 14.05.09. I dette programmet er ikke barnehage i Radiohuset tatt med. Dette er meldt 
til Omsorgsbygg, og er dessuten meldt Byrådsavdeling for kultur og utdanning i møte 25. 
november 2009. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en flerbrukshall med brytermatter i 
tilknytning til øvrige idrettsanlegg på ”Masteområdet” på Lambertseter. Eksisterende Radiohus 
forelås til barnehage. 
 
Sammendrag  
Saken gjelder varsel om igangsatt planarbeid for Lambertseterveien 43, og kommer på formell 
høring på et senere tidspunkt. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser 
 
Ytterligere vurdering 
Prosjektet vurderes som et positivt element for bydelens befolkning. Bydelsdirektøren er 
positiv til etablering av flerbrukshallen og har ingen innvendinger mot plassering av hallen. 
Men bydelen har ikke gått inn for etablering av barnehage i Radiohuset, noe som ble fastslått 
av bydelsutvalget i sak 38/09 av 14.05.09 om utbyggingsprogram for barnehager. 
 
 
 
Oslo,  22.01.10 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 8/10      Evaluering av bydelsdagene 2009  
 
Arkivsak: 200901121 
Arkivkode: 850.9 
Saksbehandler: Ivar Andreas Nyhus 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.01.10 6/10  
Eldrerådet 25.01.10 5/10  
Rådet for funksjonshemmede 25.01.10 5/10  
Ungdomsrådet 25.01.10 4/10  
Barn, ungdom og kultur komite 26.01.10 5/10  
Bydelsutvalget 04.02.10 8/10  
 
 
EVALUERING AV BYDELSDAGENE 2009  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken legges frem for: 
BUK-komiteen  
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Evalueringsrapport fra Lambertseter frivillighetssentral vedrørende bydelsdagene 2009 
tas til orientering.  

2. Evaluering av bydelsdagene 2010 gjøres av ansvarsgruppen innen 1. november i 
henhold til BU-sak 147/08 

 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken legges frem for: 
BUK-komiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet og 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
BUK-komiteens vedtakforslag overfor bydelsutvalget: 
 

1. Evalueringsrapport fra Lambertseter frivillighetssentral vedrørende bydelsdagene 2009 
tas til orientering.  

2. Evaluering av bydelsdagene 2010 gjøres av ansvarsgruppen innen 1. november i 
henhold til BU-sak 147/08 

 
       Regnskapet fra arbeidsutvalget for bydelsdagene viser at selv med en svært 
       nøktern bruk av midler strakk ikke 20000 kr til og det ble skjøtet på med  
       innsamlede midler. Dette tilsier at beløpet for 2010 økes til 25 000 kroner  
       ved en budsjettjustering, og da er kostnaden for bydelsprisen ikke med. 
                     
       Komiteen vil også peke på at kunngjøringen om innsending av forslag til 
       kandidater til bydelsprisen 2010 må gjøres bedre med plakater på bydelens           
       torg og tjenestesteder i tillegg til annonse og info på bydelens hjemmeside 
       slik at vi er sikret et best mulig utvalg av kandidater. 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Evalueringsrapport fra Lambertseter frivillighetssentral 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
 
Viser til sak 147/08 Bydel Nordstrand – bydelsdagene. I saksutredningen er det skissert at 
bydelsdagene skal evalueres av ansvarsgruppen hvert år innen 1. november. Denne endelige 
evalueringen fra ansvarsgruppen foreligger ikke, men en rapport er utarbeidet etter møte i 
arbeidsutvalget ved leder for frivillighetssentralen på Lambertseter Kaj Adelsøn 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
 
Følgende ble vedtatt i Bu sak 147/08 i forbindelse med evaluering av bydelsdagene 2008: 
 

1. Foretatt evaluering tas til orientering. 
2. Skissert opplegg for bydelsdagene 2009/framtidige bydelsdager slik dette framkommer 

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

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

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

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

ansvarsgruppen. 
c. Administrasjonens deltakelse besluttes av bydelsdirektør 
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BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Bydel Nordstrand bevilget 20.000 kr til gjennomføring av bydelsdagene. Innkjøp av 
bydelsprisen var innenfor dette beløpet. Fra bydelen deltok leder fra komite for barn, ungdom 
og kultur (BUK) Knut Hedemann, enhetsleder forebyggende arbeid Nina Lyng og 
informasjonskonsulent Ivar Nyhus 
 
Sammendrag  
Jfr begrunnelse for saken ovenfor 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Ingen budsjettmessige konsekvenser. 
  
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Ytterligere vurdering 
Det har vært avholdt et midlertidig evalueringsmøte rett etter bydelsdagene den 15.09.2009 hos 
bydelsdirektøren. Der deltok leder i komite for barn, unge og kultur Knut Hedeman, Kaj 
Adelsøn fra frivillighetssentralen og Ivar Nyhus informasjonskonsulent. 
 
Da det nå har gått lang tid over fristen, foreslår bydelsdirektøren at rapporten fra Lambertseter 
frivillighetssentral med regnskap tas til orientering og at bydelsdagene for 2010 skal evalueres i 
samsvar med vedtaket i sak 147/08. 
 
 
Oslo, 05.01.2009 
 
 
Per Johannssen /s/      Mihriban Rai/s/ 
bydelsdirektør       enhetsleder 
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Sak 9/10      Informasjon om ny samhandlings- og 
organisasjonsmodell for hjelpemiddelformidling  

 
Arkivsak: 200800153 
Arkivkode: 228 
Saksbehandler: Nina Kristine Lyng 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.01.10 7/10  
Eldrerådet 25.01.10 6/10  
Rådet for funksjonshemmede 25.01.10 6/10  
Helse- og sosialkomite 25.01.10 4/10  
Bydelsutvalget 04.02.10 9/10  
Arbeidsmiljøutvalg 25.01.10 5/10  
Medbestemmelsesutvalg 25.01.10 4/10  
 
 
INFORMASJON OM NY SAMHANDLINGS- OG ORGANISASJONSMODELL FOR 
HJELPEMIDDELFORMIDLING  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i : 
Bydelsutvalget 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering. 
 
Til komiteer og råd:  
Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget: 
Saken tas til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i : 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosial komiteen 
Bydelsutvalget 
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Eldrerådets vedtak: 
Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering med følgende 
merknader: 
Rådet etterlyser informasjon overfor brukerne om den nye organiseringen. Det må tas hensyn 
til brukere med og uten brukerpass. 
Rådet reagerer på at bydelen belastes med en ekstra utgift på 1 million kroner for en nyordning 
rådet ikke ser på som en forbedring for de aktuelle brukerne . Blant annet er det forutsatt øket 
ansvar og belastning for brukeren. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak:  
Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering med følgende 
merknad: 
Har saken vært på høring tidligere? Andre relevante vedtak i saken? 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering. 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering. 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
1.  Brev fra Oslo Kommune av 01.12.2009 med vedlegg. 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Byrådet behandlet 11.09.08, sak 168/08 ”Ny samhandlings- og organisasjonsmodell for 
hjelpemiddelformidling i Oslo og Akershus.” Vedtaket omhandler etablering av en ny og bedre 
modell for hjelpmiddelformidling. Modellen innebærer å flytte ansvaret for den 
hjelpmiddeltekniske tjeneste/altmuligmannstjenesten fra bydelene til en byomfattende 
hjelpemiddelteknisk pool. Oslo kommune og NAV hjelpemiddelsentral vil omorganisere 
formidlingen av trygdefinansierte hjelpemidler gjennom samhandlingen. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Ingen 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Ny modell for  hjelpmiddelformidling vil tre i kreft 01.01.2010. Dette innebærer at en flytter 
ansvaret for  den hjelpmiddeltekniske tjenesten/altmuligmannstjenesten fra bydelene  til en 
byomfattende hjelpemiddelteknisk tjeneste i Bjerke bydel. Modellen innebærer innføring av en 
frontdesktjeneste for hjelpemiddelformidling. Frontdesken skal fungere som et sentralbord for 
henvendelser knyttet til hjelpemidler og skal sette brukere i kontakt med riktig instans både i 
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NAV og i Oslo Kommune. Frontdesken skal ligge under NAV hjelpemiddelsentral Oslo og 
Akershus. 
Brukerne skal oppleve frontdesken som en enhet hvor stat og kommune tar felles ansvar for at 
brukerne kommer i kontakt med de nødvendige hjelpemiddeltjenester.  
Det er en forutsetning at bydelen har en betjent  telefon (hjelpemiddeltelefon) for mottak og 
registreing av de henvendelser som skal settes over til bydelen/kommunen. Disse telefonene 
skal være betjent hver dag mellom kl. 09.00 og kl. 15.00. av fagkyndige personer.  
Alle henvendelser om nye hjelpemidler skal som før henvises til bydelens fysio- og 
ergoterapeuter for vurdering og bestilling. Repprasjoner, vedlikehold, service, montering og 
levering og kondemnering vil bli administrert via teknisk ordrekontor i bydel Bjerke. 
Fordelen for brukerne vil bant annet være: 

- Det blir primært et kontaktpunkt for alle som har behov knyttet til tekniske 
hjelpemidler, og det blir enklere for brukerne å få tilgang til personer med kompetanse 
om hjelpemiddelformidling både i kommune/bydelene og hos NAV. 

- Det legges til rette for raskere utlevering av folketrygdfinansierte hjelpemidler. 
- Det legges opp til en organisering av hjelpmiddeltekniske tjenester som gjør tjenesten 

mindre sårbar, mer effektiv og bedre i stand til å utføre kvalitativt godt arbeid som følge 
av bedre muligheter for å opparbeide kompetanse. 

 
 
Sammendrag  
Byrådet har vedtatt en ny modell  for hjelpemiddelformidling med virkning fra 01.01.2010. 
Nyordningen innebærer ingen  endring i ansvarsforholdet mellom NAV og kommunen, men  
tjenestene samordnes overfor brukerne med en felles frontdesktjeneste. Henvendelser om nye 
hjelpemidler skal som tidligere henvises til bydelens fysio- og ergoterapeuter for vurdering og 
bestilling. Altmuligmannstjenesten overførers fra samme tidspunkt til den sentrale 
hjelpetekniske poolen i Bjerke bydel. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Nyordningen vil for 2010 medføre en merkostnad for bydel Nordstrand på ca. 1 million 
kroner. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
 
 
Oslo, 18.12.2009 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/                                                                       Nina Kristine Lyng /s/ 
bydelsdirektør                                                                              enhetsleder 
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Sak 10/10    Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede - avklaring av 
ansvar- og myndighetsområde  

 
Arkivsak: 200900770 
Arkivkode: 027.0 
Saksbehandler: Per Johannessen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 18.01.10 8/10  
Eldrerådet 25.01.10 7/10  
Rådet for funksjonshemmede 25.01.10 7/10  
Helse- og sosialkomite 25.01.10 5/10  
Bydelsutvalget 04.02.10 10/10  
 
 
ELDRERÅDET OG RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE - AVKLARING AV 
ANSVAR- OG MYNDIGHETSOMRÅDE  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling til: 
Eldrerådet, 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede – ansvars- og myndighetsområde: 
 
1) Oppgaver og kompetanse innenfor det rådgivende området 

a) Overfor bydelsutvalg 
i) Generelt 
Rådets kompetanse til å avgi uttalelse gjøres ved vedtak i møte. 
 
ii) Saker til behandling 
Rådet behandler de saker som arbeidsutvalget eller bydelsutvalget beslutter skal 
behandles i rådet. Dette være seg saker som bydelsutvalget har til høring, saker til 
orientering eller saker som skal realitetsbehandles av bydelsutvalget   
 
iii) Type saker 
Budsjett, regnskap, tertialrapporter, avviksrapporter, årsmelding. Årstatistikk, 
kommunale planverk (kommuneplan, kommunedelplan, reguleringsplaner, relevante 
sektorplaner og de utbyggingssaker som arbeidsutvalget finner relevant for rådene. Det 
samme gjelder saker som omhandler tiltak- og planer i helse- og sosialsektoren, idrett- 
og kulturtiltak, samferdelssaker og kommunikasjonsplaner. 
Hvis saker avgjøres av arbeidsutvalget med hjemmel i delegert myndighet eller 
bydelsutvalget på grunn av frister må fatte vedtak utenom den ordinære møteplan kan 
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avvik fra dette behandlingsopplegg skje. Rådene vil i disse tilfeller få sakene til 
orientering.   
 
Ellers framlegges for rådet de saker som direkte angår den befolkningsgruppe som 
rådet representerer.   
 

b) Annet 
Hvis bydeldirektøren finner grunnlag for å konsultere rådet ifm. med administrative 
forhold skal rådet også avgi uttalelse til slike forespørsler. 
 

2) Adgang til å ta saker opp på eget initiativ 
a) Generelt 

Rådet kan ta opp til behandling andre saker enn de som er oversendt ift. den rådgivende 
kompetanse. Dette begrenses for rådet for funksjonshemmede tilsaker hjemlet i lovens § 
5 innenfor området ”Rådet skal likevel stå fritt til å kunne ta opp de saker de ønsker. Så 
sant dette er saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne”. Uten lovhjemling 
gjelder tilsvarende dette på samme måte for eldrerådet.  
 
Saker som er hjemlet i dette pkt. 2a skal sendes bydelsdirektøren til videre behandling. 
Det er sakens innhold sett i forhold til myndighetsfordeling som vil avgjøre den videre 
oppfølging i det enkelte tilfelle. Rådet er ikke bemyndiget til selv å følge opp/effektuere 
slike vedtak. Hvis slike vedtak i sitt innhold går utover å være av orienterende karakter 
følges de opp slik dette punkt beskriver. 
  

b) Representasjon utad. 
Rådet representerer ikke Bydel Nordstrand utad uten at dette er avklart i hvert enkelt 
tilfelle. Slik tillatelse gis av bydelsdirektør eller av arbeidsutvalget hvis 
bydelsdirektøren finner det riktig å framlegge forholdet for dette organ. 

 
3) Sekretariat 

a) Sekretærfunksjon 
i) Bydelsdirektøren har ansvaret for å stille med møtesekretær. Denne bistand 

inneholder i tillegg teknisk bistand ved møteinnkalling og effektuering av vedtak fra 
møtene. 

 
ii) Den person som ivaretar sekretariatsfunksjonen skal ha kontakt med rådets leder i 

forbindelse med utarbeidelse av saksliste. 
 

b) Utredningsoppgaver 
Rådet har ikke fullmakt til å pålegge administrasjonen utredningsoppgaver. 
 

c) Økonomi 
Rådet har ikke anledning til å påføre bydelen utgifter som ikke er hjemlet i budsjett og 
som rådet i tillegg  har disposisjonsrett til. 

  
4) Annet 
Rådet utarbeider årsmelding innen de frister som årlig fastsettes av bydelsdirektøren, slik at 
dette koordineres med bydelens årsmelding. 
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosial komiteen 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader: 
Rådet er tilfreds med de endringer som er foreslått og anbefaler innstillingen. Men påpeker at 
rådet må få tilbakemeldinger om videre behandling. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
1.  Sosial- og helsedepartementets rundskriv I-42/99 Om rettleiande retningslinjer for 

kommunale og fylkeskommunale råd for funksjonshemmede. 
2. Brev fra eldrerådets leder av 30.7.09 (Leder har  telefonisk 14.01.2010 bekreftet 

overfor bydelsdirektør at brevet ble framlagt i eldrerådets møte 31.8.09,og med 
tilslutning) 

3. Brev av 6.10.09 fra leder i rådet for funksjonshemmede som er en oppsummering av 
behandlingen i møte 5.9.09 

4. Aktuell data fra den utredning som ble sendt rådene til uttalelse (dette for å kunne 
forstå de reaksjoner som rådene har kommet til) 

 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Det har hersket noe usikkerhet omkring rådenes myndighetområde. Eldrerådets leder 
kommenterte dette under åpen halvtime i arbeidsutvalgets møte 5.5.2008. Leder av rådet for 
funksjonshemmede har også tatt opp forhold som kan kategoriseres til det samme. Fra 
arbeidsutvalgets side v/ leder ble administrasjonen anbefalt å samarbeide med rådene om dette.  
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det er ikke etter bydelsreformen 01.01.2004 fattet vedtak som trekker opp retningslinjer for 
disse råds ansvar- myndighetsområde. Denne myndigheten tilligger bydelsutvalget.  
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BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Sentrale lovbestemmelser for eldrerådet er: 
Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd.                                                                                                    
Kapittel I. Kommunale eldreråd  
§ 1. (Skiping av kommunale eldreråd)  

      I kvar kommune skal det vere eit eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valperioden.   
 Departementet kan gjere unnatak frå regelen i første leden når kommunen vil ha eldreråd for geografisk avgrensa 
område innan kommunen. I kommunar der oppgåvene som gjeld eldre er overført til kommunedelsutval, skal det 
vere eldreråd i alle kommunedelar. For slike eldreråd ivaretek kommunedelsutvala dei rettar og plikter som etter 
denne lov er lagt til kommunestyret. Eldreråd for geografisk avgrensa område skal ha same arbeidsområde som 
omhandla i § 3. I slike høve skal det og veljast eit sentralt eldreråd.  
 § 3. (Oppgåvene for kommunale eldreråd)  
  Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen. Alle saksdokumenta skal leggjast fram for   rådet i god tid 
før kommunestyret handsamar sakene.  
 Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre.  
 Eldrerådet kan sjølv ta opp saker som vedkjem eldre i kommunen. Protokollen frå rådsmøtet skal      fylgje 
saksdokumenta til dei kommunale organ som tek endeleg avgjerd i saka.  
§ 4. (Andre føresegner for kommunale eldreråd)  Kommunen skal skipa høveleg sekretariathjelp for rådet.  
Eldrerådet har rett til å uttale seg før kommunestyret skipar sekretariat, vedtek budsjett for rådet, og gjev 
utfyllande reglar for saksførehavinga i rådet.  
Reglane i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner gjeld tilsvarande for  verksemda i 
eldrerådet så langt ikkje anna går fram av denne lova.  
Eldrerådet skal kvart år utarbeide ei melding om verksemda si. Meldinga skal leggjast fram for kommunestyret.  
 
Sentrale lovbestemmelser for rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne er: 
Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett 
funksjonsevne m.m.  
§ 1. Kommunane og fylkeskommunane skal sørgje for at menneske med nedsett funksjonsevne blir sikra open, brei 
og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med saker som er særleg viktige for menneske med nedsett funksjonsevne. 
Dette gjeld mellom anna tilkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsett funksjonsevne og tenester for 
menneske med nedsett funksjonsevne.  
§ 2. Kommunane skal for det formålet som er nemnt i § 1, opprette råd eller anna representasjonsordning for 
menneske med nedsett funksjonsevne.  
I kommunar der viktige oppgåver for menneske med nedsett funksjonsevne er lagde til kommunedelsutval, gjeld 
føresegnene i denne lova tilsvarande for desse.  
§ 5. Der det blir oppretta råd som nemnt i §§ 2 til 4, skal saker som er nemnde i § 1, leggjast fram for rådet i god 
tid før dei skal avgjerast. Rådet kan også sjølv ta opp saker.  
Fråsegna frå rådet skal liggje ved saksdokumenta til det kommunale organet som endeleg avgjer saka.  
      Første ledd gjeld tilsvarande for andre representasjonsordningar så langt det høver.  
§ 6. Kommunestyra vedtek mandat for og samansetjing av råda.  ……… 
§ 7. Kommunane skal sørgje for at dei administrative funksjonane for råda blir tekne vare på. Rådet har rett til å 
uttale seg før kommunestyret opprettar sekretariat, vedtek budsjett og gir utfyllande reglar for saksbehandlinga i 
rådet. Reglane om utval i kommunelova gjeld tilsvarande så langt ikkje anna går fram av denne lova. Rådet skal 
kvart år leggje fram ei melding om verksemda si. Meldinga skal leggjast fram for kommunestyret. Tilsvarande 
gjeld for eventuelle andre representasjonsordningar.  
 
Bydelsreglementets § 2-7 Råd og brukerutvalg 
1.Lokalt eldreråd 
I hver bydel skal det være et lokalt eldreråd som rådgivende for bydelsutvalget. 
 
2.Lokalt råd for funksjonshemmede 
I hver bydel skal det være et lokalt råd for funksjonshemmede, som rådgivende organ for bydelsutvalget ( 
Merknadene til dette punkt heter: Bydelsvise råd for funksjonshemmede bør arbeide etter statens retningslinjer; 
Rundskriv I-42/99 om rettleiande retningslinjer for kommunale og fylkeskommunale råd for funksjonshemma, fra 
Sosial og helsedepartementet. 
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Sammendrag  
For å ha klare regler for eldrerådet og rådet for funksjonshemmede sitt funksjonsområde 
fremmes det i denne sak et regelverk om dette. 
 
Saken har vært til både eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til en første 
vurdering/mulighet for innspill. 
 
Etter bydelsdirektørens syn er alle innspill imøtekommet. Det er imidlertid presisert at rådene 
ikke har noen oppgave med hensyn til effektuering av sine vedtak. Det ville være og gå lenger 
for disse rådene enn det en har gjort overfor komiteene.  
 
Det legges opp til de samme regler for begge rådene; eldrerådet og rådet for 
funksjonshemmede. 
 
Ut fra dette har bydelsdirektøren satt opp slike regler: 
  
Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede – ansvars- og myndighetsområde: 
 
1) Oppgaver og kompetanse innenfor det rådgivende området 

a) Overfor bydelsutvalg 
i) Generelt 
Rådets kompetanse til å avgi uttalelse gjøres ved vedtak i møte. 
 
ii) Saker til behandling 
Rådet behandler de saker som arbeidsutvalget eller bydelsutvalget beslutter skal 
behandles i rådet. Dette være seg saker som bydelsutvalget har til høring, saker til 
orientering eller saker som skal realitetsbehandles av bydelsutvalget   
iii) Type saker 
Budsjett, regnskap, tertialrapporter, avviksrapporter, årsmelding. Årstatistikk, 
kommunale planverk (kommuneplan, kommunedelplan, reguleringsplaner, relevante 
sektorplaner og de utbyggingssaker som arbeidsutvalget finner relevant for rådene. Det 
samme gjelder saker som omhandler tiltak- og planer i helse- og sosialsektoren, idrett- 
og kulturtiltak, samferdelssaker og kommunikasjonsplaner. 
Hvis saker avgjøres av arbeidsutvalget med hjemmel i delegert myndighet eller 
bydelsutvalget på grunn av frister må fatte vedtak utenom den ordinære møteplan kan 
avvik fra dette behandlingsopplegg skje. Rådene vil i disse tilfeller få sakene til 
orientering.   
 
Ellers framlegges for rådet de saker som direkte angår den befolkningsgruppe som rådet 
representerer.   
 

b) Annet 
Hvis bydeldirektøren finner grunnlag for å konsultere rådet ifm. med administrative 
forhold skal rådet også avgi uttalelse til slike forespørsler. 
 

2) Adgang til å ta saker opp på eget initiativ 
a) Generelt 

Rådet kan ta opp til behandling andre saker enn de som er oversendt ift. den rådgivende 
kompetanse. Dette begrenses for rådet for funksjonshemmede tilsaker hjemlet i lovens § 
5 innenfor området ”Rådet skal likevel stå fritt til å kunne ta opp de saker de ønsker. Så 
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sant dette er saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne”. Uten lovhjemling 
gjelder tilsvarende dette på samme måte for eldrerådet.  
 
Saker som er hjemlet i dette pkt. 2a skal sendes bydelsdirektøren til videre behandling. 
Det er sakens innhold sett i forhold til myndighetsfordeling som vil avgjøre den videre 
oppfølging i det enkelte tilfelle. Rådet er ikke bemyndiget til selv å følge opp/effektuere 
slike vedtak. Hvis slike vedtak i sitt innhold går utover å være av orienterende karakter 
følges de opp slik dette punkt beskriver. 
  

b) Representasjon utad. 
Rådet representerer ikke Bydel Nordstrand utad uten at dette er avklart i hvert enkelt 
tilfelle. Slik tillatelse gis av bydelsdirektør eller av arbeidsutvalget hvis 
bydelsdirektøren finner det riktig å framlegge forholdet for dette organ. 

 
3) Sekretariat 

a) Sekretærfunksjon 
i) Bydelsdirektøren har ansvaret for å stille med møtesekretær. Denne bistand 

inneholder i tillegg teknisk bistand ved møteinnkalling og effektuering av vedtak fra 
møtene. 

 
ii) Den person som ivaretar sekretariatsfunksjonen skal ha kontakt med rådets leder i 

forbindelse med utarbeidelse av saksliste. 
 

b) Utredningsoppgaver 
Rådet har ikke fullmakt til å pålegge administrasjonen utredningsoppgaver. 
 

c) Økonomi 
Rådet har ikke anledning til å påføre bydelen utgifter som ikke er hjemlet i budsjett og 
som rådet i tillegg  har disposisjonsrett til. 

  
4) Annet 
Rådet utarbeider årsmelding innen de frister som årlig fastsettes av bydelsdirektøren, slik at 
dette koordineres med bydelens årsmelding. 
  
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen utover allerede kjente, slik som møtegodtgjørelse og sekretærbistand, med unntak av ev. 
økte papir og portoutgifter. Dette anses som marginalt. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen spesielle utover hva en kjenner til i dag, da sekretariatsbistand allerede gis. 
 
Ytterligere vurdering 
Det foreligger fra sentralt hold noe mer skrevet jf. vedlagte rundskriv, for rådet for 
funksjonshemmede, enn hva det gjør for eldrerådet. Dette bør ikke gi seg utslag i forskjellig 
ansvarsområde for disse to rådene. Bydelsdirektøren er derfor av den formening at begge 
rådene behandles likt. 
 
Begge organene er forankret i lov. Lovens bestemmelser er førende. Oslo Bystyre har gjennom 
bydelsreglementet besluttet at disse organene skal være rådgivende organ for bydelsutvalget. I 
dette kan innfortolkes en noe innskrenkende kompetanse. På den annen side viser også bystyret 
til de vedlagte retningslinjer hva angår rådet for funksjonshemmede. Det blir i dette 
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krysningspunktet bestemmelsene for rådenes virksomhet bør defineres på bydelsnivå av 
bydelsutvalget. 
 
Sakens hovedpunkter er: 
1) Oppgaver og kompetanse innenfor det rådgivende området 
2) Adgang til å ta saker opp på eget initiativ 
3) Sekretariat 
4) Annet 
 
Punktene behandles mer detaljer nedenfor: 
Eldrerådet pg rådet for funksjonshemmede – ansvars- og myndighetsområde. 
1) Oppgaver og kompetanse innenfor det rådgivende området 

a) Overfor bydelsutvalg 
i) Generelt 
Rådets kompetanse til å avgi uttalelse gjøres ved vedtak i møte. 
 
ii) Saker til behandling 
Rådet behandler de saker som arbeidsutvalget eller bydelsutvalget beslutter skal 
behandles i rådet. Dette være seg saker som bydelsutvalget har til høring, saker til 
orientering eller saker som skal realitetsbehandles av bydelsutvalget   
 
iii) Type saker 
Budsjett, regnskap, tertialrapporter, avviksrapporter, årsmelding. Årstatistikk, 
kommunale planverk (kommuneplan, kommunedelplan, reguleringsplaner, relevante 
sektorplaner og de utbyggingssaker som arbeidsutvalget finner relevant for rådene. Det 
samme gjelder saker som omhandler tiltak- og planer i helse- og sosialsektoren, idrett- 
og kulturtiltak, samferdelssaker og kommunikasjonsplaner. 
Hvis saker avgjøres av arbeidsutvalget med hjemmel i delegert myndighet eller 
bydelsutvalget på grunn av frister må fatte vedtak utenom den ordinære møteplan kan 
avvik fra dette behandlingsopplegg skje. Rådene vil i disse tilfeller få sakene til 
orientering.   
 
Ellers framlegges for rådet de saker som direkte angår den befolkningsgruppe som rådet 
representerer.   
 
 

b) Annet 
Hvis bydeldirektøren finner grunnlag for å konsultere rådet ifm. med administrative 
forhold skal rådet også avgi uttalelse til slike forespørsler. 
 

2) Adgang til å ta saker opp på eget initiativ 
a) Generelt 

Rådet kan ta opp til behandling andre saker enn de som er oversendt ift. den rådgivende 
kompetanse. Dette begrenses for rådet for funksjonshemmede tilsaker hjemlet i lovens § 
5 innenfor området ”Rådet skal likevel stå fritt til å kunne ta opp de saker de ønsker. Så 
sant dette er saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne”. Uten lovhjemling 
gjelder tilsvarende dette på samme måte for eldrerådet.  
 
Saker som er hjemlet i dette pkt. 2a skal sendes bydelsdirektøren til videre behandling. 
Det er sakens innhold sett i forhold til myndighetsfordeling som vil avgjøre den videre 
oppfølging i det enkelte tilfelle. Rådet er ikke bemyndiget til selv å følge opp/effektuere 
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slike vedtak. Hvis slike vedtak i sitt innhold går utover å være av orienterende karakter 
følges de opp slik dette punkt beskriver. 
  

b) Representasjon utad. 
Rådet representerer ikke Bydel Nordstrand utad uten at dette er avklart i hvert enkelt 
tilfelle. Slik tillatelse gis av bydelsdirektør eller av arbeidsutvalget hvis 
bydelsdirektøren finner det riktig å framlegge forholdet for dette organ. 

 
3) Sekretariat 

a) Sekretærfunksjon 
i) Bydelsdirektøren har ansvaret for å stille med møtesekretær. Denne bistand 

inneholder i tillegg teknisk bistand ved møteinnkalling og effektuering av vedtak fra 
møtene. 

 
ii) Den person som ivaretar sekretariatsfunksjonen skal ha kontakt med rådets leder i 

forbindelse med utarbeidelse av saksliste. 
 

b) Utredningsoppgaver 
Rådet har ikke fullmakt til å pålegge administrasjonen utredningsoppgaver. 
 

c) Økonomi 
Rådet har ikke anledning til å påføre bydelen utgifter som ikke er hjemlet i budsjett og 
som rådet i tillegg  har disposisjonsrett til. 

  
4) Annet 
Rådet utarbeider årsmelding innen de frister som årlig fastsettes av bydelsdirektøren, slik at 
dette koordineres med bydelens årsmelding. 
  
Kommentarer til rådenes innspill/uttalelse 
Eldrerådet: 
Eldrerådet fremhever behov for også å kunne uttale seg i saker som omhandler: 

o Tiltak- og planer i helse- og sosialsektoren 
o Idrett- og kulturtiltak 
o Samferdelssaker og kommunikasjonsplaner 

Disse sakstyper er innarbeidet i de foreslåtte regler 
 
 
 
Rådet for funksjonshemmede 
Med de saker som anbefales lagt fram for rådet for funksjonshemmede er en av den formening 
at lovens § 1, formålsparagrafen er imøtekommet, og det på en liberal måte. Det påpekes fra 
rådets side at rådet selv kan ta opp saker. Dette er nedfelt i lovens § 5.1.ledd. Det er allikevel 
bydelsutvalget som er gitt kompetanse til å fastsette mandat til rådet (§6), og fastsetter 
utfyllende regler for saksbehandlingen i rådet (§ 7). Når rådet kan ta opp saker på eget initiativ 
er dette begrenset til saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne.  
 
Bydelsdirektøren oppfatter imidlertid at eventuell videre ekstern oppfølging og kommunisering 
av slike saker/vedtak ikke tilligger rådet. I de tilfeller saker tas opp på eget initiativ bør slike 
vedtak gå til administrasjonen for ev. ytterligere saksbehandling til politisk nivå eller 
behandling på annen måte avhengig av vedtakets innhold.     
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Rådet har i sin uttalelse til pkt. 1,iii siste ledd ”Ellets fremlegges for rådet de saker som direkte 
angår  den befolkningsgruppa som rådet representerer” at denne bestemmelse ikke må fortolkes  
innskrenkende. Fra bydelsdirektørens side er denne bestemmelse medtatt nærmest som en 
sikringsbestemmelse; ” at ikke noen saker skal falle mellom to stoler”, ut fra at rådet ift. de 
foreslåtte bestemmelser gis anledning til uttalelse til langt flere saker enn i hvert fall en noe 
streng fortolkning av lovens bestemmelser anviser. Bydelsdirektøren oppfatter på dette punkt  
at det ikke er noen divergens mellom den foreslåtte bestemmelse og rådets uttalelse i brevet av 
6.okotber 2009. 
 
I rådets uttalelse framføres at rådets mulighet til selv å ta opp saker synes begrenset. Dette er 
endret i tråd med lov/retningslinjer og innspill fra rådet. Bydelsdirektøren har imidlertid ikke 
gått så langt at oppfølgingsansvar for vedtak er tillagt rådet. Dette ville være å gå lenger enn det 
bydelsutvalget har gjort overfor politiske (saksforberedende) komiteer, noe som etter 
bydelsdirektørens  syn ikke synes riktig.  Denne begrensning synes også relevant ift. det 
administrative områder. Bydelsdirektøren har altså her gjort tilpasninger ift. hva som var ute på 
høring. 
  

  
 
Oslo,  18. januar 2010 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør  
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Sak 11/10    Protokoller til orientering  
 
Arkivsak: 200700160 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 04.02.10 11/10  
 
PROTOKOLLER TIL ORIENTERING  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoller tas til orientering 
 
Saksutredning 
Vedlegg – følgende protokoller: 
 
Arbeidsutvalget     18.01.2010     
 
Barn, ungdom og kulturkomiteen   26.01.2010 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen  26.01.2010 
 
Helse- og sosialkomiteen    25.01.2010 
 
Eldrerådet      25.01.2010 
 
Ungdomsrådet                 25.01.2010 
 
Rådet for funksjonshemmede    25.01.2010 
 
 
 
Oslo, 28.01.10 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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REFERATSAKER 
 
Periode: 17. desember 2009 - 04. februar 

2010 
  

   
Sak nr. Arkivsak Tittel 
 

  
1/10 200600774-13 Sandstuveien 45 - underretning av politisk planvedtak - 

reguleringsplan 
   
2/10 200400520-151 Ormsundterminalen - støy - oversendelse av krav om dekning av 

sakskostnader til uttalelse 
   
3/10 200601445-11 Revisjonsmerknader - notater og desisjoner - Oppfølging av 

Rapport 5/2007 Bydelenes bruk av korttidsplasser 
   
4/10 200601445-10 Revisjonsmerknader - notater og desisjoner - Rapport 7/2009 

Bydelenes behandling av søknad om fast plass i sykehjem - 
oppfølgingsundersøkelse 

   
5/10 200900189-3 Miljørettet helsevern - bedriftsvern - Miljørapporteringssystem for 

miljøfyrtårn - MRS - Rapport 24/2009 forebyggende tiltak mot 
legionella i Oslo kommune 

   
6/10 200400103-4 Bostøtte - Rapport 25/2009 Intern kontroll i og rundt 

saksbehandlersystemet for bostøtteordningene i Oslo kommune 
   
7/10 200900024-1 Valg - folkevalgte organer - Regler for innsyn - Fokevalgtes rett 

til innsyn i faktaopplysninger 
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	SAKSBEHANDLING  
	VEDLEGG:  
	BEGRUNNELSE FOR SAKEN
	I henhold til økonomireglementet har bydelsdirektøren ansvar for å holde Bydelsutvalget orientert om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i forhold til vedtatt tallbudsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksette nødvendige tiltak.
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	BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER
	Faktaopplysninger
	Avviksrapport for gjeldende måned er basert på bydelens avviksprosedyre.  Det gjennomgås og rapporteres med regnskapskorreksjoner, passiv og aktiv prognose av budsjettansvarlige pr koststed og pr artsgruppe. Enhetsleder gjennomgår og rapporterer deretter for sin enhet. Lederteamet gjennomgår en samlet avviksrapport og bidrar til at bydelsdirektøren kan straks iverksette tiltak slik økonomireglementet krever.
	Sammendrag 
	Avviksrapporten fremkommer i vedlegget.  Første del fremkommer som økonomiavvik med kommentarer pr enhet i henhold til bydelens organisering og deretter pr kostrafunksjon. Andre del fremkommer i oppstilling med oppfølging av relevante aktivitetstall i bydelsutvalgets vedtatte budsjett.      
	Arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Ytterligere vurdering
	Det vises til vedlagte avviksrapport.
	Oslo, 08.01.2010
	Per Johannessen/s/                                                                     Inge Olav Solli /s/
	bydelsdirektør                                                                             økonomisjef
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
	Til arbeidsutvalget: 
	Saken sendes til behandling i:
	- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
	- Rådet for funksjonshemmede
	- Komite for barn, ungdom og kultur
	- Eldrerådet
	Til komiteer og råd: 
	Den høringsuttalelse som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.
	Til bydelsutvalget: 
	1. Bydelsutvalget finner at foreliggende planskisse for Holtet stasjonsområde bidrar til å realisere flere viktige målsettinger for bydelen, samtidig som planskissen også realiserer målsettinger i Oslo kommune fortettingsstrategi og knutepunktstrategi.
	2. Trafikkmessig innebærer planskissen en nødvendig forenkling av og opprydding i Holtet-krysset. Dette er ikke minst viktig med tanke på alle barna som ferdes i området. Bydelsutvalget ser det som positivt at det er lagt betydelig vekt på hensyn til gående og syklister.
	3. Slik Holtet-krysset utformes, vil både trafikken i Kongsveien og trikken krysse det som visuelt oppleves som et sammenhengende torg. Bydelsutvalget mener at det bør legges opp til at passering av dette torget skjer på de gåendes premisser, det vil si i gangfart – både for biler og trikker. Bydelsutvalget mener at den beste løsningen ville være å legge veitrafikken i kulvert under trikkelinje og torg, og ber om å få vurdert dette.
	4.  Med hensyn til parkeringsnormer, har bydelsutvalget vedtatt følgende i møte 17.12.09, sak 116/09:  
	”Bydelsutvalget har gjennom arbeidsgruppen for trafikkplan for Bydel Nordstrand, fase 3, vurdert at det blir feil å legge parkeringsnormen for indre by til grunn for knutepunkter som Holtet og Sæter. Bydelsutvalget mener at parkeringsnormen for ytre by / den åpne  byen må legges til grunn for de nevnte knutepunktene. Bydelsutvalget mener dessuten at ingen boenheter skal ha mindre enn 1 parkeringsplass…..”
	5. Bydelsutvalget finner i sum at planskissen bidrar til utvikling av Holtet som et attraktivt knutepunkt og naturlig møtested. Planskissen vitner om at krav til estetikk, byggeskikk og verneinteresser er ivaretatt.
	6. Bydelsutvalget forutsetter at prosjektet i sin helhet utformes i henhold til Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming.
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Saken sendes til behandling i:
	- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel
	- Rådet for funksjonshemmede
	- Komite for barn, ungdom og kultur
	- Eldrerådet
	- Bydelsutvalget
	Eldrerådets vedtak:
	Den høringsuttalelse som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende merknader foreslått av Ellinor Østen:
	Eldrerådet har tidligere foreslått for bydelsutvalget (bydelsdirektøren) at Holtveien 2, som er en kommunal eiendom, bør vurderes som egnet til omsorgsboliger for eldre. 
	Planskissen foreslår å dele eiendommen med en gangsti, men forutsetter at begge bygninger som kan/bør oppføres, anbefales bebygget med leiligheter i størrelse 40-50 kvm +.
	Eldrerådet foreslår for bydelsutvalget å anbefale byrådet at disse leilighetene gis livsløpsstandard, og at eiendommen fortsatt bør vurderes i forhold til Omsorg + leiligheter 
	Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
	Den høringsuttalelse som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende merknader:
	Rådet peker på at det må avsettes korttidsparkering i områder nær skolen der elever kan settes av. Ellers bør det avsettes spesielle parkeringsområder for lovlig parkering og at parkering i veiene forøvrig begrenses mest mulig.
	Det  må avsettes plasser til handikapparkering  nær butikker/virksomheter og skole.
	Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:
	BUK-komiteens vedtakforslag overfor bydelsutvalget:
	1. Bydelsutvalget finner at foreliggende planskisse for Holtet stasjonsområde bidrar til å realisere flere viktige målsettinger for bydelen, samtidig som planskissen også realiserer målsettinger i Oslo kommune fortettingsstrategi og knutepunktstrategi.
	2. Trafikkmessig innebærer planskissen en nødvendig forenkling av og opprydding i Holtet-krysset. Dette er ikke minst viktig med tanke på alle barna som ferdes i området. Bydelsutvalget ser det som positivt at det er lagt betydelig vekt på hensyn til gående og syklister.
	      2 b. Det tilrås at det opparbeides et tydelig forgjengerfelt med veimerking og 
	           belyste skilt i krysset Kongsveien – Ekebergveien ved Steinhammerveien
	           slik at det blir mulig uten risiko og gå mot Holtet i Ekebergveiens 
	           forlengelse i Kongsveien. Det må gjøres umulig å parkere i sykkelstien fra
	           dette krysset og til krysset ved Raschs vei.
	3. Slik Holtet-krysset utformes, vil både trafikken i Kongsveien og trikken krysse det som visuelt oppleves som et sammenhengende torg. Bydelsutvalget mener at det bør legges opp til at passering av dette torget skjer på de gåendes premisser, det vil si i gangfart – både for biler og trikker. Bydelsutvalget mener at den beste løsningen ville være å legge veitrafikken i kulvert under trikkelinje og torg, og ber om å få vurdert dette.
	4.  Med hensyn til parkeringsnormer, har bydelsutvalget vedtatt følgende i møte 17.12.09, sak 116/09:  
	”Bydelsutvalget har gjennom arbeidsgruppen for trafikkplan for Bydel Nordstrand, fase 3, vurdert at det blir feil å legge parkeringsnormen for indre by til grunn for knutepunkter som Holtet og Sæter. Bydelsutvalget mener at parkeringsnormen for ytre by / den åpne  byen må legges til grunn for de nevnte knutepunktene. Bydelsutvalget mener dessuten at ingen boenheter skal ha mindre enn 1 parkeringsplass…..”
	5. Bydelsutvalget finner i sum at planskissen bidrar til utvikling av Holtet som et attraktivt knutepunkt og naturlig møtested. Planskissen vitner om at krav til estetikk, byggeskikk og verneinteresser er ivaretatt.
	6. Bydelsutvalget forutsetter at prosjektet i sin helhet utformes i henhold til Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming.
	Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:
	BMS-komiteens vedtaksforslag overfor bydelsutvalget, 7 punkter, som følger:
	1. Bydelsutvalget finner at foreliggende planskisse for Holtet stasjonsområde bidrar til å      realisere flere viktige målsettinger for bydelen, samtidig som planskissen også realiserer målsettinger i Oslo kommune fortettingsstrategi og knutepunktstrategi.
	2. Trafikkmessig innebærer planskissen en nødvendig forenkling av og opprydding i Holtet-krysset. Dette er ikke minst viktig med tanke på alle barna som ferdes i området. Bydelsutvalget ser det som positivt at det er lagt betydelig vekt på hensyn til gående og syklister.
	3.  Slik Holtet-krysset utformes, vil både trafikken i Kongsveien og trikken krysse det som                   visuelt oppleves som et sammenhengende torg. Bydelsutvalget mener at det må
	 utredes et alternativ hvor veitrafikken i Kongsveien legges i kulvert under torg og    trikkelinje.
	4. Med hensyn til parkeringsnormer, har bydelsutvalget vedtatt følgende i møte 17.12.09, sak 116/09:  
	”Bydelsutvalget har gjennom arbeidsgruppen for trafikkplan for Bydel Nordstrand, fase 3, vurdert at det blir feil å legge parkeringsnormen for indre by til grunn for knutepunkter som Holtet og Sæter. Bydelsutvalget mener at parkeringsnormen for ytre by / den åpne  byen må legges til grunn for de nevnte knutepunktene. Bydelsutvalget mener dessuten at ingen boenheter skal ha mindre enn 1 parkeringsplass…..”
	5.   Tilstøtende veier i området belastes i dag med fremmedparkering i tilknytning til    trikkeholdeplassen. Planforslaget kan forsterke disse problemene. Bydelsutvalget ber  derfor om at behovet for innfartsparkering utredes nærmere.
	6.  Bydelsutvalget forutsetter at prosjektet i sin helhet utformes i henhold til Oslo kommunes   strategiske plan for universell utforming.
	7. Bydelsutvalget mener at en drosjeholdeplass er en del av det kollektive transporttilbudet   og ber om at en ny holdeplass vurderes etablert et annet sted i planområdet.
	SAKSBEHANDLING  
	VEDLEGG:  
	1. Oversendelsesbrev fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten
	2. Forslagsstillers planbeskrivelse
	BEGRUNNELSE FOR SAKEN
	I gjeldende parkeringsnorm ligger Holtet stasjonsområde innenfor det som er definert som Holtet knutepunkt, og godt egnet for bymessig fortetning. Dette er i tråd med fortetningsstrategien i Oslo kommune, som ble vedtatt av bystyret i 1995. Prosjektet er også i tråd med kommunens knutepunktutvikling, som ble bekreftet i forbindelse med arealdelen av Kommuneplanen 2004, som ble vedtatt i bystyret samme år.
	Planskissen for utvikling av Holtet stasjonsområde har som visjon at planen skal legge til rette for flere boliger og legge et grunnlag for å kunne skape et godt lokalsenter med trafikksikre løsninger og miljøforbedring. Planforslaget skal også tilrettelegge for et aktivt og attraktivt bydelstorg, som en innramming av eksisterende og nye bygg.
	Planen innebærer et ønske om å skape et lettere lesbart trafikkbilde, spesiell for forgjengere som ferdes i området. Dette sikres ved å stenge Marienlundveien. Arealet fra den stengte veien foreslås opparbeidet som utvidelse av Marielunden parkanlegg.
	TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER
	Bydel Nordstrand fikk i mars 2007 oversendt varsel fra Sweco Grøner AS om at Eiendoms- og byfornyelsesetaten igangsetter reguleringsplanarbeid for Holtet. Det ble opplyst at formålet med planen var å legge til rette for en bymessig fortetting, utvikling av et godt lokalsenter og forbedret trafikksikkerhet.
	Bydelen mottok i april 2007 kopi av oversendelsesbrev fra Helse- og velferdsetaten til Sweco Grøner AS med presisering av hvilke krav som stilles til prosjektet med tanke på støy, luftkvalitet og forurensning, inkl radon.
	Bydelsutvalget behandlet sak om Holtet den 16.10.08 og vedtok å gi BU-leder, BMS-leder og BMS-nestleder fullmakt til å be om deputasjon i byutviklingskomiteen for å se om Holtet- og Sæterreguleringen revideres i forhold til de utfordringer som komme når det gjelder parkering, trafikk og høyere utbygging enn opprinnelig forutsatt.
	Bydelsutvalget behandlet 17.12.09 sak om parkering i Bydel Nordstrand, der man vedtok å anbefale at parkeringsnorm for ytre by legges til grunn for Holtet (og Sæter), dog med den tilføyelse at ingen boenheter skal ha mindre enn 1 parkeringsplass. Bydelsutvalgets vedtak er oversendt Plan- og bygningsetaten, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel og komitesekretæren for miljø for samferdsel.
	BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER
	Faktaopplysninger
	Det ble utarbeidet et forslag til reguleringsplan for Holtet stasjonsområde i 2001-2001, men bystyret vedtok å returnere planen uten realitetsbehandling i 2003. Begrunnelse for dette var at Oslo Sporveier ikke ville regulere aktuelle områder til boligformål. Eiendoms- og byfornyelsesetaten skal på denne bakgrunn regulere Holtet stasjonsområde på nytt, med den samme planavgrensning som for det forslaget som ble fremmet i 2003.
	Sak om omregulering og utvikling av Holtet stasjonsområde ble først oversendt som varsel om igangsetting av reguleringsarbeid våren 2007. Nå foreligger en planskisse for det samme området. Forslagsstiller er Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Sweco Norge. Planskissen bygger på bystyrevedtak av februar 1995 om ”Strategi for fortetting i ytre by”, der Holtet fremkommer som sted som er egnet for bymessig fortetting. Oslo kommune har også en knutepunktstrategi, som går ut på å legge til rette for større konsentrasjon av boliger nær stasjonene for å utnytte arealpotensialet og øke kundegrunnlaget til kollektivtransporten. Knutepunktstrategien ble bekreftet i forbindelse med arealdelen av Kommuneplan 2004, som ble vedtatt av bystyret i mai samme år.
	Sammendrag 
	Foreliggende planbeskrivelse har som siktemål å 
	 forbedre uklare og utrygge trafikkforhold i stasjonskrysset
	 tilrettelegge for en kvalitetshevning på utearealer og parken
	 skape et vakkert offentlig uterom
	 tilrettelegge for etablering av boliger, kontorer og forretninger 
	Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre
	Planbeskrivelsen har ingen økonomiske eller budsjettmessige konsekvenser for bydelen.
	Arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Planbeskrivelsen har ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser.
	Ytterligere vurdering
	Bydelsdirektøren ser en rekke positive konsekvenser av planforslaget:
	1. Holtet preges av gjennomkjøringstrafikk og kompliserte og uklare trafikkforhold. Dette er spesielt uheldig med tanke på det store antall barn som må krysse veier og trikkelinjer i dette området. Å stenge Marielundveien for utkjøring i Holtet-krysset vil innebære at trafikk til og fra skolen ikke lenger skjer med innkjøring fra Holtet-krysset. Det vil også føre til at krysset forenkles vesentlig. Ideelt burde veitrafikken – som er relativt intens – legges i kulvert under trikkelinje og torg.
	2. Marielunden park utvides ved at Marielundveien reduseres til gang- og sykkelvei. Dette vil bidra positivt til det estetiske uttrykket og gi mer ”ro” til det samlede inntrykket. 
	3. Det etableres torg med definerte arealer for gående, og det defineres et byrom som omkranses av nybygg.. Dette vil virke positivt miljøskapende og vil bidra ytterligere til at Holtet blir et samlingspunkt hvor folk har lyst til å oppholde seg og møtes.
	4. Planforslaget omfatter sykkelfelt i begge retninger i Kongsveien.
	5. Bydelsdirektøren finner at planforslaget innebærer en fortetting som tilpasses eksisterende bebyggelse på en hensynsfull måte.
	Bydelsdirektøren ser at det området hvor veitrafikk og trikk krysses, får et visuelt preg av et sammenhengende torg. Dette kan kanskje gi en falsk trygghetsfølelse hos gående, spesielt barna. Det bør dermed legges opp til at passering av torget – både for biler og trikker – skjer på de gåendes og barnas premisser, det vil si i gangfart. Ideelt bør veitrafikken legges i kulvert under trikkelinje og torg.
	Saksfremstilling er fremlagt for barnas representant i bydelen, som støtter vurdering og innstilling.
	Per Johannessen/s/
	bydelsdirektør
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
	Til arbeidsutvalget: 
	Saken leges frem for BMS-komiteen og bydelsutvalget.
	Til komiteer og råd: 
	Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales.
	Til bydelsutvalget: 
	1. Bydelsutvalget er opptatt av at landskapsprofiler, fellesområder, vegetasjon og grøntområder blir bevart i så stor grad som mulig. Det bør derfor være en restriktiv praksis for utbygging av eiendommer som ligger inntil fellesområder. Dette gjelder både avstand til eiendomsgrense og det visuelle uttrykk.
	2. Bydelsutvalget vil med ovenstående begrunnelse gå imot at ny bebyggelse kommer nærmere enn 4 meter fra kommunal eiendom, når dette er et fellesareale.
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Saken legges frem for BMS-komiteen og bydelsutvalget.
	Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:
	Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales.
	SAKSBEHANDLING  
	VEDLEGG:  
	- Forespørsel fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten av 10.12.09
	- Kartskisse/utomhusplan og utskrift fra Web Matrikkel
	BEGRUNNELSE FOR SAKEN
	Bydelsdirektøren har mottatt forespørsel fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten om en konkret byggesak, der utbygger ønsker å bygge nærmere enn 4 meter fra grensen til Oslo kommunes eiendom.
	TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER
	Det synes ikke å foreligge spesiell prinsippvedtak om tilsvarende saker.
	BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER
	En konkret henvendelse fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten om bygging nærmere enn 4 meter fra grense mot kommunal eiendom/friområde skal besvares, samtidig som bydelen bør ha en prinsipiell oppfatning av slike saker.
	Sammendrag 
	En konkret byggesak utløser behov for et prinsipielt syn.
	Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre
	Det er ingen økonomiske konsekvenser i denne saken.
	Arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser.
	Ytterligere vurdering
	Bydelsdirektøren ser det slik at bydelens friområder, vegetasjon og landskapsprofil står under press – slik det er også er tilfelle i hele Oslo kommune. Generelt er det et sterkt utbyggingsbehov, og utbyggingsinteresser kan til tider komme i konflikt med behov for å verne grønne lunger, vegetasjon og landskapsprofil. Bydelsdirektøren mener at det bør legges en restriktiv holdning til grunn for utbygging, når utbyggingen fører til at landskapsprofil og friområder settes under press. Av denne grunn bør utbygging skje med en avstand på minimum 4 meter fra kommunale friområder, og utbyggingen bør utformes slik at det visuelle inntrykket endres så lite og så skånsomt som mulig.
	Oslo, 11. januar 2010
	Per Johannessen/s/
	bydelsdirektør
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
	Til komiteer og råd: 
	Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, vedtas
	Til bydelsutvalget: 
	Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
	Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, vedtas
	Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:
	 Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, vedtas
	VEDLEGG:  
	- Oversendelse fra Plan- og bygningsetaten av 15. januar 2010
	- Oversendelsesbrev med vedlegg i forbindelse med BU-sak 23/09
	BEGRUNNELSE FOR SAKEN
	Bydelen er bedt om å avgi høringsuttalelse i tråd med praksis i plansaker.
	TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER
	Bydelsutvalget behandlet i sak 23/09, møtedato 02.04.09, sak om Leirskallen idrettshall, og fattet følgende enstemmige vedtak:
	1.  Bydelsutvalget ber om at adkomst og parkeringsmuligheter vurderes på nytt. Forslag til  løsning er vedlagt som figur 4 og 5.
	Bydelsutvalget ber om at det både legges til rette for flere parkeringsplasser i tilknytning til idrettshallen samt at adkomsten skjermer Borettslagets leke- og friområde. 
	  2.   Leirskallen idrettshall må reguleres med langt flere parkeringsplasser fordi            
	      kollektivtilbudet er for dårlig. 
	3.   Kollektivtilbudet må økes og tilpasses idrettshallens bruktid.4.   De tilliggende industritomtene bør vurderes helt eller delvis innlemmet i   
	      reguleringsplanen for idrettshallen blant annet slik at parkeringsarealet utvides.5.  Trafikken på turveien må sikres slik at biltrafikk ikke ødelegger for ski-, gang- og  
	     sykkeltrafikk hvis samme vei skal være tilkjørselsvei til idrettshallen.
	BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER
	Faktaopplysninger
	Saken om Leirskallen idrettshall har vært behandlet tidligere. Byrådsavdeling for byutvikling har imidlertid bedt om at saken legges frem med et alternativ med flere parkeringsplasser. 
	Sammendrag 
	I tråd med bydelsutvalgets vedtak i sak 23/09, kommer nå saken om Leirskallen idrettshall på ny og begrenset høring med et større antall parkeringsplasser.
	Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre
	 Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen.
	Arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser.
	Ytterligere vurdering
	Bydelsdirektøren vurderer det som positivt at antall parkeringsplasser økes, men tror at antallet
	 med fordel kunne utvides enda mer. 
	Oslo, 20.01.10
	Per Johannessen/s/
	bydelsdirektør
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
	Til bydelsutvalget: 
	1. Bydel Nordstrand er positiv til utvidelse av Lambertseter idrettspark med flerbrukshall, kunstgressbane og mulighet for etablering av svømmehall.
	2. Fra bydelens side er det et sterkt  ønske om etablering av flerbrukshall på Lambertseter, og planforslaget innebærer et godt forslag til plassering av en slik hall.
	Saken er ikke behandlet i råd eller utvalg
	VEDLEGG:  
	BEGRUNNELSE FOR SAKEN
	Varsel om igangsatt planarbeid for Lambertseter idrettspark er sendt bydelen. Saken har vakt stor interesse, og det er ønskelig at bydelsutvalget tilkjennegir et syn på saken.
	TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER
	Arbeidsutvalget vedtok følgende den 02.06.08:
	1. Arbeidsutvalget viser til at bydelsutvalget har vedtatt at flerbrukshallen på Lambertseter har 1. prioritet i forhold til hallprosjekter i bydelen.
	2. Det forutsettes at skateparken forblir der den er i dag inntil det foreligger midler til å foreta nødvendige rokkeringer i forhold til innpassing av to tennisbaner på dette stedet.
	3. Adkomsten fra Feltspatveien til idrettsparken er svært smal. På grunn av utviklingen på anleggssiden med mer intens bruk av området ser arbeidsutvalget mulige konflikter mellom gående og kjørende på denne strekningen.  Arbeidsutvalget foreslår derfor at det etableres fortau eller annen gangforbindelse frem til eksisterende turveinett. Tilgjengeligheten til området for bevegelseshemmede vil også styrkes på denne måten.
	Bydelsutvalget vedtok utbyggingsprogram for barnehager 2009 – 2015 i BU-sak 38/09, møtedato 14.05.09. I dette programmet er ikke barnehage i Radiohuset tatt med. Dette er meldt til Omsorgsbygg, og er dessuten meldt Byrådsavdeling for kultur og utdanning i møte 25. november 2009.
	BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER
	Faktaopplysninger
	Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en flerbrukshall med brytermatter i tilknytning til øvrige idrettsanlegg på ”Masteområdet” på Lambertseter. Eksisterende Radiohus forelås til barnehage.
	Sammendrag 
	Saken gjelder varsel om igangsatt planarbeid for Lambertseterveien 43, og kommer på formell høring på et senere tidspunkt.
	Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre
	Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen. 
	Arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Ytterligere vurdering
	Prosjektet vurderes som et positivt element for bydelens befolkning. Bydelsdirektøren er positiv til etablering av flerbrukshallen og har ingen innvendinger mot plassering av hallen. Men bydelen har ikke gått inn for etablering av barnehage i Radiohuset, noe som ble fastslått av bydelsutvalget i sak 38/09 av 14.05.09 om utbyggingsprogram for barnehager.
	Oslo,  22.01.10
	Per Johannessen/s/
	bydelsdirektør
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
	Til arbeidsutvalget:
	Saken legges frem for:
	BUK-komiteen 
	Til komiteer og råd: 
	Til bydelsutvalget: 
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Saken legges frem for:
	Eldrerådet
	Rådet for funksjonshemmede
	Ungdomsrådet og
	Bydelsutvalget
	Eldrerådets vedtak:
	Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
	Ungdomsrådets vedtak:
	Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:
	BUK-komiteens vedtakforslag overfor bydelsutvalget:
	       nøktern bruk av midler strakk ikke 20000 kr til og det ble skjøtet på med 
	       innsamlede midler. Dette tilsier at beløpet for 2010 økes til 25 000 kroner 
	       ved en budsjettjustering, og da er kostnaden for bydelsprisen ikke med.
	       Komiteen vil også peke på at kunngjøringen om innsending av forslag til
	       kandidater til bydelsprisen 2010 må gjøres bedre med plakater på bydelens          
	       torg og tjenestesteder i tillegg til annonse og info på bydelens hjemmeside
	       slik at vi er sikret et best mulig utvalg av kandidater.
	SAKSBEHANDLING  
	VEDLEGG:  
	Evalueringsrapport fra Lambertseter frivillighetssentral
	BEGRUNNELSE FOR SAKEN
	Viser til sak 147/08 Bydel Nordstrand – bydelsdagene. I saksutredningen er det skissert at bydelsdagene skal evalueres av ansvarsgruppen hvert år innen 1. november. Denne endelige evalueringen fra ansvarsgruppen foreligger ikke, men en rapport er utarbeidet etter møte i arbeidsutvalget ved leder for frivillighetssentralen på Lambertseter Kaj Adelsøn
	TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER
	Følgende ble vedtatt i Bu sak 147/08 i forbindelse med evaluering av bydelsdagene 2008:
	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
	BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER
	Faktaopplysninger
	Bydel Nordstrand bevilget 20.000 kr til gjennomføring av bydelsdagene. Innkjøp av bydelsprisen var innenfor dette beløpet. Fra bydelen deltok leder fra komite for barn, ungdom og kultur (BUK) Knut Hedemann, enhetsleder forebyggende arbeid Nina Lyng og informasjonskonsulent Ivar Nyhus
	Jfr begrunnelse for saken ovenfor
	Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre
	Ingen budsjettmessige konsekvenser.
	Arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser.
	Ytterligere vurdering
	Det har vært avholdt et midlertidig evalueringsmøte rett etter bydelsdagene den 15.09.2009 hos bydelsdirektøren. Der deltok leder i komite for barn, unge og kultur Knut Hedeman, Kaj Adelsøn fra frivillighetssentralen og Ivar Nyhus informasjonskonsulent.
	Da det nå har gått lang tid over fristen, foreslår bydelsdirektøren at rapporten fra Lambertseter frivillighetssentral med regnskap tas til orientering og at bydelsdagene for 2010 skal evalueres i samsvar med vedtaket i sak 147/08.
	Oslo, 05.01.2009
	Per Johannssen /s/      Mihriban Rai/s/
	bydelsdirektør       enhetsleder
	BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK
	Til arbeidsutvalget: 
	Eldrerådet
	Rådet for funksjonshemmede
	Til arbeidsmiljøutvalget:
	Til komiteer og råd: 
	Til bydelsutvalget:
	Saken tas til orientering
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Eldrerådet
	Rådet for funksjonshemmede
	Eldrerådets vedtak:
	Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
	Rådet etterlyser informasjon overfor brukerne om den nye organiseringen. Det må tas hensyn til brukere med og uten brukerpass.
	Rådet reagerer på at bydelen belastes med en ekstra utgift på 1 million kroner for en nyordning rådet ikke ser på som en forbedring for de aktuelle brukerne . Blant annet er det forutsatt øket ansvar og belastning for brukeren.
	Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
	Arbeidsmiljøutvalgets vedtak:
	Medbestemmelsesutvalgets vedtak:
	Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering.
	SAKSBEHANDLING  
	VEDLEGG:  
	1.  Brev fra Oslo Kommune av 01.12.2009 med vedlegg.
	BEGRUNNELSE FOR SAKEN
	Byrådet behandlet 11.09.08, sak 168/08 ”Ny samhandlings- og organisasjonsmodell for hjelpemiddelformidling i Oslo og Akershus.” Vedtaket omhandler etablering av en ny og bedre modell for hjelpmiddelformidling. Modellen innebærer å flytte ansvaret for den hjelpmiddeltekniske tjeneste/altmuligmannstjenesten fra bydelene til en byomfattende hjelpemiddelteknisk pool. Oslo kommune og NAV hjelpemiddelsentral vil omorganisere formidlingen av trygdefinansierte hjelpemidler gjennom samhandlingen.
	TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER
	Ingen
	BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER
	Faktaopplysninger
	Ny modell for  hjelpmiddelformidling vil tre i kreft 01.01.2010. Dette innebærer at en flytter ansvaret for  den hjelpmiddeltekniske tjenesten/altmuligmannstjenesten fra bydelene  til en byomfattende hjelpemiddelteknisk tjeneste i Bjerke bydel. Modellen innebærer innføring av en frontdesktjeneste for hjelpemiddelformidling. Frontdesken skal fungere som et sentralbord for henvendelser knyttet til hjelpemidler og skal sette brukere i kontakt med riktig instans både i NAV og i Oslo Kommune. Frontdesken skal ligge under NAV hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus.
	Brukerne skal oppleve frontdesken som en enhet hvor stat og kommune tar felles ansvar for at brukerne kommer i kontakt med de nødvendige hjelpemiddeltjenester. 
	Det er en forutsetning at bydelen har en betjent  telefon (hjelpemiddeltelefon) for mottak og registreing av de henvendelser som skal settes over til bydelen/kommunen. Disse telefonene skal være betjent hver dag mellom kl. 09.00 og kl. 15.00. av fagkyndige personer. 
	Alle henvendelser om nye hjelpemidler skal som før henvises til bydelens fysio- og ergoterapeuter for vurdering og bestilling. Repprasjoner, vedlikehold, service, montering og levering og kondemnering vil bli administrert via teknisk ordrekontor i bydel Bjerke.
	Fordelen for brukerne vil bant annet være:
	- Det blir primært et kontaktpunkt for alle som har behov knyttet til tekniske hjelpemidler, og det blir enklere for brukerne å få tilgang til personer med kompetanse om hjelpemiddelformidling både i kommune/bydelene og hos NAV.
	- Det legges til rette for raskere utlevering av folketrygdfinansierte hjelpemidler.
	- Det legges opp til en organisering av hjelpmiddeltekniske tjenester som gjør tjenesten mindre sårbar, mer effektiv og bedre i stand til å utføre kvalitativt godt arbeid som følge av bedre muligheter for å opparbeide kompetanse.
	Sammendrag 
	Byrådet har vedtatt en ny modell  for hjelpemiddelformidling med virkning fra 01.01.2010. Nyordningen innebærer ingen  endring i ansvarsforholdet mellom NAV og kommunen, men  tjenestene samordnes overfor brukerne med en felles frontdesktjeneste. Henvendelser om nye hjelpemidler skal som tidligere henvises til bydelens fysio- og ergoterapeuter for vurdering og bestilling. Altmuligmannstjenesten overførers fra samme tidspunkt til den sentrale hjelpetekniske poolen i Bjerke bydel.
	Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre
	 Nyordningen vil for 2010 medføre en merkostnad for bydel Nordstrand på ca. 1 million kroner.
	Arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Ingen
	Ytterligere vurdering
	Ingen
	Oslo, 18.12.2009
	Per Johannessen/s/                                                                       Nina Kristine Lyng /s/
	bydelsdirektør                                                                              enhetsleder
	Til arbeidsutvalget: 
	Eldrerådet,
	Til komiteer og råd: 
	Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt
	Til bydelsutvalget: 
	Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede – ansvars- og myndighetsområde:
	1) Oppgaver og kompetanse innenfor det rådgivende området
	a) Overfor bydelsutvalg
	i) Generelt
	Rådets kompetanse til å avgi uttalelse gjøres ved vedtak i møte.
	ii) Saker til behandling
	Rådet behandler de saker som arbeidsutvalget eller bydelsutvalget beslutter skal behandles i rådet. Dette være seg saker som bydelsutvalget har til høring, saker til orientering eller saker som skal realitetsbehandles av bydelsutvalget  
	iii) Type saker
	Budsjett, regnskap, tertialrapporter, avviksrapporter, årsmelding. Årstatistikk, kommunale planverk (kommuneplan, kommunedelplan, reguleringsplaner, relevante sektorplaner og de utbyggingssaker som arbeidsutvalget finner relevant for rådene. Det samme gjelder saker som omhandler tiltak- og planer i helse- og sosialsektoren, idrett- og kulturtiltak, samferdelssaker og kommunikasjonsplaner.
	Hvis saker avgjøres av arbeidsutvalget med hjemmel i delegert myndighet eller bydelsutvalget på grunn av frister må fatte vedtak utenom den ordinære møteplan kan avvik fra dette behandlingsopplegg skje. Rådene vil i disse tilfeller få sakene til orientering.  
	Ellers framlegges for rådet de saker som direkte angår den befolkningsgruppe som rådet representerer.  
	b) Annet
	Hvis bydeldirektøren finner grunnlag for å konsultere rådet ifm. med administrative forhold skal rådet også avgi uttalelse til slike forespørsler.
	2) Adgang til å ta saker opp på eget initiativ
	a) Generelt
	Rådet kan ta opp til behandling andre saker enn de som er oversendt ift. den rådgivende kompetanse. Dette begrenses for rådet for funksjonshemmede tilsaker hjemlet i lovens § 5 innenfor området ”Rådet skal likevel stå fritt til å kunne ta opp de saker de ønsker. Så sant dette er saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne”. Uten lovhjemling gjelder tilsvarende dette på samme måte for eldrerådet. 
	Saker som er hjemlet i dette pkt. 2a skal sendes bydelsdirektøren til videre behandling. Det er sakens innhold sett i forhold til myndighetsfordeling som vil avgjøre den videre oppfølging i det enkelte tilfelle. Rådet er ikke bemyndiget til selv å følge opp/effektuere slike vedtak. Hvis slike vedtak i sitt innhold går utover å være av orienterende karakter følges de opp slik dette punkt beskriver.
	b) Representasjon utad.
	Rådet representerer ikke Bydel Nordstrand utad uten at dette er avklart i hvert enkelt tilfelle. Slik tillatelse gis av bydelsdirektør eller av arbeidsutvalget hvis bydelsdirektøren finner det riktig å framlegge forholdet for dette organ.
	3) Sekretariat
	a) Sekretærfunksjon
	i) Bydelsdirektøren har ansvaret for å stille med møtesekretær. Denne bistand inneholder i tillegg teknisk bistand ved møteinnkalling og effektuering av vedtak fra møtene.
	ii) Den person som ivaretar sekretariatsfunksjonen skal ha kontakt med rådets leder i forbindelse med utarbeidelse av saksliste.
	b) Utredningsoppgaver
	Rådet har ikke fullmakt til å pålegge administrasjonen utredningsoppgaver.
	c) Økonomi
	Rådet har ikke anledning til å påføre bydelen utgifter som ikke er hjemlet i budsjett og som rådet i tillegg  har disposisjonsrett til.
	4) Annet
	Rådet utarbeider årsmelding innen de frister som årlig fastsettes av bydelsdirektøren, slik at dette koordineres med bydelens årsmelding.
	Arbeidsutvalgets vedtak:
	Saken sendes til:
	Eldrerådet
	Eldrerådets vedtak:
	Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt
	Rådet for funksjonshemmedes vedtak:
	Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader:Rådet er tilfreds med de endringer som er foreslått og anbefaler innstillingen. Men påpeker at rådet må få tilbakemeldinger om videre behandling.
	Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
	Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt
	VEDLEGG:  
	1.  Sosial- og helsedepartementets rundskriv I-42/99 Om rettleiande retningslinjer for kommunale og fylkeskommunale råd for funksjonshemmede.
	2. Brev fra eldrerådets leder av 30.7.09 (Leder har  telefonisk 14.01.2010 bekreftet overfor bydelsdirektør at brevet ble framlagt i eldrerådets møte 31.8.09,og med tilslutning)
	3. Brev av 6.10.09 fra leder i rådet for funksjonshemmede som er en oppsummering av behandlingen i møte 5.9.09
	4. Aktuell data fra den utredning som ble sendt rådene til uttalelse (dette for å kunne forstå de reaksjoner som rådene har kommet til)
	BEGRUNNELSE FOR SAKEN
	Det har hersket noe usikkerhet omkring rådenes myndighetområde. Eldrerådets leder kommenterte dette under åpen halvtime i arbeidsutvalgets møte 5.5.2008. Leder av rådet for funksjonshemmede har også tatt opp forhold som kan kategoriseres til det samme. Fra arbeidsutvalgets side v/ leder ble administrasjonen anbefalt å samarbeide med rådene om dette. 
	TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER
	Det er ikke etter bydelsreformen 01.01.2004 fattet vedtak som trekker opp retningslinjer for disse råds ansvar- myndighetsområde. Denne myndigheten tilligger bydelsutvalget. 
	BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER
	Faktaopplysninger
	Sentrale lovbestemmelser for eldrerådet er:
	§ 1. (Skiping av kommunale eldreråd) 
	      I kvar kommune skal det vere eit eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valperioden.  
	 Departementet kan gjere unnatak frå regelen i første leden når kommunen vil ha eldreråd for geografisk avgrensa område innan kommunen. I kommunar der oppgåvene som gjeld eldre er overført til kommunedelsutval, skal det vere eldreråd i alle kommunedelar. For slike eldreråd ivaretek kommunedelsutvala dei rettar og plikter som etter denne lov er lagt til kommunestyret. Eldreråd for geografisk avgrensa område skal ha same arbeidsområde som omhandla i § 3. I slike høve skal det og veljast eit sentralt eldreråd. 
	 § 3. (Oppgåvene for kommunale eldreråd) 
	  Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen. Alle saksdokumenta skal leggjast fram for   rådet i god tid før kommunestyret handsamar sakene. 
	 Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre. 
	 Eldrerådet kan sjølv ta opp saker som vedkjem eldre i kommunen. Protokollen frå rådsmøtet skal      fylgje saksdokumenta til dei kommunale organ som tek endeleg avgjerd i saka. 
	§ 4. (Andre føresegner for kommunale eldreråd)  Kommunen skal skipa høveleg sekretariathjelp for rådet. 
	Eldrerådet har rett til å uttale seg før kommunestyret skipar sekretariat, vedtek budsjett for rådet, og gjev utfyllande reglar for saksførehavinga i rådet. 
	Reglane i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner gjeld tilsvarande for  verksemda i eldrerådet så langt ikkje anna går fram av denne lova. 
	Eldrerådet skal kvart år utarbeide ei melding om verksemda si. Meldinga skal leggjast fram for kommunestyret. 
	Sentrale lovbestemmelser for rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne er:
	Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. 
	§ 1. Kommunane og fylkeskommunane skal sørgje for at menneske med nedsett funksjonsevne blir sikra open, brei og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med saker som er særleg viktige for menneske med nedsett funksjonsevne. Dette gjeld mellom anna tilkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsett funksjonsevne og tenester for menneske med nedsett funksjonsevne. 
	§ 2. Kommunane skal for det formålet som er nemnt i § 1, opprette råd eller anna representasjonsordning for menneske med nedsett funksjonsevne. 
	I kommunar der viktige oppgåver for menneske med nedsett funksjonsevne er lagde til kommunedelsutval, gjeld føresegnene i denne lova tilsvarande for desse. 
	§ 5. Der det blir oppretta råd som nemnt i §§ 2 til 4, skal saker som er nemnde i § 1, leggjast fram for rådet i god tid før dei skal avgjerast. Rådet kan også sjølv ta opp saker. 
	Fråsegna frå rådet skal liggje ved saksdokumenta til det kommunale organet som endeleg avgjer saka. 
	      Første ledd gjeld tilsvarande for andre representasjonsordningar så langt det høver. 
	§ 6. Kommunestyra vedtek mandat for og samansetjing av råda.  ………
	§ 7. Kommunane skal sørgje for at dei administrative funksjonane for råda blir tekne vare på. Rådet har rett til å uttale seg før kommunestyret opprettar sekretariat, vedtek budsjett og gir utfyllande reglar for saksbehandlinga i rådet. Reglane om utval i kommunelova gjeld tilsvarande så langt ikkje anna går fram av denne lova. Rådet skal kvart år leggje fram ei melding om verksemda si. Meldinga skal leggjast fram for kommunestyret. Tilsvarande gjeld for eventuelle andre representasjonsordningar. 
	Bydelsreglementets § 2-7 Råd og brukerutvalg
	1.Lokalt eldreråd
	I hver bydel skal det være et lokalt eldreråd som rådgivende for bydelsutvalget.
	2.Lokalt råd for funksjonshemmede
	I hver bydel skal det være et lokalt råd for funksjonshemmede, som rådgivende organ for bydelsutvalget ( Merknadene til dette punkt heter: Bydelsvise råd for funksjonshemmede bør arbeide etter statens retningslinjer; Rundskriv I-42/99 om rettleiande retningslinjer for kommunale og fylkeskommunale råd for funksjonshemma, fra Sosial og helsedepartementet.
	Sammendrag 
	For å ha klare regler for eldrerådet og rådet for funksjonshemmede sitt funksjonsområde fremmes det i denne sak et regelverk om dette.
	Saken har vært til både eldrerådet og rådet for funksjonshemmede til en første vurdering/mulighet for innspill.
	Etter bydelsdirektørens syn er alle innspill imøtekommet. Det er imidlertid presisert at rådene ikke har noen oppgave med hensyn til effektuering av sine vedtak. Det ville være og gå lenger for disse rådene enn det en har gjort overfor komiteene. 
	Det legges opp til de samme regler for begge rådene; eldrerådet og rådet for funksjonshemmede.
	Ut fra dette har bydelsdirektøren satt opp slike regler:
	Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede – ansvars- og myndighetsområde:
	1) Oppgaver og kompetanse innenfor det rådgivende området
	a) Overfor bydelsutvalg
	i) Generelt
	Rådets kompetanse til å avgi uttalelse gjøres ved vedtak i møte.
	ii) Saker til behandling
	Rådet behandler de saker som arbeidsutvalget eller bydelsutvalget beslutter skal behandles i rådet. Dette være seg saker som bydelsutvalget har til høring, saker til orientering eller saker som skal realitetsbehandles av bydelsutvalget  
	iii) Type saker
	Budsjett, regnskap, tertialrapporter, avviksrapporter, årsmelding. Årstatistikk, kommunale planverk (kommuneplan, kommunedelplan, reguleringsplaner, relevante sektorplaner og de utbyggingssaker som arbeidsutvalget finner relevant for rådene. Det samme gjelder saker som omhandler tiltak- og planer i helse- og sosialsektoren, idrett- og kulturtiltak, samferdelssaker og kommunikasjonsplaner.
	Hvis saker avgjøres av arbeidsutvalget med hjemmel i delegert myndighet eller bydelsutvalget på grunn av frister må fatte vedtak utenom den ordinære møteplan kan avvik fra dette behandlingsopplegg skje. Rådene vil i disse tilfeller få sakene til orientering.  
	Ellers framlegges for rådet de saker som direkte angår den befolkningsgruppe som rådet representerer.  
	b) Annet
	Hvis bydeldirektøren finner grunnlag for å konsultere rådet ifm. med administrative forhold skal rådet også avgi uttalelse til slike forespørsler.
	2) Adgang til å ta saker opp på eget initiativ
	a) Generelt
	Rådet kan ta opp til behandling andre saker enn de som er oversendt ift. den rådgivende kompetanse. Dette begrenses for rådet for funksjonshemmede tilsaker hjemlet i lovens § 5 innenfor området ”Rådet skal likevel stå fritt til å kunne ta opp de saker de ønsker. Så sant dette er saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne”. Uten lovhjemling gjelder tilsvarende dette på samme måte for eldrerådet. 
	Saker som er hjemlet i dette pkt. 2a skal sendes bydelsdirektøren til videre behandling. Det er sakens innhold sett i forhold til myndighetsfordeling som vil avgjøre den videre oppfølging i det enkelte tilfelle. Rådet er ikke bemyndiget til selv å følge opp/effektuere slike vedtak. Hvis slike vedtak i sitt innhold går utover å være av orienterende karakter følges de opp slik dette punkt beskriver.
	b) Representasjon utad.
	Rådet representerer ikke Bydel Nordstrand utad uten at dette er avklart i hvert enkelt tilfelle. Slik tillatelse gis av bydelsdirektør eller av arbeidsutvalget hvis bydelsdirektøren finner det riktig å framlegge forholdet for dette organ.
	3) Sekretariat
	a) Sekretærfunksjon
	i) Bydelsdirektøren har ansvaret for å stille med møtesekretær. Denne bistand inneholder i tillegg teknisk bistand ved møteinnkalling og effektuering av vedtak fra møtene.
	ii) Den person som ivaretar sekretariatsfunksjonen skal ha kontakt med rådets leder i forbindelse med utarbeidelse av saksliste.
	b) Utredningsoppgaver
	Rådet har ikke fullmakt til å pålegge administrasjonen utredningsoppgaver.
	c) Økonomi
	Rådet har ikke anledning til å påføre bydelen utgifter som ikke er hjemlet i budsjett og som rådet i tillegg  har disposisjonsrett til.
	4) Annet
	Rådet utarbeider årsmelding innen de frister som årlig fastsettes av bydelsdirektøren, slik at dette koordineres med bydelens årsmelding.
	Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre
	 Ingen utover allerede kjente, slik som møtegodtgjørelse og sekretærbistand, med unntak av ev. økte papir og portoutgifter. Dette anses som marginalt.
	Arbeidsmiljømessige konsekvenser
	Ingen spesielle utover hva en kjenner til i dag, da sekretariatsbistand allerede gis.
	Ytterligere vurdering
	Det foreligger fra sentralt hold noe mer skrevet jf. vedlagte rundskriv, for rådet for funksjonshemmede, enn hva det gjør for eldrerådet. Dette bør ikke gi seg utslag i forskjellig ansvarsområde for disse to rådene. Bydelsdirektøren er derfor av den formening at begge rådene behandles likt.
	Begge organene er forankret i lov. Lovens bestemmelser er førende. Oslo Bystyre har gjennom bydelsreglementet besluttet at disse organene skal være rådgivende organ for bydelsutvalget. I dette kan innfortolkes en noe innskrenkende kompetanse. På den annen side viser også bystyret til de vedlagte retningslinjer hva angår rådet for funksjonshemmede. Det blir i dette krysningspunktet bestemmelsene for rådenes virksomhet bør defineres på bydelsnivå av bydelsutvalget.
	Sakens hovedpunkter er:
	1) Oppgaver og kompetanse innenfor det rådgivende området
	2) Adgang til å ta saker opp på eget initiativ
	3) Sekretariat
	4) Annet
	Punktene behandles mer detaljer nedenfor:
	Eldrerådet pg rådet for funksjonshemmede – ansvars- og myndighetsområde.
	1) Oppgaver og kompetanse innenfor det rådgivende området
	a) Overfor bydelsutvalg
	i) Generelt
	Rådets kompetanse til å avgi uttalelse gjøres ved vedtak i møte.
	ii) Saker til behandling
	Rådet behandler de saker som arbeidsutvalget eller bydelsutvalget beslutter skal behandles i rådet. Dette være seg saker som bydelsutvalget har til høring, saker til orientering eller saker som skal realitetsbehandles av bydelsutvalget  
	iii) Type saker
	Budsjett, regnskap, tertialrapporter, avviksrapporter, årsmelding. Årstatistikk, kommunale planverk (kommuneplan, kommunedelplan, reguleringsplaner, relevante sektorplaner og de utbyggingssaker som arbeidsutvalget finner relevant for rådene. Det samme gjelder saker som omhandler tiltak- og planer i helse- og sosialsektoren, idrett- og kulturtiltak, samferdelssaker og kommunikasjonsplaner.
	Hvis saker avgjøres av arbeidsutvalget med hjemmel i delegert myndighet eller bydelsutvalget på grunn av frister må fatte vedtak utenom den ordinære møteplan kan avvik fra dette behandlingsopplegg skje. Rådene vil i disse tilfeller få sakene til orientering.  
	Ellers framlegges for rådet de saker som direkte angår den befolkningsgruppe som rådet representerer.  
	b) Annet
	Hvis bydeldirektøren finner grunnlag for å konsultere rådet ifm. med administrative forhold skal rådet også avgi uttalelse til slike forespørsler.
	2) Adgang til å ta saker opp på eget initiativ
	a) Generelt
	Rådet kan ta opp til behandling andre saker enn de som er oversendt ift. den rådgivende kompetanse. Dette begrenses for rådet for funksjonshemmede tilsaker hjemlet i lovens § 5 innenfor området ”Rådet skal likevel stå fritt til å kunne ta opp de saker de ønsker. Så sant dette er saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne”. Uten lovhjemling gjelder tilsvarende dette på samme måte for eldrerådet. 
	Saker som er hjemlet i dette pkt. 2a skal sendes bydelsdirektøren til videre behandling. Det er sakens innhold sett i forhold til myndighetsfordeling som vil avgjøre den videre oppfølging i det enkelte tilfelle. Rådet er ikke bemyndiget til selv å følge opp/effektuere slike vedtak. Hvis slike vedtak i sitt innhold går utover å være av orienterende karakter følges de opp slik dette punkt beskriver.
	b) Representasjon utad.
	Rådet representerer ikke Bydel Nordstrand utad uten at dette er avklart i hvert enkelt tilfelle. Slik tillatelse gis av bydelsdirektør eller av arbeidsutvalget hvis bydelsdirektøren finner det riktig å framlegge forholdet for dette organ.
	3) Sekretariat
	a) Sekretærfunksjon
	i) Bydelsdirektøren har ansvaret for å stille med møtesekretær. Denne bistand inneholder i tillegg teknisk bistand ved møteinnkalling og effektuering av vedtak fra møtene.
	ii) Den person som ivaretar sekretariatsfunksjonen skal ha kontakt med rådets leder i forbindelse med utarbeidelse av saksliste.
	b) Utredningsoppgaver
	Rådet har ikke fullmakt til å pålegge administrasjonen utredningsoppgaver.
	c) Økonomi
	Rådet har ikke anledning til å påføre bydelen utgifter som ikke er hjemlet i budsjett og som rådet i tillegg  har disposisjonsrett til.
	4) Annet
	Rådet utarbeider årsmelding innen de frister som årlig fastsettes av bydelsdirektøren, slik at dette koordineres med bydelens årsmelding.
	Eldrerådet:
	Eldrerådet fremhever behov for også å kunne uttale seg i saker som omhandler:
	o Tiltak- og planer i helse- og sosialsektoren
	o Idrett- og kulturtiltak
	o Samferdelssaker og kommunikasjonsplaner
	Disse sakstyper er innarbeidet i de foreslåtte regler
	Rådet for funksjonshemmede
	Med de saker som anbefales lagt fram for rådet for funksjonshemmede er en av den formening at lovens § 1, formålsparagrafen er imøtekommet, og det på en liberal måte. Det påpekes fra rådets side at rådet selv kan ta opp saker. Dette er nedfelt i lovens § 5.1.ledd. Det er allikevel bydelsutvalget som er gitt kompetanse til å fastsette mandat til rådet (§6), og fastsetter utfyllende regler for saksbehandlingen i rådet (§ 7). Når rådet kan ta opp saker på eget initiativ er dette begrenset til saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
	Bydelsdirektøren oppfatter imidlertid at eventuell videre ekstern oppfølging og kommunisering av slike saker/vedtak ikke tilligger rådet. I de tilfeller saker tas opp på eget initiativ bør slike vedtak gå til administrasjonen for ev. ytterligere saksbehandling til politisk nivå eller behandling på annen måte avhengig av vedtakets innhold.    
	Rådet har i sin uttalelse til pkt. 1,iii siste ledd ”Ellets fremlegges for rådet de saker som direkte angår  den befolkningsgruppa som rådet representerer” at denne bestemmelse ikke må fortolkes  innskrenkende. Fra bydelsdirektørens side er denne bestemmelse medtatt nærmest som en sikringsbestemmelse; ” at ikke noen saker skal falle mellom to stoler”, ut fra at rådet ift. de foreslåtte bestemmelser gis anledning til uttalelse til langt flere saker enn i hvert fall en noe streng fortolkning av lovens bestemmelser anviser. Bydelsdirektøren oppfatter på dette punkt  at det ikke er noen divergens mellom den foreslåtte bestemmelse og rådets uttalelse i brevet av 6.okotber 2009.
	I rådets uttalelse framføres at rådets mulighet til selv å ta opp saker synes begrenset. Dette er endret i tråd med lov/retningslinjer og innspill fra rådet. Bydelsdirektøren har imidlertid ikke gått så langt at oppfølgingsansvar for vedtak er tillagt rådet. Dette ville være å gå lenger enn det bydelsutvalget har gjort overfor politiske (saksforberedende) komiteer, noe som etter bydelsdirektørens  syn ikke synes riktig.  Denne begrensning synes også relevant ift. det administrative områder. Bydelsdirektøren har altså her gjort tilpasninger ift. hva som var ute på høring.
	Oslo,  18. januar 2010
	Per Johannessen/s/
	bydelsdirektør 
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Bydelsdagene 
 i bydel Nordstrand 
 
Evalueringsrapport vedr. bydelsdagene 2009 
 
Iht. Sak 147/08 BYDEL NORDSTRAND – BYDELSDAGENE, p. 9 i vedtaket av  
18.12.08, skal det avleveres en evalueringsrapport for dette tiltaket. Det skal i 
rapporten inngå regnskap og sluttlige synspunkter på realismen for å avholde 
bydelsdager neste år.  
 
Organiseringen 
Bydelsdagene i bydel Nordstrand ble avviklet fra 5- 13. september 09, etter gitte 
retningslinjer så langt det var mulig. Den vedtatte organisering av bydelsdagenes 
planlegging og gjennomføring innebar at det innledningsvis skulle inviteres bredt til 
et ”interessentmøte”, som ble benevnt Ansvarsgruppa. Det ble innkalt til tre møter i 
Ansvarsgruppa, inklusive det innledende møtet der alle som bydelen fant aktuelle 
til å delta/arrangere ble invitert.  Arbeidsutvalget, som ble valgt av Ansvarsgruppa 
på det andre møtet, hadde fire møter inklusive evalueringsmøtet. BUK-leder og en 
fra administrasjonen, samt koordinator av bydelsdagene var iht. vedtaket, var 
forhåndsoppnevnt.  
 
Evalueringsprosessen 
Straks etter bydelsdagene var over, dvs. 15.09.09, ble det avviklet et ”midlertidig 
evalueringsmøte” der bydelsdirektør Per Johannessen, bydelens 
informasjonsmedarbeider Ivar Nyhus, BUK-leder Knut Hedemann og koordinator 
for bydelsdagene Kai Adelsøn deltok.  Den 4.11.09 hadde Arbeidsutvalget sitt 
evalueringsmøte der John Bernhardsen, leder av Nordstrand Musikk-og Kulturråd, 
John Wisløff, leder av Søndre Aker historielag, Inger Bore, daglig leder av 
Lambertseter Idrettsforening, Johan Wallace, kantor/organist i Lambertseter kirke, 
Knut Hedemann, leder av BUK-komiteen i bydel Nordstrand og Kai Adelsøn deltok. 
Disse har stått sentralt i planleggingen foruten å delta/ta ansvar ved egne  
arrangementer. Det skal bemerkes at Ansvarsgruppa ikke har hatt den sluttlige 
evalueringen, slik vedtaket tilsier. Årsaken til det vil fremgå av punkt 1 nedenfor og 
siste punkt, om realismen ved å arrangere bydelsdager videre.  
 
Synspunkter på eierskapet til bydelsdagene – organiseringen i ansvarsgruppe 
og  
arbeidsutvalg  
 
Gjennom planleggingsarbeidet, og tildels gjennom gjennomføringen,  ble det 
merkbart at ”Identiteten”, dvs. hvem som var eieren av bydelsdagene, nemlig bydel 
Nordstrand, ikke var blitt synliggjort/tydeliggjort i tilstrekkelig grad overfor 
forventede arrangører/aktører. Det førte til at mange som det var naturlig å forvente 
et engasjement fra på forskjellige måter,  ikke viste den forventede interessen. 
Koordinator måtte i altfor stor grad fylle en pådriverrolle for å få ”ting” igang både 
ved tjenestesteder og overfor andre som mottar bevilgninger fra bydelen. Dette til 
tross for at tidsrommet for når bydelsdagene skulle avholdes ble meddelt meget 
tidlig, langt før f.eks. programmene på eldresentere/seniorsentere ble utviklet. Av 
tjenestesteder deltok kun Ungdomsseksjonens ansatte i alle Ansvarsgruppas møter.  
Arbeidsutvalget mener det er meget prisverdig at det frivillige kulturlivet stiller opp 
når de forventes å vise engasjement ved ”bydelens bydelsdager” til tross for at det 







Bydelsdagene 
 i bydel Nordstrand 
må presiseres at eventuelle underskudd må de i utgangspunktet være forberedt på 
å ta selv. Dette og at bydelens avsatte frivillighetsmidler blir trukket tilbake år etter 
år er ingen god kombinasjon for å skape bydelstilhørighet, men det var heldigvis 
ikke så vanskelig likevel å få det frivillige kulturlivet i bydelen til å stille opp.  
Omfanget og relevansen til Ansvarsgruppa, etter et første møte med stor 
oppslutning,  ble likevel av flere grunner svært liten. I forhold  til å ha synspunkter 
på bydelsdagene i sin helhet ble derfor Ansvarsgruppa ikke innkalt til 
evalueringsmøte om bydelsdagene. De enkelte arrangører og enkelte aktører ble 
istedet bedt om å kommentere sine egne arrangementer/deltakelse skriftlig og 
muntlig. En fulgte altså ikke vedtaket av 18.12.08 der evalueringsmøtet skulle 
bestå av ”interessentene bak bydelsdagene”, dvs Ansvarsgruppa. Se siste punkt 
som er et forslag om endring av organisering. 
 
Det følgende er så selve evalueringsrapporten, basert på evalueringsmøtene 
den 15.09.09 og 4.11.09 : 
 


Evaluering av bydelsdagene 2009,  
med regnskap, om arrangementene  og synspunkter på 
fremtidighet  
 
 A. Regnskap (restkostnader etter fratrukket for billett/-serveringssalg)  
 
- Annonsering Nordstrands Blad 2 helsider i  to utgivelser       kr 10000 
 
- Annonsering/kjøpt spalteplass til omtaler før og etter  
 i lokalavisen Oslo Syd             kr   3125 
- Plakater , utvikling og trykking                    kr   1675  
- Leie lydanlegg-spilling ved flere arrangementer        kr.  2500 
- Honorar til band, sangsolist, musikere, korps,  
 opplesning/forfatter                      kr.  8500 
- Bilde (bydelsprisen) fra lokal kunstner          kr   4000  
- Leie lokale, underskudd jazz/brass-konsert         kr.  1750 
    
      Forbruk   Sum       kr.31550 
 
Det skal presiseres at mange av kostnadene er et resultat av forhandlinger og selv 
kunstnere/ aktører som lever av den type tjenester de leverte ved bydelsdagene har 
gjort det de bidro med enten gratis og/eller svært rimelig, så det må uansett 
overskridelse påpekes at bydel Nordstrands bydelsdager går på ”sparebluss”. I 
forhold til avsatte kr. 20.000 ved BU-vedtaket 18.12.08 ble det en overskridelse på 
kr. 11.300. Lambertseter Frivilligsentral dekker opp dette i år ved anvendelse av en 
bevilgning fra en  borettslagssammenslutning bestående av 8 borettslag på 
Lambertseter, der midlene blant annet kan benyttes til kulturelle formål. Til 
sammenligning benytter bydel Østensjø ca. ti ganger så mye på sine bydelsdager.  
 
 
 
 







Bydelsdagene 
 i bydel Nordstrand 
B. Om arrangementene 
 


• Alle arrangementer ble gjennomført iht. programmet som ble annonsert. Dog 
med noen endringer mht. antall og hvilke aktører.  


• Blant et stort antall arrangementer gjennom åtte dager inngikk 
arrangementer som favnet barn og unge, såvel som eldre og mange 
interesser, både som aktører og som publikum.  Innholdsmessig var 
innholdet slik det er riktig å ha det når det arrangeres bydelsdager, med et 
bredt kulturtilbud og ved engasjering av mange amatørkrefter, særlig barn og 
unge. Publikumsoppslutningen var da som forventet vekslende.  


 Viktige innslag var å gi arenaer og legge til rette for  arrangementer som ga 
 muligheter for 1) Utfoldelse og felles opplevelse for ”alle” aldersgrupper i 
 lokalsamfunnet ved å arranegere konserter, danseopptreden etc 2) 
 Lokalhistorisk informasjon og 3) Breddeidrett gjennom familieidrettsstevnet 
 på Lambertseter. Andre idrettslag i bydelen ønsket ikke å arrangere noe i 
 sammenheng med bydelsdagene, noe Arbeidsutvalget tar til etterretning.   
  
 Se vedlagte omtalesider fra lokalavisen Oslo Syd, utviklet av Arbeidsutvalget. 
 Nordstrands Blad dekket også mange av arrangementene med omtale. Dette 
 gir en god illustrasjon på hva som ble arrangert.  
 


C.  Kriteriene for Nordstrandsprisen (bydelsprisen). Kunngjøringen og 
 finansieringen av den 
 Det var et rent bydelsanliggende, ikke Arbeidsutvalgets oppgave,  å formulere 
 kriteriene og kunngjøre at det kunne foreslås kandidater til denne prisen.  
 Arbeidsutvalget vil likevel mene at når prisen inngår som endel av 
 bydelsdagene vil vi peke på at det er behov for forbedring.  
 Det er blant annet å benytte det ”settet” av virkemidler for lansering som 
 finnes, og det hele begynner med at kriteriene for å kunne foreslå, og også
 hva/hvem man foreslår, selvsagt må tas med i all kunngjøring. Dertil var 
 fristen for å kunne foreslå svært kort. 
 Det ble uansett, etter Arbeidsutvalgets mening, valgt  en meget verdig 
 mottaker av bydelsprisen, selv om det kom inn få forslag, og den ble overrakt 
 av BU-leder på et meget verdig og stilfullt arrangement 12. september. Se 
 merknad ved siste punkt i dette notat.  
  
D. Arenaene vi benytter  
 Det er en målsetting iht. vedtaket av 18.12.08 at arrangementer skal 
 avholdes på mange steder i bydel Nordstrand, noe som ble oppfylt så langt 
 det lot seg gjøre ut ifra arrangører som meldte seg. Evalueringsmøtene stilte  
 imidlertid spørsmålstegn ved om kjøpesentrene på Sæter og Lambertseter var 
 riktig å benytte når det skapes et så kommersielt uttrykk av 
 forretningsstanden. Bydelsdagen ble f.eks til ”Markedsdag  på Sæter” i deres 
 egen  annonsering. Også i vår annonsering ble det tatt initiativ til å fjerne 
 bydelsdag og erstatte med markedsdag. På Lambertseter  meddelte ikke 
 senterledelsen forretningene at det skulle være noe annet enn en vanlig 
 handledag og det ble konflikt mellom salgsdisker og plass til foreningslivets 
 stands og scene. Kostnadsmessig samarbeid slik det har vært tidligere var 
 det ikke anledning til, ble det sagt. Møtet 4.11.09 konkluderte imidlertid med 
 at, for Sæterkryssets vedkommende,  hadde det innholdsmessig blitt et 







Bydelsdagene 
 i bydel Nordstrand 
 relevant bydelsarrangement 12. september etter Nordstrand Musikk-og 
 Kulturråds mening. Se konklusjonene i siste punkt.  
 
E.  Fremtidighet – realismen ved videreføring av bydelsdager i bydel 
 Nordstrand etter aktuelle forbedringstiltak  


 
 Om ”identifisering” til  bydelens egne bydelsdager 
 Administrasjonsledelse, politikere, aktuelle tjenestesteder og organisasjoner 
 som møttar driftsstøtte fra bydelen må forventes å ha et større engasjement,  
 identifisere seg sterkere med det eierskapet bydelen har til egne bydelsdager.  
 Når det gjelder de frivillige organisasjoners identifisering til bydelsbegrepet 
 bør BU og administrasjonen vurdere om det bør vektlegges at det ses særlig 
 positivt på søknader som styrker bydelstilhørighet (les arrangementer) under 
 bydelsdagene) når det gjelder bydelens søkbare frivillighetsmidler, og at de 
 ikke trekkes tilbake under salderingen.    
 
 Forslag om endring av antall bydelsdager og tid for bydelsdagene 


      For å gi kulturlivet noe lenger forberedelsestid etter skoleferien og unngå 
 endel andre ”kollisjoner” med annet som foregår på samme tiden 
 (konfirmasjon, valgkamp)  vil Arbeidsutvalget foreslå å avholde bydelsdagene 
 noe uke senere, for 2010’s vedkommende fra  onsdag 22.09. til søndag  
 26.09.  Det oppfordres til at dersom det kommer opp forslag fra  lag og 
 foreninger om å avholde relevante arrangementer i ”bydelsdagsånd” fra 
 begynnelsen av uken kan det også inngå i bydelsdagene 2010. 


 
 Om bydelsprisen og kunngjøring  


 Kriteriene må inn, det må forbedres innen annonseringen, samt å sørge for 
 omtale på forhånd i avisene og på nettet, samt rette E-posthenvendelser til 
 alle frivillige organisasjoner og alle aktuelle navn og adresser som bydelen 
 har tilgjengelig. Arbeidsutvalget  mener det må settes av et eget beløp for å 
 dekke kostnaden for prisen, altså at dette ikke skal tas av det bevilgede beløp 
 til selve bydelsdagene.  
 
 Konklusjon vedr. p. E, fremtidige bydelsdager 


 Det foreligger absolutt som hovedsynspunkt realisme ved å videreføre  
 bydelsdager, med de justeringer som har fremkommet ovenfor, uten at dette 
(nødvendigvis) medfører større bruk av personalressurser, men en annen 
prioritering og planlegging. Politikerne må i større grad påta seg oppgaver 
med å representere bydelen på arrangementer 
 Frivillighetssentralen på Lambertseter v/ daglig leder  er fortsatt villig  
 til å stå ta ansvaret for koordinering og ledelse av grupper/utvalg.  
 


 Oslo, 5. november 2009 
 For Arbeidsutvalget til bydelsdagene 2009 
 
 Kai Adelsøn 
 
 
   





		Evalueringsrapport vedr. bydelsdagene 2009Iht. Sak 147/08 BYDEL NORDSTRAND – BYDELSDAGENE, p. 9 i vedtaket av 

		18.12.08, skal det avleveres en evalueringsrapport for dette tiltaket. Det skal i rapporten inngå regnskap og sluttlige synspunkter på realismen for å avholde bydelsdager neste år. 

		Organiseringen

		Bydelsdagene i bydel Nordstrand ble avviklet fra 5- 13. september 09, etter gitte retningslinjer så langt det var mulig. Den vedtatte organisering av bydelsdagenes planlegging og gjennomføring innebar at det innledningsvis skulle inviteres bredt til et ”interessentmøte”, som ble benevnt Ansvarsgruppa. Det ble innkalt til tre møter i Ansvarsgruppa, inklusive det innledende møtet der alle som bydelen fant aktuelle til å delta/arrangere ble invitert.  Arbeidsutvalget, som ble valgt av Ansvarsgruppa på det andre møtet, hadde fire møter inklusive evalueringsmøtet. BUK-leder og en fra administrasjonen, samt koordinator av bydelsdagene var iht. vedtaket, var forhåndsoppnevnt. 

		Evalueringsprosessen

		Straks etter bydelsdagene var over, dvs. 15.09.09, ble det avviklet et ”midlertidig evalueringsmøte” der bydelsdirektør Per Johannessen, bydelens informasjonsmedarbeider Ivar Nyhus, BUK-leder Knut Hedemann og koordinator for bydelsdagene Kai Adelsøn deltok.  Den 4.11.09 hadde Arbeidsutvalget sitt evalueringsmøte der John Bernhardsen, leder av Nordstrand Musikk-og Kulturråd, John Wisløff, leder av Søndre Aker historielag, Inger Bore, daglig leder av Lambertseter Idrettsforening, Johan Wallace, kantor/organist i Lambertseter kirke, Knut Hedemann, leder av BUK-komiteen i bydel Nordstrand og Kai Adelsøn deltok. Disse har stått sentralt i planleggingen foruten å delta/ta ansvar ved egne  arrangementer. Det skal bemerkes at Ansvarsgruppa ikke har hatt den sluttlige evalueringen, slik vedtaket tilsier. Årsaken til det vil fremgå av punkt 1 nedenfor og siste punkt, om realismen ved å arrangere bydelsdager videre. 

		Synspunkter på eierskapet til bydelsdagene – organiseringen i ansvarsgruppe og arbeidsutvalg 

		Gjennom planleggingsarbeidet, og tildels gjennom gjennomføringen,  ble det merkbart at ”Identiteten”, dvs. hvem som var eieren av bydelsdagene, nemlig bydel Nordstrand, ikke var blitt synliggjort/tydeliggjort i tilstrekkelig grad overfor forventede arrangører/aktører. Det førte til at mange som det var naturlig å forvente et engasjement fra på forskjellige måter,  ikke viste den forventede interessen. Koordinator måtte i altfor stor grad fylle en pådriverrolle for å få ”ting” igang både ved tjenestesteder og overfor andre som mottar bevilgninger fra bydelen. Dette til tross for at tidsrommet for når bydelsdagene skulle avholdes ble meddelt meget tidlig, langt før f.eks. programmene på eldresentere/seniorsentere ble utviklet. Av tjenestesteder deltok kun Ungdomsseksjonens ansatte i alle Ansvarsgruppas møter. 

		Arbeidsutvalget mener det er meget prisverdig at det frivillige kulturlivet stiller opp når de forventes å vise engasjement ved ”bydelens bydelsdager” til tross for at det må presiseres at eventuelle underskudd må de i utgangspunktet være forberedt på å ta selv. Dette og at bydelens avsatte frivillighetsmidler blir trukket tilbake år etter år er ingen god kombinasjon for å skape bydelstilhørighet, men det var heldigvis ikke så vanskelig likevel å få det frivillige kulturlivet i bydelen til å stille opp. 

		Omfanget og relevansen til Ansvarsgruppa, etter et første møte med stor oppslutning,  ble likevel av flere grunner svært liten. I forhold  til å ha synspunkter på bydelsdagene i sin helhet ble derfor Ansvarsgruppa ikke innkalt til evalueringsmøte om bydelsdagene. De enkelte arrangører og enkelte aktører ble istedet bedt om å kommentere sine egne arrangementer/deltakelse skriftlig og muntlig. En fulgte altså ikke vedtaket av 18.12.08 der evalueringsmøtet skulle bestå av ”interessentene bak bydelsdagene”, dvs Ansvarsgruppa. Se siste punkt som er et forslag om endring av organisering.

		Det følgende er så selve evalueringsrapporten, basert på evalueringsmøtene den 15.09.09 og 4.11.09 :

		Evaluering av bydelsdagene 2009, 

		med regnskap, om arrangementene  og synspunkter på fremtidighet 

		 A. Regnskap (restkostnader etter fratrukket for billett/-serveringssalg) 

		- Annonsering Nordstrands Blad 2 helsider i  to utgivelser       kr 10000

		- Annonsering/kjøpt spalteplass til omtaler før og etter 

		 i lokalavisen Oslo Syd             kr   3125

		- Plakater , utvikling og trykking                    kr   1675 

		- Leie lydanlegg-spilling ved flere arrangementer        kr.  2500

		- Honorar til band, sangsolist, musikere, korps, 

		 opplesning/forfatter                      kr.  8500

		- Bilde (bydelsprisen) fra lokal kunstner          kr   4000 

		- Leie lokale, underskudd jazz/brass-konsert         kr.  1750    

		      Forbruk   Sum       kr.31550

		Det skal presiseres at mange av kostnadene er et resultat av forhandlinger og selv kunstnere/ aktører som lever av den type tjenester de leverte ved bydelsdagene har gjort det de bidro med enten gratis og/eller svært rimelig, så det må uansett overskridelse påpekes at bydel Nordstrands bydelsdager går på ”sparebluss”. I forhold til avsatte kr. 20.000 ved BU-vedtaket 18.12.08 ble det en overskridelse på kr. 11.300. Lambertseter Frivilligsentral dekker opp dette i år ved anvendelse av en bevilgning fra en  borettslagssammenslutning bestående av 8 borettslag på Lambertseter, der midlene blant annet kan benyttes til kulturelle formål. Til sammenligning benytter bydel Østensjø ca. ti ganger så mye på sine bydelsdager. 

		B. Om arrangementene

		 Alle arrangementer ble gjennomført iht. programmet som ble annonsert. Dog med noen endringer mht. antall og hvilke aktører. 

		 Blant et stort antall arrangementer gjennom åtte dager inngikk arrangementer som favnet barn og unge, såvel som eldre og mange interesser, både som aktører og som publikum.  Innholdsmessig var innholdet slik det er riktig å ha det når det arrangeres bydelsdager, med et bredt kulturtilbud og ved engasjering av mange amatørkrefter, særlig barn og unge. Publikumsoppslutningen var da som forventet vekslende. 

		 Viktige innslag var å gi arenaer og legge til rette for  arrangementer som ga  muligheter for 1) Utfoldelse og felles opplevelse for ”alle” aldersgrupper i  lokalsamfunnet ved å arranegere konserter, danseopptreden etc 2)  Lokalhistorisk informasjon og 3) Breddeidrett gjennom familieidrettsstevnet  på Lambertseter. Andre idrettslag i bydelen ønsket ikke å arrangere noe i  sammenheng med bydelsdagene, noe Arbeidsutvalget tar til etterretning.  

		 Se vedlagte omtalesider fra lokalavisen Oslo Syd, utviklet av Arbeidsutvalget.  Nordstrands Blad dekket også mange av arrangementene med omtale. Dette  gir en god illustrasjon på hva som ble arrangert. 

		C.  Kriteriene for Nordstrandsprisen (bydelsprisen). Kunngjøringen og  finansieringen av den

		 Det var et rent bydelsanliggende, ikke Arbeidsutvalgets oppgave,  å formulere  kriteriene og kunngjøre at det kunne foreslås kandidater til denne prisen.   Arbeidsutvalget vil likevel mene at når prisen inngår som endel av  bydelsdagene vil vi peke på at det er behov for forbedring. 

		 Det er blant annet å benytte det ”settet” av virkemidler for lansering som  finnes, og det hele begynner med at kriteriene for å kunne foreslå, og også hva/hvem man foreslår, selvsagt må tas med i all kunngjøring. Dertil var  fristen for å kunne foreslå svært kort.

		 Det ble uansett, etter Arbeidsutvalgets mening, valgt  en meget verdig  mottaker av bydelsprisen, selv om det kom inn få forslag, og den ble overrakt  av BU-leder på et meget verdig og stilfullt arrangement 12. september. Se  merknad ved siste punkt i dette notat.  

		D. Arenaene vi benytter 

		 Det er en målsetting iht. vedtaket av 18.12.08 at arrangementer skal  avholdes på mange steder i bydel Nordstrand, noe som ble oppfylt så langt  det lot seg gjøre ut ifra arrangører som meldte seg. Evalueringsmøtene stilte 

		 imidlertid spørsmålstegn ved om kjøpesentrene på Sæter og Lambertseter var  riktig å benytte når det skapes et så kommersielt uttrykk av  forretningsstanden. Bydelsdagen ble f.eks til ”Markedsdag  på Sæter” i deres  egen  annonsering. Også i vår annonsering ble det tatt initiativ til å fjerne  bydelsdag og erstatte med markedsdag. På Lambertseter  meddelte ikke  senterledelsen forretningene at det skulle være noe annet enn en vanlig  handledag og det ble konflikt mellom salgsdisker og plass til foreningslivets  stands og scene. Kostnadsmessig samarbeid slik det har vært tidligere var  det ikke anledning til, ble det sagt. Møtet 4.11.09 konkluderte imidlertid med  at, for Sæterkryssets vedkommende,  hadde det innholdsmessig blitt et  relevant bydelsarrangement 12. september etter Nordstrand Musikk-og  Kulturråds mening. Se konklusjonene i siste punkt. 

		E.  Fremtidighet – realismen ved videreføring av bydelsdager i bydel  Nordstrand etter aktuelle forbedringstiltak 

		 Om ”identifisering” til  bydelens egne bydelsdager Administrasjonsledelse, politikere, aktuelle tjenestesteder og organisasjoner  som møttar driftsstøtte fra bydelen må forventes å ha et større engasjement, 

		 identifisere seg sterkere med det eierskapet bydelen har til egne bydelsdager. 

		 Når det gjelder de frivillige organisasjoners identifisering til bydelsbegrepet  bør BU og administrasjonen vurdere om det bør vektlegges at det ses særlig  positivt på søknader som styrker bydelstilhørighet (les arrangementer) under  bydelsdagene) når det gjelder bydelens søkbare frivillighetsmidler, og at de  ikke trekkes tilbake under salderingen.   

		 Forslag om endring av antall bydelsdager og tid for bydelsdagene

		      For å gi kulturlivet noe lenger forberedelsestid etter skoleferien og unngå  endel andre ”kollisjoner” med annet som foregår på samme tiden  (konfirmasjon, valgkamp)  vil Arbeidsutvalget foreslå å avholde bydelsdagene  noe uke senere, for 2010’s vedkommende fra  onsdag 22.09. til søndag   26.09.  Det oppfordres til at dersom det kommer opp forslag fra  lag og  foreninger om å avholde relevante arrangementer i ”bydelsdagsånd” fra  begynnelsen av uken kan det også inngå i bydelsdagene 2010.

		 Om bydelsprisen og kunngjøring 

		 Kriteriene må inn, det må forbedres innen annonseringen, samt å sørge for  omtale på forhånd i avisene og på nettet, samt rette E-posthenvendelser til  alle frivillige organisasjoner og alle aktuelle navn og adresser som bydelen  har tilgjengelig. Arbeidsutvalget  mener det må settes av et eget beløp for å  dekke kostnaden for prisen, altså at dette ikke skal tas av det bevilgede beløp  til selve bydelsdagene. 

		 Konklusjon vedr. p. E, fremtidige bydelsdager

		 Det foreligger absolutt som hovedsynspunkt realisme ved å videreføre   bydelsdager, med de justeringer som har fremkommet ovenfor, uten at dette (nødvendigvis) medfører større bruk av personalressurser, men en annen prioritering og planlegging. Politikerne må i større grad påta seg oppgaver med å representere bydelen på arrangementer

		 Frivillighetssentralen på Lambertseter v/ daglig leder  er fortsatt villig   til å stå ta ansvaret for koordinering og ledelse av grupper/utvalg. 

		 Oslo, 5. november 2009

		 For Arbeidsutvalget til bydelsdagene 2009

		 Kai Adelsøn
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 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 1/10 
 
 
Møte: Ungdomsrådet 


 


 


Møtested: Lambertseter fritidsklubb 
Møtetid: Mandag 25. januar 2010 kl. 18.00     
Sekretariat: 02 180   
 
 
Møteleder: Sindre Berge  


 
 


   
Tilstede: Sindre Berge, NIF, 


Henrik  Hortemo, NMUF,   
Oda Sundal, Bekkelaget menighet ,  
Olav Kvalsvik, Lambertseter 
ungdomsskole. 
 


 


   
Forfall: Kristina Skoric, Lambertseter menighet.  
   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Harald W. Larsen.  
 
Åpen halvtime 
 
Informasjon : UR har for øyeblikket ikke representanter fra: Nordseter skole, 


Lambertseter ungdomsklubb, Kastellet skole, BSK, Karlsrud skole.       
 
Eventuelt:    


A.  Bevilgning til Lambertseter menighet, korverksted for barn 6-14 år og konsert 30.1.10: 
Kr 10.000. 


B. Bevilgning til Ungdommens kulturmønstring (UKM)  i  Bydel  Nordstrand: Kr 20.000. 
C. Henrik stiller som dommer på UKM, fredag 19.3.10 i Lambertseter fritidsklubb. 
D. Oda, Henrik, Olav og Sindre stiller på Ungdommens bystyremøte (UBM) 2., 10. og 


15. februar. 
E. Cafedialog.  







Mest aktuell dato: Tirsdag 23. mars i Lambertseter fritidsklubb, ca kl. 09 til 13, med 
mulighet for forlengelse hvis diskusjonene går bra.  Fra hver ungdomsskole i bydelen 
inviteres 4 til 5 representanter fra hvert elevråd, deriblant helst leder og nestleder. 
Henrik hadde nylig 45 minutters orientering om det kommende cafedialog-møtet for 
elevrådet ved Lambertseter skole. Han gjennomgikk systemet for ungdomspolitikken i 
Oslo, fra de lokale ungdomsrådene, via UBM til Bystyret og Byrådet. Han viste filmen 
fra UMB 2009,  beskrev  egne erfaringer fra UBM, og forklarte hvordan den 
kommende cafedialogen for Bydel Nordstrand er tenkt som en lokal mini-utgave av 
UBM.  
På slutten av samlingen i mars vil deltakerne orienteres om at interesserte kan melde 
seg som kandidater til UR. Disse bør godkjennes / velges  av  det enkelte elevråd før 
de kan ta plass i UR. 
Henrik har avtale om infomøter med elevrådene ved Nordseter og Brannfjell onsdag 
27.1., og jobber videre med å få tilsvarende avtaler med gjenstående ungdomsskoler. 


F. Neste UR-møter: 1.3., 6.4., 10.5., 7.6.   
   
 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 1 /10    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 25.01.10 - Ungdomsrådet............ 1 
Sak 2 /10    Godkjenning av protokoll fra møte 15.12.09 - Ungdomsrådet ............................... 1 
Sak 3 /10    Avviksrapport  november 2009 for Bydel Nordstrand ........................................... 1 
Sak 4 /10    Evaluering av bydelsdagene 2009........................................................................... 2 
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Sak 1 /10    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 25.01.10 - 
ungdomsrådet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møte 25.01.10 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 25.01.10 godkjennes 
 
 


 Sak 2 /10    Godkjenning av protokoll fra møte 15.12.09 - 
ungdomsrådet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møte 15.12.09 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Protokoll fra møte 15.12.2009 godkjennes 
 
 


 Sak 3 /10    Avviksrapport  november 2009 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 







 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt     
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport november 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt   
 
 


 Sak 4 /10    Evaluering av bydelsdagene 2009 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken legges frem for: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
BUK-komiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Evalueringsrapport fra Lambertseter frivillighetssentral vedrørende bydelsdagene 
2009 tas til orientering.  


2. Evaluering av bydelsdagene 2010 gjøres av ansvarsgruppen innen 1. november i 
henhold til BU-sak 147/08 


 
 
 BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
Oslo, 27.01.2010 
 
Sindre Berge 
leder av ungdomsrådet 
 
 
 
 





		Møte:

		Ungdomsrådet

		Møtested:

		Lambertseter fritidsklubb

		Møtetid:

		Mandag 25. januar 2010 kl. 18.00   

		Sekretariat:

		02 180 

		Møteleder:

		Sindre Berge 

		Tilstede:

		Sindre Berge, NIF,

		Henrik  Hortemo, NMUF,  

		Oda Sundal, Bekkelaget menighet , 

		Olav Kvalsvik, Lambertseter ungdomsskole.

		Forfall:

		Kristina Skoric, Lambertseter menighet.

		Som vara møtte:

		Ingen

		I tillegg møtte:

		Møtesekretær:

		Åpen halvtime

		Informasjon : UR har for øyeblikket ikke representanter fra: Nordseter skole, Lambertseter ungdomsklubb, Kastellet skole, BSK, Karlsrud skole.      

		A.  Bevilgning til Lambertseter menighet, korverksted for barn 6-14 år og konsert 30.1.10: Kr 10.000.

		B. Bevilgning til Ungdommens kulturmønstring (UKM)  i  Bydel  Nordstrand: Kr 20.000.

		C. Henrik stiller som dommer på UKM, fredag 19.3.10 i Lambertseter fritidsklubb.

		D. Oda, Henrik, Olav og Sindre stiller på Ungdommens bystyremøte (UBM) 2., 10. og 15. februar.

		E. Cafedialog. 

		Mest aktuell dato: Tirsdag 23. mars i Lambertseter fritidsklubb, ca kl. 09 til 13, med mulighet for forlengelse hvis diskusjonene går bra.  Fra hver ungdomsskole i bydelen inviteres 4 til 5 representanter fra hvert elevråd, deriblant helst leder og nestleder.

		Henrik hadde nylig 45 minutters orientering om det kommende cafedialog-møtet for elevrådet ved Lambertseter skole. Han gjennomgikk systemet for ungdomspolitikken i Oslo, fra de lokale ungdomsrådene, via UBM til Bystyret og Byrådet. Han viste filmen fra UMB 2009,  beskrev  egne erfaringer fra UBM, og forklarte hvordan den kommende cafedialogen for Bydel Nordstrand er tenkt som en lokal mini-utgave av UBM. 
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Protokoll 1/10 
 
 
Møte: Rådet for funksjonshemmede 


 


 


Møtested: BU-salen,Bydelsadministrasjonen, 
Ekebergveien 243 


Møtetid: Mandag 25. januar 2010 kl. 17.00     
Sekretariat: 02 180  
 
Møteleder: Jon Olaf Pihl Halvorsen  
   
Tilstede: Jon Olaf Pihl Halvorsen 


Irene Sehested Grønaas 
Hilde Marie Hansen  
Hans Lund 
Mona Verdich (Observatør) 


 


   
Forfall: Grethe Ann Wadsworth  
   
Som vara møtte: Ingen  
   
   
   
Møtesekretær: Ann Kristin Jøntvedt  
 
Saker behandlet under møte 
Sak 1 /10    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 25.01.10 -Rådet for 


funksjonshemmede................................................................................................. 1 
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Sak 1 /10    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 25.01.10 - 
rådet for funksjonshemmede 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møte 25.01.10 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 25.01.10 godkjennes 
 


 


Sak 2 /10    Godkjenning av protokoll fra møte 07.12.09- - rådet for 
funksjonshemmede 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møte 07.12.09 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader: 
Ønsker tilbakemeldinger etter tilsyn i boligene slik det fremgår av protokollen fra møtet 
sakene 77-80/09 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Protokoll fra møte 07.12.2009 godkjennes med følgende merknader: 
Ønsker tilbakemeldinger etter tilsyn i boligene slik det fremgår av protokollen fra møtet 
sakene  77-80/09 
 


 Sak 3 /10    Avviksrapport  november 2009 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling 







 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt     
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport november 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 


 


 Sak 4 /10    Planskisse for Holtet stasjonsområde 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Rådet for funksjonshemmede 
Komite for barn, ungdom og kultur 
Eldrerådet 
 
Til komiteer og råd:  
Den høringsuttalelse som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget finner at foreliggende planskisse for Holtet stasjonsområde bidrar til å 
realisere flere viktige målsettinger for bydelen, samtidig som planskissen også 
realiserer målsettinger i Oslo kommune fortettingsstrategi og knutepunktstrategi. 


2. Trafikkmessig innebærer planskissen en nødvendig forenkling av og opprydding i 
Holtet-krysset. Dette er ikke minst viktig med tanke på alle barna som ferdes i 
området. Bydelsutvalget ser det som positivt at det er lagt betydelig vekt på hensyn til 
gående og syklister. 


3. Slik Holtet-krysset utformes, vil både trafikken i Kongsveien og trikken krysse det som 
visuelt oppleves som et sammenhengende torg. Bydelsutvalget mener at det bør legges 
opp til at passering av dette torget skjer på de gåendes premisser, det vil si i gangfart 
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– både for biler og trikker. Bydelsutvalget mener at den beste løsningen ville være å 
legge veitrafikken i kulvert under trikkelinje og torg, og ber om å få vurdert dette. 


4.  Med hensyn til parkeringsnormer, har bydelsutvalget vedtatt følgende i møte 
17.12.09, sak 116/09:   
”Bydelsutvalget har gjennom arbeidsgruppen for trafikkplan for Bydel Nordstrand, 
fase 3, vurdert at det blir feil å legge parkeringsnormen for indre by til grunn for 
knutepunkter som Holtet og Sæter. Bydelsutvalget mener at parkeringsnormen for ytre 
by / den åpne  byen må legges til grunn for de nevnte knutepunktene. Bydelsutvalget 
mener dessuten at ingen boenheter skal ha mindre enn 1 parkeringsplass…..” 


5. Bydelsutvalget finner i sum at planskissen bidrar til utvikling av Holtet som et 
attraktivt knutepunkt og naturlig møtested. Planskissen vitner om at krav til estetikk, 
byggeskikk og verneinteresser er ivaretatt. 


6. Bydelsutvalget forutsetter at prosjektet i sin helhet utformes i henhold til Oslo 
kommunes strategiske plan for universell utforming. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader: 
Rådet peker på at det må avsettes korttidsparkering i områder nær skolen der elever kan 
settes av. Ellers bør det avsettes spesielle parkeringsområder for lovlig parkering og at 
parkering i veiene forøvrig begrenses mest mulig. 
Det  må avsettes plasser til handikapparkering  nær butikker/virksomheter og skole. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den høringsuttalelse som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Rådet peker på at det må avsettes korttidsparkering i områder nær skolen der elever kan 
settes av. Ellers bør det avsettes spesielle parkeringsområder for lovlig parkering og at 
parkering i veiene forøvrig begrenses mest mulig. 
Det  må avsettes plasser til handikapparkering  nær butikker/virksomheter og skole. 
 
 
 


 Sak 5 /10    Evaluering av bydelsdagene 2009 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken legges frem for: 
BUK-komiteen  
Ungdomsrådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Bydelsutvalget 
 
 







Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Evalueringsrapport fra Lambertseter frivillighetssentral vedrørende bydelsdagene 
2009 tas til orientering.  


2. Evaluering av bydelsdagene 2010 gjøres av ansvarsgruppen innen 1. november i 
henhold til BU-sak 147/08 


 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 


  


Sak 6 /10    Informasjon om ny samhandlings- og 
organisasjonsmodell for hjelpemiddelformidling 


 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i : 
Bydelsutvalget 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering. 
 
Til komiteer og råd:  
Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget: 
Saken tas til orientering 
 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
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Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader:  
Rådet etterlyser informasjon overfor brukerne om den nye organiseringen. Det må tas hensyn 
til brukere med og uten brukerpass. 
Rådet reagerer på at bydelen belastes med en ekstra utgift på 1 million kroner for en 
nyordning rådet ikke ser på som en forbedring for de aktuelle brukerne . Blant annet er det 
forutsatt øket ansvar og belastning for brukeren. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering med følgende 
merknader: 
Rådet etterlyser informasjon overfor brukerne om den nye organiseringen. Det må tas hensyn 
til brukere med og uten brukerpass. 
Rådet reagerer på at bydelen belastes med en ekstra utgift på 1 million kroner for en 
nyordning rådet ikke ser på som en forbedring for de aktuelle brukerne . Blant annet er det 
forutsatt øket ansvar og belastning for brukeren. 
 
 
 


 Sak 7 /10    Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede avklaring av 
ansvar- og myndighetsområde 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling til: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede – ansvars- og myndighetsområde: 
 
1) Oppgaver og kompetanse innenfor det rådgivende området 


a) Overfor bydelsutvalg 
i) Generelt 
Rådets kompetanse til å avgi uttalelse gjøres ved vedtak i møte. 
 
ii) Saker til behandling 
Rådet behandler de saker som arbeidsutvalget eller bydelsutvalget beslutter skal 
behandles i rådet. Dette være seg saker som bydelsutvalget har til høring, saker til 
orientering eller saker som skal realitetsbehandles av bydelsutvalget   
 
iii) Type saker 







Budsjett, regnskap, tertialrapporter, avviksrapporter, årsmelding. Årstatistikk, 
kommunale planverk (kommuneplan, kommunedelplan, reguleringsplaner, relevante 
sektorplaner og de utbyggingssaker som arbeidsutvalget finner relevant for rådene. 
Det samme gjelder saker som omhandler tiltak- og planer i helse- og sosialsektoren, 
idrett- og kulturtiltak, samferdelssaker og kommunikasjonsplaner. 
Hvis saker avgjøres av arbeidsutvalget med hjemmel i delegert myndighet eller 
bydelsutvalget på grunn av frister må fatte vedtak utenom den ordinære møteplan kan 
avvik fra dette behandlingsopplegg skje. Rådene vil i disse tilfeller få sakene til 
orientering.   
 
Ellers framlegges for rådet de saker som direkte angår den befolkningsgruppe som 
rådet representerer.   
 


b) Annet 
Hvis bydeldirektøren finner grunnlag for å konsultere rådet ifm. med administrative 
forhold skal rådet også avgi uttalelse til slike forespørsler. 
 


2) Adgang til å ta saker opp på eget initiativ 
a) Generelt 


Rådet kan ta opp til behandling andre saker enn de som er oversendt ift. den 
rådgivende kompetanse. Dette begrenses for rådet for funksjonshemmede tilsaker 
hjemlet i lovens § 5 innenfor området ”Rådet skal likevel stå fritt til å kunne ta opp de 
saker de ønsker. Så sant dette er saker som angår mennesker med nedsatt 
funksjonsevne”. Uten lovhjemling gjelder tilsvarende dette på samme måte for 
eldrerådet.  
 
Saker som er hjemlet i dette pkt. 2a skal sendes bydelsdirektøren til videre behandling. 
Det er sakens innhold sett i forhold til myndighetsfordeling som vil avgjøre den videre 
oppfølging i det enkelte tilfelle. Rådet er ikke bemyndiget til selv å følge opp/effektuere 
slike vedtak. Hvis slike vedtak i sitt innhold går utover å være av orienterende 
karakter følges de opp slik dette punkt beskriver. 
  


b) Representasjon utad. 
Rådet representerer ikke Bydel Nordstrand utad uten at dette er avklart i hvert enkelt 
tilfelle. Slik tillatelse gis av bydelsdirektør eller av arbeidsutvalget hvis 
bydelsdirektøren finner det riktig å framlegge forholdet for dette organ. 


 
3) Sekretariat 


a) Sekretærfunksjon 
i) Bydelsdirektøren har ansvaret for å stille med møtesekretær. Denne bistand 


inneholder i tillegg teknisk bistand ved møteinnkalling og effektuering av vedtak 
fra møtene. 


 
ii) Den person som ivaretar sekretariatsfunksjonen skal ha kontakt med rådets leder i 


forbindelse med utarbeidelse av saksliste. 
 


b) Utredningsoppgaver 
Rådet har ikke fullmakt til å pålegge administrasjonen utredningsoppgaver. 
 


c) Økonomi 
Rådet har ikke anledning til å påføre bydelen utgifter som ikke er hjemlet i budsjett og 
som rådet i tillegg  har disposisjonsrett til. 
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4) Annet 
Rådet utarbeider årsmelding innen de frister som årlig fastsettes av bydelsdirektøren, slik at 
dette koordineres med bydelens årsmelding. 
 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader: 
Rådet er tilfreds med de endringer som er foreslått og anbefaler innstillingen. Men påpeker at 
rådet må få tilbakemeldinger om videre behandling. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader: 
Rådet er tilfreds med de endringer som er foreslått og anbefaler innstillingen. Men påpeker at 
rådet må få tilbakemeldinger om videre behandling. 
 


  


Sak 8 /10    Leirskallen idrettshall - begrenset høring. Alternativ med 
økt antall parkeringsplasser 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, vedtas 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget er positiv til en økning av antall parkeringsplasser ved Leirskallen idrettshall 
og ber om at det vurderes om antallet bør økes ytterligere 
 
  
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
 Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, vedtas 
 
 







 
Oslo, 25.01.2010 
 
 
 
Jon Olaf Pihl Halvorsen 
leder av rådet for funksjonshemmede 
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Protokoll 1/10 
 
 
Møte: Eldrerådet 


 


 


Møtested: Bydelsadministrasjonen. Ekebergveien 243 
Møtetid: Mandag 25. januar 2010 kl. 10.00     
Sekretariat: 02 180   
 
 
Møteleder: Aasmund Steenstrup  
   
Tilstede: Aasmund Steenstrup  
 Ellinor Østen 


Per Fagerlid 
Harry Olsen 
Rolf Asbjørnsen 
Egil Ofstad 
Bodil Finsrud Nielsen 
Else Martol Hansen 
Dolores Grøndahl 


 


 
Forfall: 


 
Petter A. Mathisen 


 


   
Som vara møtte: Dolores Grøndahl  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Karin Gabrielsen  
 
Åpen halvtime 
 
Informasjon : 


1. Neste møte for eldrerådet 01.03.10 blir på Krystallen 
2. Møte i det sentrale eldreråd blir tirsdag 09.02.10 kl. 08.30. 3 medlemmer  


            fra eldrerådet deltar 
      3.  Utvidelse av parkeringsplasser ved Nordstrand seniorsenter – brev datert        
 18.12.09 - omdelt på møte 


4. Årsberetning 2009 – omdelt på møte 
5. Forslag om utvidelse av tilbudet med servicebuss i Lambertseter området til også å 


omfatte Nordstrand/Bekkelaget – omdelt på møtet. Saken skal til bydelsutvalget 
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Saker behandlet under møte 
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Sak 1 /10    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 25.01.10 - 
Eldrerådet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møte 25.01.10 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 25.01.2010 godkjennes  
 


  


Sak 2 /10    Godkjenning av protokoll fra møte 07.12.09 - eldrerådet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møte 07.12.09 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Protokoll fra møte 07.12.09 godkjennes 
 


 


 Sak 3 /10    Avviksrapport  november 2009 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling 
 
 







Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt     
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport november 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Eldrerådet  hadde følgende merknader: 
Eldrerådet har merket seg det gode arbeid som er gjort i forhold til bydelens regnskap 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med ovenfornevnte  merknader 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader:  
Eldrerådet har merket seg det gode arbeid som er gjort i forhold til bydelens regnskap 
 
 


 Sak 4 /10    Planskisse for Holtet stasjonsområde 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 


- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Komite for barn, ungdom og kultur 
- Eldrerådet 


 
Til komiteer og råd:  
Den høringsuttalelse som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget finner at foreliggende planskisse for Holtet stasjonsområde bidrar til å 
realisere flere viktige målsettinger for bydelen, samtidig som planskissen også 
realiserer målsettinger i Oslo kommune fortettingsstrategi og knutepunktstrategi. 


2. Trafikkmessig innebærer planskissen en nødvendig forenkling av og opprydding i 
Holtet-krysset. Dette er ikke minst viktig med tanke på alle barna som ferdes i 
området. Bydelsutvalget ser det som positivt at det er lagt betydelig vekt på hensyn til 
gående og syklister. 


3. Slik Holtet-krysset utformes, vil både trafikken i Kongsveien og trikken krysse det som 
visuelt oppleves som et sammenhengende torg. Bydelsutvalget mener at det bør legges 
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opp til at passering av dette torget skjer på de gåendes premisser, det vil si i gangfart 
– både for biler og trikker. Bydelsutvalget mener at den beste løsningen ville være å 
legge veitrafikken i kulvert under trikkelinje og torg, og ber om å få vurdert dette. 


4.  Med hensyn til parkeringsnormer, har bydelsutvalget vedtatt følgende i møte 
17.12.09, sak 116/09:   
”Bydelsutvalget har gjennom arbeidsgruppen for trafikkplan for Bydel Nordstrand, 
fase 3, vurdert at det blir feil å legge parkeringsnormen for indre by til grunn for 
knutepunkter som Holtet og Sæter. Bydelsutvalget mener at parkeringsnormen for ytre 
by / den åpne  byen må legges til grunn for de nevnte knutepunktene. Bydelsutvalget 
mener dessuten at ingen boenheter skal ha mindre enn 1 parkeringsplass…..” 


5. Bydelsutvalget finner i sum at planskissen bidrar til utvikling av Holtet som et 
attraktivt knutepunkt og naturlig møtested. Planskissen vitner om at krav til estetikk, 
byggeskikk og verneinteresser er ivaretatt. 


6. Bydelsutvalget forutsetter at prosjektet i sin helhet utformes i henhold til Oslo 
kommunes strategiske plan for universell utforming. 


 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Den høringsuttalelse som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende 
tilleggsbemerkninger foreslått av Ellinor Østen: 
Eldrerådet har tidligere foreslått for bydelsutvalget (bydelsdirektøren) at Holtveien 2, som er 
en kommunal eiendom, bør vurderes som egnet til omsorgsboliger for eldre.  
Planskissen foreslår å dele eiendommen med en gangsti, men forutsetter at begge bygninger 
som kan/bør oppføres, anbefales bebygget med leiligheter i størrelse 40-50 kvm +. 
Eldrerådet foreslår for bydelsutvalget å anbefale byrådet at disse leilighetene gis 
livsløpsstandard, og at eiendommen fortsatt bør vurderes i forhold til Omsorg + leiligheter  
 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Eldrerådets vedtak: 
Den høringsuttalelse som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende 
merknader foreslått av Ellinor Østen: 
Eldrerådet har tidligere foreslått for bydelsutvalget (bydelsdirektøren) at Holtveien 2, som er 
en kommunal eiendom, bør vurderes som egnet til omsorgsboliger for eldre.  
Planskissen foreslår å dele eiendommen med en gangsti, men forutsetter at begge bygninger 
som kan/bør oppføres, anbefales bebygget med leiligheter i størrelse 40-50 kvm +. 
Eldrerådet foreslår for bydelsutvalget å anbefale byrådet at disse leilighetene gis 
livsløpsstandard, og at eiendommen fortsatt bør vurderes i forhold til Omsorg + leiligheter  
 
 


  


 


Sak 5 /10    Evaluering av bydelsdagene 2009 
 







BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken legges frem for: 
BUK-komiteen  
Elderådet 
Ungdomsrådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Evalueringsrapport fra Lambertseter frivillighetssentral vedrørende bydelsdagene 
2009 tas til orientering.  


2. Evaluering av bydelsdagene 2010 gjøres av ansvarsgruppen innen 1. november i 
henhold til BU-sak 147/08 


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


  


Sak 6 /10    Informasjon om ny samhandlings- og 
organisasjonsmodell for hjelpemiddelformidling 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i : 
Bydelsutvalget 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering. 
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Til komiteer og råd:  
Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget: 
Saken tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering. 
 
 
 


 Sak 7 /10    Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede avklaring av 
ansvar- og myndighetsområde 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling til: 
Eldrerådet, 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede – ansvars- og myndighetsområde: 
 
1) Oppgaver og kompetanse innenfor det rådgivende området 


a) Overfor bydelsutvalg 
i) Generelt 
Rådets kompetanse til å avgi uttalelse gjøres ved vedtak i møte. 
 
ii) Saker til behandling 
Rådet behandler de saker som arbeidsutvalget eller bydelsutvalget beslutter skal 
behandles i rådet. Dette være seg saker som bydelsutvalget har til høring, saker til 
orientering eller saker som skal realitetsbehandles av bydelsutvalget   
 
iii) Type saker 
Budsjett, regnskap, tertialrapporter, avviksrapporter, årsmelding. Årstatistikk, 
kommunale planverk (kommuneplan, kommunedelplan, reguleringsplaner, relevante 
sektorplaner og de utbyggingssaker som arbeidsutvalget finner relevant for rådene. 







Det samme gjelder saker som omhandler tiltak- og planer i helse- og sosialsektoren, 
idrett- og kulturtiltak, samferdelssaker og kommunikasjonsplaner. 
Hvis saker avgjøres av arbeidsutvalget med hjemmel i delegert myndighet eller 
bydelsutvalget på grunn av frister må fatte vedtak utenom den ordinære møteplan kan 
avvik fra dette behandlingsopplegg skje. Rådene vil i disse tilfeller få sakene til 
orientering.   
 
Ellers framlegges for rådet de saker som direkte angår den befolkningsgruppe som 
rådet representerer.   
 


b) Annet 
Hvis bydeldirektøren finner grunnlag for å konsultere rådet ifm. med administrative 
forhold skal rådet også avgi uttalelse til slike forespørsler. 
 


2) Adgang til å ta saker opp på eget initiativ 
a) Generelt 


Rådet kan ta opp til behandling andre saker enn de som er oversendt ift. den 
rådgivende kompetanse. Dette begrenses for rådet for funksjonshemmede tilsaker 
hjemlet i lovens § 5 innenfor området ”Rådet skal likevel stå fritt til å kunne ta opp de 
saker de ønsker. Så sant dette er saker som angår mennesker med nedsatt 
funksjonsevne”. Uten lovhjemling gjelder tilsvarende dette på samme måte for 
eldrerådet.  
 
Saker som er hjemlet i dette pkt. 2a skal sendes bydelsdirektøren til videre behandling. 
Det er sakens innhold sett i forhold til myndighetsfordeling som vil avgjøre den videre 
oppfølging i det enkelte tilfelle. Rådet er ikke bemyndiget til selv å følge opp/effektuere 
slike vedtak. Hvis slike vedtak i sitt innhold går utover å være av orienterende 
karakter følges de opp slik dette punkt beskriver. 
  


b) Representasjon utad. 
Rådet representerer ikke Bydel Nordstrand utad uten at dette er avklart i hvert enkelt 
tilfelle. Slik tillatelse gis av bydelsdirektør eller av arbeidsutvalget hvis 
bydelsdirektøren finner det riktig å framlegge forholdet for dette organ. 


 
3) Sekretariat 


a) Sekretærfunksjon 
i) Bydelsdirektøren har ansvaret for å stille med møtesekretær. Denne bistand 


inneholder i tillegg teknisk bistand ved møteinnkalling og effektuering av vedtak 
fra møtene. 


 
ii) Den person som ivaretar sekretariatsfunksjonen skal ha kontakt med rådets leder i 


forbindelse med utarbeidelse av saksliste. 
 


b) Utredningsoppgaver 
Rådet har ikke fullmakt til å pålegge administrasjonen utredningsoppgaver. 
 


c) Økonomi 
Rådet har ikke anledning til å påføre bydelen utgifter som ikke er hjemlet i budsjett og 
som rådet i tillegg  har disposisjonsrett til. 


  
4) Annet 
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Rådet utarbeider årsmelding innen de frister som årlig fastsettes av bydelsdirektøren, slik at 
dette koordineres med bydelens årsmelding. 
 
  
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
Oslo, 25.01.2010 
 
 
 
Aasmund Steenstrup 
leder av eldrerådet 
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		Som vara møtte:

		Dolores Grøndahl
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		5. Forslag om utvidelse av tilbudet med servicebuss i Lambertseter området til også å omfatte Nordstrand/Bekkelaget – omdelt på møtet. Saken skal til bydelsutvalget

		Eventuelt

		Saker behandlet under møte

		Sak 1 /10    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 25.01.10 - Eldrerådet 1
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		Til bydelsutvalget:

		Saken tas til orientering

		Eldrerådets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Eldrerådets vedtak:

		Til arbeidsutvalget: 

		Eldrerådet,

		Til komiteer og råd: 

		Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt

		Til bydelsutvalget: 

		Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede – ansvars- og myndighetsområde:

		1) Oppgaver og kompetanse innenfor det rådgivende området

		a) Overfor bydelsutvalg

		i) Generelt

		Rådets kompetanse til å avgi uttalelse gjøres ved vedtak i møte.

		ii) Saker til behandling

		Rådet behandler de saker som arbeidsutvalget eller bydelsutvalget beslutter skal behandles i rådet. Dette være seg saker som bydelsutvalget har til høring, saker til orientering eller saker som skal realitetsbehandles av bydelsutvalget  

		iii) Type saker
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		Eldrerådets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Eldrerådets vedtak:

		Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt
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Protokoll 1/10 
 
 
Møte: Arbeidsutvalget 


 


 


Møtested: BU-salen, Bydelsadministrasjonen, 
Ekebergveien 243 


Møtetid: Mandag 18. januar 2010 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Sigbjørn Odden (H)  
   
Tilstede: Sigbjørn Odden (H) 


Ulf Stigen (FrP) 
Karsten Gjefle (V) 
Haakon Brænden (KrF) 
Steinar Andersen (A) 
Erik A. Telnes (SV) - observatør 


 


   
Forfall: Ingen  
   
Som vara møtte: 


 


 
   
I tillegg møtte: Per Johannessen, bydelsdirektør  
   
Møtesekretær: Irene Borge-Hansen  
 
Åpen halvtime:      Ingen fremmøtte 
 
Informasjon : 


• Bydelsdirektør Per Johannesen informerte om følgende: 
- Konkurranseutsetting ift. private/kommunale barnehager –  viste til 


informasjonsbrev sendt til AU. 
- Oversikt over kostnader pr. år med og uten PC ordning –  viste til 


informasjonsbrev sendt til AU. 
- Bruk av omsorgslønn – forespørsel fra FrP- jfr. BU sak 122/09. Saken arbeides 


med og sendes ut så snart den er ferdig. 
- Bydel Nordstrand er forsøksbydel ift. drift/vedlikehold/regulering av 


kommunale veier uten kollektiv trafikk. AU ønsker dette som sak til neste 
møte. 







- Brann i Brattvollveien: Informasjon vedrørende brannen  og bydelens rolle i 
forhold til hjelp til beboere, kontakt med politiet, legevakten, brannvesenet 
med flere. 


- Regnskapsavslutningen er ikke ferdig. 
 
 


 
•  Leder  Sigbjørn Odden (H) informerte om: 


- Møte i trafikk komiteen 18.01.10 – og omdelte ” Forprosjekt –    
Lambertseterbanen” - oppgradering av Lambertseter T-bane stasjon 


- Venstre har fremmet et privat forslag vedr. sanering av gjennomkjøringstrafikk 
på Nordstrandsplatået. Saken legges fram til behandling i  bydelsutvalgets 
møte 11.03.10 


- Brev av omregulering av Cecilie Thoresens vei 12. 
 


Eventuelt: 
•  Strategikonferanse blir 23.03.10  kl. 18-21 
•  Resultatkonferanse blir  27.05.10 fra kl. 15  


 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 1 /10    Innkalling og sakskart til møte 18.01.2010 - Arbeidsutvalget ................................ 1 
Sak 2 /10    Protokoll til godkjenning fra møte 30.11.09 - Arbeidsutvalget .............................. 1 
Sak 3 /10    Avviksrapport  november 2009 for Bydel Nordstrand ........................................... 1 
Sak 4 /10    Planskisse for Holtet stasjonsområde...................................................................... 2 
Sak 5 /10    Nybygg nærmere enn 4 meter fra Oslo kommunes eiendom.................................. 3 
Sak 6 /10    Evaluering av bydelsdagene 2009........................................................................... 4 
Sak 7 /10    Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell for 


hjelpemiddelformidling .......................................................................................... 5 
Sak 8 /10    Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede  avklaring av ansvar- og 


myndighetsområde ................................................................................................. 6 
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Sak 1 /10    Innkalling og sakskart til møte 18.01.2010 - 
arbeidsutvalget 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møte 18.01.2010 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Innkalling og sakskart godkjennes til møte 18.01.2010 
 
 


 Sak 2 /10    Protokoll til godkjenning fra møte 30.11.09 - 
arbeidsutvalget 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra arbeidsutvalgets møte 30.11.09 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Protokoll fra møte 30.11.09 godkjennes 
 
 


 Sak 3 /10    Avviksrapport  november 2009 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 







 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt     
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport november 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling 
 


 


 Sak 4 /10    Planskisse for Holtet stasjonsområde 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 


- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Komite for barn, ungdom og kultur 
- Eldrerådet 
- Bydelsutvalget 


 
Til komiteer og råd:  
Den høringsuttalelse som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget finner at foreliggende planskisse for Holtet stasjonsområde bidrar til å 
realisere flere viktige målsettinger for bydelen, samtidig som planskissen også 
realiserer målsettinger i Oslo kommune fortettingsstrategi og knutepunktstrategi. 


2. Trafikkmessig innebærer planskissen en nødvendig forenkling av og opprydding i 
Holtet-krysset. Dette er ikke minst viktig med tanke på alle barna som ferdes i 
området. Bydelsutvalget ser det som positivt at det er lagt betydelig vekt på hensyn til 
gående og syklister. 


3. Slik Holtet-krysset utformes, vil både trafikken i Kongsveien og trikken krysse det som 
visuelt oppleves som et sammenhengende torg. Bydelsutvalget mener at det bør legges 
opp til at passering av dette torget skjer på de gåendes premisser, det vil si i gangfart 
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– både for biler og trikker. Bydelsutvalget mener at den beste løsningen ville være å 
legge veitrafikken i kulvert under trikkelinje og torg, og ber om å få vurdert dette. 


4.  Med hensyn til parkeringsnormer, har bydelsutvalget vedtatt følgende i møte 
17.12.09, sak 116/09:   
”Bydelsutvalget har gjennom arbeidsgruppen for trafikkplan for Bydel Nordstrand, 
fase 3, vurdert at det blir feil å legge parkeringsnormen for indre by til grunn for 
knutepunkter som Holtet og Sæter. Bydelsutvalget mener at parkeringsnormen for ytre 
by / den åpne  byen må legges til grunn for de nevnte knutepunktene. Bydelsutvalget 
mener dessuten at ingen boenheter skal ha mindre enn 1 parkeringsplass…..” 


5. Bydelsutvalget finner i sum at planskissen bidrar til utvikling av Holtet som et 
attraktivt knutepunkt og naturlig møtested. Planskissen vitner om at krav til estetikk, 
byggeskikk og verneinteresser er ivaretatt. 


6. Bydelsutvalget forutsetter at prosjektet i sin helhet utformes i henhold til Oslo 
kommunes strategiske plan for universell utforming. 


 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 


- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Komite for barn, ungdom og kultur 
- Eldrerådet 
- Bydelsutvalget 


 


  


Sak 5 /10    Nybygg nærmere enn 4 meter fra Oslo kommunes 
eiendom 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken legges frem for BMS-komiteen og bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales. 
 
 
 
 
 
 







Til bydelsutvalget:  
1. Bydelsutvalget er opptatt av at landskapsprofiler, fellesområder, vegetasjon og 


grøntområder blir bevart i så stor grad som mulig. Det bør derfor være en restriktiv 
praksis for utbygging av eiendommer som ligger inntil fellesområder. Dette gjelder 
både avstand til eiendomsgrense og det visuelle uttrykk. 


2. Bydelsutvalget vil med ovenstående begrunnelse gå imot at ny bebyggelse kommer 
nærmere enn 4 meter fra kommunal eiendom, når dette er et fellesareale. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken legges frem for BMS-komiteen og bydelsutvalget. 
 
 


Sak 6 /10    Evaluering av bydelsdagene 2009 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken legges frem for: 
BUK-komiteen  
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Evalueringsrapport fra Lambertseter frivillighetssentral vedrørende bydelsdagene 
2009 tas til orientering.  


2. Evaluering av bydelsdagene 2010 gjøres av ansvarsgruppen innen 1. november i 
henhold til BU-sak 147/08 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget fremmet forslag om at saken også behandles i eldrerådet, rådet for 
funksjonshemmede og ungdomsrådet  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med arbeidsutvalgets 
tilleggsforslag om at saken behandles i rådene 
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Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken legges frem for: 
BUK-komiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet og 
Bydelsutvalget 
 
 


Sak 7 /10    Informasjon om ny samhandlings- og 
organisasjonsmodell for hjelpemiddelformidling 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i : 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering. 
 
Til komiteer og råd:  
Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget: 
Saken tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget fremmet forslag om at saken også behandles i helse- og sosial komiteen 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med arbeidsutvalgets 
tilleggsforslag om at saken også behandles i helse- og sosial komiteen 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i : 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosial komiteen 
Bydelsutvalget 
 
 







 


Sak 8 /10    Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede avklaring av 
ansvar- og myndighetsområde 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling til: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede – ansvars- og myndighetsområde: 
 
1) Oppgaver og kompetanse innenfor det rådgivende området 


a) Overfor bydelsutvalg 
i) Generelt 
Rådets kompetanse til å avgi uttalelse gjøres ved vedtak i møte. 
 
ii) Saker til behandling 
Rådet behandler de saker som arbeidsutvalget eller bydelsutvalget beslutter skal 
behandles i rådet. Dette være seg saker som bydelsutvalget har til høring, saker til 
orientering eller saker som skal realitetsbehandles av bydelsutvalget   
 
iii) Type saker 
Budsjett, regnskap, tertialrapporter, avviksrapporter, årsmelding. Årstatistikk, 
kommunale planverk (kommuneplan, kommunedelplan, reguleringsplaner, relevante 
sektorplaner og de utbyggingssaker som arbeidsutvalget finner relevant for rådene. 
Det samme gjelder saker som omhandler tiltak- og planer i helse- og sosialsektoren, 
idrett- og kulturtiltak, samferdelssaker og kommunikasjonsplaner. 
Hvis saker avgjøres av arbeidsutvalget med hjemmel i delegert myndighet eller 
bydelsutvalget på grunn av frister må fatte vedtak utenom den ordinære møteplan kan 
avvik fra dette behandlingsopplegg skje. Rådene vil i disse tilfeller få sakene til 
orientering.   
 
Ellers framlegges for rådet de saker som direkte angår den befolkningsgruppe som 
rådet representerer.   
 


b) Annet 
Hvis bydeldirektøren finner grunnlag for å konsultere rådet ifm. med administrative 
forhold skal rådet også avgi uttalelse til slike forespørsler. 
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2) Adgang til å ta saker opp på eget initiativ 


a) Generelt 
Rådet kan ta opp til behandling andre saker enn de som er oversendt ift. den 
rådgivende kompetanse. Dette begrenses for rådet for funksjonshemmede tilsaker 
hjemlet i lovens § 5 innenfor området ”Rådet skal likevel stå fritt til å kunne ta opp de 
saker de ønsker. Så sant dette er saker som angår mennesker med nedsatt 
funksjonsevne”. Uten lovhjemling gjelder tilsvarende dette på samme måte for 
eldrerådet.  
 
Saker som er hjemlet i dette pkt. 2a skal sendes bydelsdirektøren til videre behandling. 
Det er sakens innhold sett i forhold til myndighetsfordeling som vil avgjøre den videre 
oppfølging i det enkelte tilfelle. Rådet er ikke bemyndiget til selv å følge opp/effektuere 
slike vedtak. Hvis slike vedtak i sitt innhold går utover å være av orienterende 
karakter følges de opp slik dette punkt beskriver. 
  


b) Representasjon utad. 
Rådet representerer ikke Bydel Nordstrand utad uten at dette er avklart i hvert enkelt 
tilfelle. Slik tillatelse gis av bydelsdirektør eller av arbeidsutvalget hvis 
bydelsdirektøren finner det riktig å framlegge forholdet for dette organ. 


 
3) Sekretariat 


a) Sekretærfunksjon 
i) Bydelsdirektøren har ansvaret for å stille med møtesekretær. Denne bistand 


inneholder i tillegg teknisk bistand ved møteinnkalling og effektuering av vedtak 
fra møtene. 


 
ii) Den person som ivaretar sekretariatsfunksjonen skal ha kontakt med rådets leder i 


forbindelse med utarbeidelse av saksliste. 
 


b) Utredningsoppgaver 
Rådet har ikke fullmakt til å pålegge administrasjonen utredningsoppgaver. 
 


c) Økonomi 
Rådet har ikke anledning til å påføre bydelen utgifter som ikke er hjemlet i budsjett og 
som rådet i tillegg  har disposisjonsrett til. 


  
4) Annet 
Rådet utarbeider årsmelding innen de frister som årlig fastsettes av bydelsdirektøren, slik at 
dette koordineres med bydelens årsmelding. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget fremmet forslag om at saken også behandles i helse- og sosial komiteen 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med arbeidsutvalgets 
tilleggsforslag i om at saken også behandles i helse- og sosial komiteen 
 
 







 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosial komiteen 
Bydelsutvalget 
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl 20.15 
 
 
 
 
Oslo, 19.01.2010 
 
 
 
Sigbjørn Odden (H) 
leder av bydelsutvalget 
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		Møte:

		Arbeidsutvalget

		Møtested:

		BU-salen, Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243

		Møtetid:

		Mandag 18. januar 2010 kl. 19.00   

		Sekretariat:

		02 180

		Møteleder:

		Sigbjørn Odden (H)

		Tilstede:

		Sigbjørn Odden (H)

		Ulf Stigen (FrP)

		Karsten Gjefle (V)

		Haakon Brænden (KrF)

		Steinar Andersen (A)

		Erik A. Telnes (SV) - observatør

		Forfall:

		Ingen

		Som vara møtte:

		I tillegg møtte:

		Per Johannessen, bydelsdirektør

		Møtesekretær:

		Åpen halvtime:      Ingen fremmøtte

		 Bydelsdirektør Per Johannesen informerte om følgende:

		- Konkurranseutsetting ift. private/kommunale barnehager –  viste til informasjonsbrev sendt til AU.

		- Oversikt over kostnader pr. år med og uten PC ordning –  viste til informasjonsbrev sendt til AU.

		- Bruk av omsorgslønn – forespørsel fra FrP- jfr. BU sak 122/09. Saken arbeides med og sendes ut så snart den er ferdig.

		- Bydel Nordstrand er forsøksbydel ift. drift/vedlikehold/regulering av kommunale veier uten kollektiv trafikk. AU ønsker dette som sak til neste møte.

		- Brann i Brattvollveien: Informasjon vedrørende brannen  og bydelens rolle i forhold til hjelp til beboere, kontakt med politiet, legevakten, brannvesenet med flere.

		- Regnskapsavslutningen er ikke ferdig.

		  Leder  Sigbjørn Odden (H) informerte om:

		- Møte i trafikk komiteen 18.01.10 – og omdelte ” Forprosjekt –    Lambertseterbanen” - oppgradering av Lambertseter T-bane stasjon

		- Venstre har fremmet et privat forslag vedr. sanering av gjennomkjøringstrafikk på Nordstrandsplatået. Saken legges fram til behandling i  bydelsutvalgets møte 11.03.10

		- Brev av omregulering av Cecilie Thoresens vei 12.

		Eventuelt:

		  Strategikonferanse blir 23.03.10  kl. 18-21

		  Resultatkonferanse blir  27.05.10 fra kl. 15 

		Saker behandlet under møte

		Sak 1 /10    Innkalling og sakskart til møte 18.01.2010 - Arbeidsutvalget 1

		Sak 2 /10    Protokoll til godkjenning fra møte 30.11.09 - Arbeidsutvalget 1

		Sak 3 /10    Avviksrapport  november 2009 for Bydel Nordstrand 1

		Sak 4 /10    Planskisse for Holtet stasjonsområde 2

		Sak 5 /10    Nybygg nærmere enn 4 meter fra Oslo kommunes eiendom 3

		Sak 6 /10    Evaluering av bydelsdagene 2009 4

		Sak 7 /10    Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell for hjelpemiddelformidling 5

		Sak 8 /10    Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede  avklaring av ansvar- og myndighetsområde 6

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget: 

		Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling

		Til komiteer og råd: 

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt

		Til medbestemmelsesutvalget: 

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt

		Til arbeidsmiljøutvalget: 

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt    

		Til bydelsutvalget: 

		Avviksrapport november 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget: 

		Saken sendes til behandling i:

		- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel

		- Rådet for funksjonshemmede

		- Komite for barn, ungdom og kultur

		- Eldrerådet

		- Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd: 

		Den høringsuttalelse som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.

		Til bydelsutvalget: 

		1. Bydelsutvalget finner at foreliggende planskisse for Holtet stasjonsområde bidrar til å realisere flere viktige målsettinger for bydelen, samtidig som planskissen også realiserer målsettinger i Oslo kommune fortettingsstrategi og knutepunktstrategi.

		2. Trafikkmessig innebærer planskissen en nødvendig forenkling av og opprydding i Holtet-krysset. Dette er ikke minst viktig med tanke på alle barna som ferdes i området. Bydelsutvalget ser det som positivt at det er lagt betydelig vekt på hensyn til gående og syklister.

		3. Slik Holtet-krysset utformes, vil både trafikken i Kongsveien og trikken krysse det som visuelt oppleves som et sammenhengende torg. Bydelsutvalget mener at det bør legges opp til at passering av dette torget skjer på de gåendes premisser, det vil si i gangfart – både for biler og trikker. Bydelsutvalget mener at den beste løsningen ville være å legge veitrafikken i kulvert under trikkelinje og torg, og ber om å få vurdert dette.

		4.  Med hensyn til parkeringsnormer, har bydelsutvalget vedtatt følgende i møte 17.12.09, sak 116/09:  

		”Bydelsutvalget har gjennom arbeidsgruppen for trafikkplan for Bydel Nordstrand, fase 3, vurdert at det blir feil å legge parkeringsnormen for indre by til grunn for knutepunkter som Holtet og Sæter. Bydelsutvalget mener at parkeringsnormen for ytre by / den åpne  byen må legges til grunn for de nevnte knutepunktene. Bydelsutvalget mener dessuten at ingen boenheter skal ha mindre enn 1 parkeringsplass…..”

		5. Bydelsutvalget finner i sum at planskissen bidrar til utvikling av Holtet som et attraktivt knutepunkt og naturlig møtested. Planskissen vitner om at krav til estetikk, byggeskikk og verneinteresser er ivaretatt.

		6. Bydelsutvalget forutsetter at prosjektet i sin helhet utformes i henhold til Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming.

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Saken sendes til behandling i:

		- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel

		- Rådet for funksjonshemmede

		- Komite for barn, ungdom og kultur

		- Eldrerådet

		- Bydelsutvalget

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget: 

		Saken legges frem for BMS-komiteen og bydelsutvalget.

		Til komiteer og råd: 

		Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales.

		Til bydelsutvalget: 

		1. Bydelsutvalget er opptatt av at landskapsprofiler, fellesområder, vegetasjon og grøntområder blir bevart i så stor grad som mulig. Det bør derfor være en restriktiv praksis for utbygging av eiendommer som ligger inntil fellesområder. Dette gjelder både avstand til eiendomsgrense og det visuelle uttrykk.

		2. Bydelsutvalget vil med ovenstående begrunnelse gå imot at ny bebyggelse kommer nærmere enn 4 meter fra kommunal eiendom, når dette er et fellesareale.

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Saken legges frem for BMS-komiteen og bydelsutvalget.

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget: 

		Saken legges frem for:

		BUK-komiteen 

		Til komiteer og råd: 

		Til bydelsutvalget: 

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Arbeidsutvalget fremmet forslag om at saken også behandles i eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og ungdomsrådet 

		Votering:

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Saken legges frem for:

		BUK-komiteen

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet og

		Bydelsutvalget

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget: 

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Til arbeidsmiljøutvalget:

		Til komiteer og råd: 

		Til bydelsutvalget:

		Saken tas til orientering

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Arbeidsutvalget fremmet forslag om at saken også behandles i helse- og sosial komiteen

		Votering:

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Til arbeidsutvalget: 

		Eldrerådet

		Til komiteer og råd: 

		Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt

		Til bydelsutvalget: 

		Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede – ansvars- og myndighetsområde:

		1) Oppgaver og kompetanse innenfor det rådgivende området

		a) Overfor bydelsutvalg

		i) Generelt

		Rådets kompetanse til å avgi uttalelse gjøres ved vedtak i møte.

		ii) Saker til behandling

		Rådet behandler de saker som arbeidsutvalget eller bydelsutvalget beslutter skal behandles i rådet. Dette være seg saker som bydelsutvalget har til høring, saker til orientering eller saker som skal realitetsbehandles av bydelsutvalget  

		iii) Type saker

		Budsjett, regnskap, tertialrapporter, avviksrapporter, årsmelding. Årstatistikk, kommunale planverk (kommuneplan, kommunedelplan, reguleringsplaner, relevante sektorplaner og de utbyggingssaker som arbeidsutvalget finner relevant for rådene. Det samme gjelder saker som omhandler tiltak- og planer i helse- og sosialsektoren, idrett- og kulturtiltak, samferdelssaker og kommunikasjonsplaner.

		Hvis saker avgjøres av arbeidsutvalget med hjemmel i delegert myndighet eller bydelsutvalget på grunn av frister må fatte vedtak utenom den ordinære møteplan kan avvik fra dette behandlingsopplegg skje. Rådene vil i disse tilfeller få sakene til orientering.  

		Ellers framlegges for rådet de saker som direkte angår den befolkningsgruppe som rådet representerer.  

		b) Annet

		Hvis bydeldirektøren finner grunnlag for å konsultere rådet ifm. med administrative forhold skal rådet også avgi uttalelse til slike forespørsler.

		2) Adgang til å ta saker opp på eget initiativ

		a) Generelt

		Rådet kan ta opp til behandling andre saker enn de som er oversendt ift. den rådgivende kompetanse. Dette begrenses for rådet for funksjonshemmede tilsaker hjemlet i lovens § 5 innenfor området ”Rådet skal likevel stå fritt til å kunne ta opp de saker de ønsker. Så sant dette er saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne”. Uten lovhjemling gjelder tilsvarende dette på samme måte for eldrerådet. 

		Saker som er hjemlet i dette pkt. 2a skal sendes bydelsdirektøren til videre behandling. Det er sakens innhold sett i forhold til myndighetsfordeling som vil avgjøre den videre oppfølging i det enkelte tilfelle. Rådet er ikke bemyndiget til selv å følge opp/effektuere slike vedtak. Hvis slike vedtak i sitt innhold går utover å være av orienterende karakter følges de opp slik dette punkt beskriver.

		b) Representasjon utad.

		Rådet representerer ikke Bydel Nordstrand utad uten at dette er avklart i hvert enkelt tilfelle. Slik tillatelse gis av bydelsdirektør eller av arbeidsutvalget hvis bydelsdirektøren finner det riktig å framlegge forholdet for dette organ.

		3) Sekretariat

		a) Sekretærfunksjon

		i) Bydelsdirektøren har ansvaret for å stille med møtesekretær. Denne bistand inneholder i tillegg teknisk bistand ved møteinnkalling og effektuering av vedtak fra møtene.

		ii) Den person som ivaretar sekretariatsfunksjonen skal ha kontakt med rådets leder i forbindelse med utarbeidelse av saksliste.

		b) Utredningsoppgaver

		Rådet har ikke fullmakt til å pålegge administrasjonen utredningsoppgaver.

		c) Økonomi

		Rådet har ikke anledning til å påføre bydelen utgifter som ikke er hjemlet i budsjett og som rådet i tillegg  har disposisjonsrett til.

		4) Annet

		Rådet utarbeider årsmelding innen de frister som årlig fastsettes av bydelsdirektøren, slik at dette koordineres med bydelens årsmelding.

		Arbeidsutvalgets behandling:

		Arbeidsutvalget fremmet forslag om at saken også behandles i helse- og sosial komiteen

		Votering:

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Saken sendes til:

		Eldrerådet

		Møtet hevet kl 20.15

		Oslo, 19.01.2010

		Sigbjørn Odden (H)

		leder av bydelsutvalget
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Protokoll 7/09 
 
 
Møte: Bydelsutvalget 


 


 


Møtested: BU-salen, Bydelsadministrasjonen, 
Ekebergveien 243 


Møtetid: Torsdag 17. desember 2009 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Sigbjørn Odden (H)  
   
Tilstede: Sigbjørn Odden (H) 


Mona Verdich (H) 
Andreas Bareid (H) 
Ingeborg Midttun (H) 
Nina Ekjord Øyen (H) 
Ulf Stigen (FrP) 
Mona Andersen (FrP) 
Liv Lønnum (FrP) 
Steinar Andersen (A) 
Anne Marie Donati  (A) 
Knut Hedemann (A) 
Thor Granlund (A) 
Erik A. Telnes (SV) 
Karsten Gjefle (V)                             15 stemmeberettigede til stede
Haakon Brænden (KrF) 


 


   
Forfall: Ingen  
   
Som vara møtte: 


 


 
   
I tillegg møtte fra 
administrasjonen: 


Per Johannessen, bydelsdirektør 
Tove Heggen Larsen, ass. bydelsdirektør 
Marie Anbjørg Joten, ass. bydelsdirektør 
Inge Olav Solli 
Roger Westgaard 
Åsmund Rognerud 
Liv Unni Andersen 


 







Birte Egeland 
Vildgunn Steinhaugen 
Karin Gabrielsen 
Nina Lyng 
Rupinder Bains 
Louise Risnes 
Mihriban Rai 
 


   
Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  
 
Åpen halvtime:  
 
Informasjon:  
 
Eventuelt: 
Sigbjørn Odden (H) orienterte om at Mona Andersen (FrP) flytter fra bydelen og fratrer sine 
verv som politiker. Han takket for hennes innsats gjennom 20 år som politiker og overrakte 
blomst. 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 108 /09  Innkalling og sakskart til bydelsutvalgets møte 17.12.2009 ................................. 1 
Sak 109 /09  Protokoll til godkjenning fra møte 15.10.2009 - Bydelsutvalget.......................... 1 
Sak 110 /09  Avviksrapport for september 2009 for Bydel Nordstrand .................................... 1 
Sak 111 /09  Avviksrapport for oktober 2009 for Bydel Nordstrand......................................... 3 
Sak 112 /09  Budsjett  2010 - Bydel Nordstrand........................................................................ 4 
Sak 113 /09  Suppleringsvalg av medlem i BUK,varamedlem i AU og lokal klagenemnd - 


søknad om fritak av politiske verv ....................................................................... 15 
Sak 114 /09  Evaluering av ordning med hjemme-pc for folkevalgte i Bydel Nordstrand...... 16 
Sak 115 /09  Navnsetting av vei i havneområdet ..................................................................... 17 
Sak 116 /09  Parkering i Bydel Nordtrand ............................................................................... 18 
Sak 117 /09  Tilsynsrapport Bekkelagshjemmet - uanmeldt tilsyn  19.03.2009...................... 20 
Sak 118 /09  Tilsynsrapport Bekkelagshjemmet - anmeldt tilsyn 23.06.2009......................... 21 
Sak 119 /09  Tilsynsrapport Midtåsenhjemmet - anmeldt tilsyn 29.09.2009 .......................... 22 
Sak 120 /09  Tilsynsrapport Lambertseter alders- og sykehjem - anmeldt tilsyn 01.10.2009 . 23 
Sak 121 /09  Protokoller til orientering.................................................................................... 25 
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Sak 123 /09  Konkurranseutsetting av bydelens kommunale barnehager................................ 26 
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Sak 108 /09  Innkalling og sakskart til bydelsutvalgets møte 
17.12.2009 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møte 17.12.2009 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS  BEHANDLING 
Ulf Stigen (FrP) fremmet forslag om at følgende 2 tilleggssaker behandles på dagens møte: 
Sak 122/09 – Omsorgslønn 
Sak 123/09 - Konkurranseutsetting av bydelens kommunale barnehager 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med tillegg av to nye saker, 122 og 
123/09 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 17.12.2009 godkjennes med tillegg av to nye saker, 122 og 
123/09 
 


 


Sak 109 /09  Protokoll til godkjenning fra møte 15.10.2009 - 
bydelsutvalget 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra bydelsutvalgets  møte 15.10.2009 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS  BEHANDLING 
 
Votering: 
Ingen forslag fremmet 
 
Vedtak: 
Protokoll fra bydelsutvalgets  møte 15.10.2009 godkjennes 
 


 


 Sak 110 /09  Avviksrapport for september 2009 for Bydel 
Nordstrand 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling 







 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt     
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport september 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Avviksrapport september 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS  BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Avviksrapport september 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
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 Sak 111 /09  Avviksrapport for oktober 2009 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt     
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport oktober 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER,  RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt med merknader 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS  BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 







Vedtak: 
Avviksrapport oktober 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 


  


Sak 112 /09  Budsjett  2010 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken om forslag til budsjett 2010 – 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 råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
På nåværende tidspunkt mener AMU at bydelsdirektørens forslag til budsjett 2010 for Bydel 
Nordstrand innehar positive virkninger for arbeidsmiljøet. 
Når det gjelder enkelttiltak i budsjettforslaget forutsetter AMU at  involvering skjer i tråd med 
arbeidsmiljølovens bestemmelser 
 
Til bydelsutvalget:  
1. Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2010 for Bydel Nordstrand vedtas med følgende 
tallstørrelser: 
 
a) Brutto utgifter er 1 474 135 000 kroner, brutto inntekter er 564 170 000 kroner og netto 
utgifter er 909 965 000 kroner. 
 
b) Brutto utgift, inntekt og netto utgift pr kostrafunksjon  
Bydelens budsjett 2010 - pr. kostra-funksjon Regnskap DOK 3 
(tall i hele tusen) 2008 2009 Budsjettforslag 2010 
Funksjon/navn Netto Netto Brutto Inntekter Netto
100 Politisk styring 1 133 922 1 397 0 1 397
120 Administrasjon 32 490 24 685 25 475 -800 24 675
130 Administrasjonslokaler 3 759 5 025 5 052 0 5 052
180 Diverse fellesutgifter 5 514 8 683 9 489 0 9 489
190 Interne serviceenheter 0 43 222 59 552 0 59 552
241 Diagnose, behandling, re/habilitering 11 100 11 748 15 371 -4 021 11 350
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 20 604 19 297 27 071 -1 322 25 749
243 Tilbud til personer med rusproblemer 2 648 2 676 4 792 -1 621 3 171
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265 Kommunalt disponerte boliger 4 013 4 819 7 901 -3 956 3 945
275 Introduksjonsordningen 3 669 1 595 4 389 -4 570 -181
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av bolig 1 532 1 691 1 783 -30 1 753
335 Rekreasjon i tettsted -1 159 159 0 159
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til kulturbygg 60 120 200 0 200
201 Førskole 67 564 90 667 359 082 -306 785 52 297
211 Styrket tilbud til førskolebarn 10 420 8 604 19 523 -9 824 9 699
215 Skolefritidstilbud 4 541 0 0 0 0
221 Førskolelokaler og skyss 22 012 -4 295 33 191 0 33 191
222 Skolelokaer og skyss 4 044 0 0 0 0
231 Aktivitetstilbud barn og unge 3 819 3 399 3 493 -70 3 423


232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 15 265 15 289 17 643 -1 746 15 897
233 Forebyggende arbeid, helse og sosial 417 0 0 0 0
244 Barneverntjeneste 11 489 12 765 14 266 -150 14 116
251 Barneverntiltak i familien 9 580 10 947 6 547 0 6 547
252 Barneverntiltak utenfor familien 40 035 31 504 35 230 -16 35 214
261 Institusjonslokaler 328 0 0 0 0
234 Aktivisering eldre og funksjonsh. 30 374 37 384 41 496 -2 024 39 472
253 Pleie, omsorg, hjelp til re/habilitering i institusjon 300 747 311 784 379 633 -78 044 301 589
254 Kjernetjenester pleie og omsorg hjemmeboende 187 312 186 405 349 763 -141 591 208 172
733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede 15 986 11 900 14 090 0 14 090
281 Økonomisk sosialhjelp 29 436 27 493 37 547 -7 600 29 947


SUM 839 890 868 488 1 474 135 -564 170 909 965
 
 
c) Bydelsdirektørens budsjettforslag 2010 pr artsgruppe  på funksjonsområdenivå 
Bydelens budsjett 2010 - pr. funksjonsområde (i hele tusen) 
  DOK 3 DOK 3 


Funksjon/navn 2009 2010 
10.      Lønn og sosiale utgifter 68 975 72 677
11-12. Kjøp som inngår i produksjon 56 114 78 184
13.      Kjøp som ikke inngår i produksjon 12 782 11 741
14.     Overføringsutgifter 440 0
15.     Finanskostnader 0 30
SUM KOSTNADER 138 311 162 632
16.     Salgs og leieinntekter -3 972 -5 106
17.     Refusjoner -6 105 -5 148
18.     Overføringsinntekter -3 592 -6 065
19.     Finansinntekter 0 0
SUM INNTEKTER -13 669 -16 319
FO 1   Helse, sosial og nærmiljø, samlet 124 642 147 223
10.      Lønn og sosiale utgifter 172 377 214 642
11-12. Kjøp som inngår i produksjon 12 432 15 579
13.      Kjøp som ikke inngår i produksjon 57 418 71 276
14.     Overføringsutgifter 105 300 110 300
15.     Finanskostnader 0 0
SUM KOSTNADER 347 527 411 797
16.    Salgs og leieinntekter -34 943 -43 018
17.    Refusjoner -112 208 -138 717
18.    Overføringsinntekter -105 400 -134 875
19.    Finansinntekter 0 0







Bydelens budsjett 2010 - pr. funksjonsområde (i hele tusen) 
  DOK 3 DOK 3 


Funksjon/navn 2009 2010 
SUM INNTEKTER -252 551 -316 610
FO 2A Barnehager, samlet 94 976 95 187
10.     Lønn og sosiale utgifter 36 161 34 032
11-12. Kjøp som inngår i produksjon 21 220 20 610
13.     Kjøp som ikke inngår i produksjon 12 929 15 643
14.    Overføringsutgifter 5 575 6 894
15.    Finanskostnader 0 0
SUM KOSTNADER 75 885 77 179
16.    Salgs og leieinntekter -1 002 -1 032
17.    Refusjoner -979 -950
18.    Overføringsinntekter 0 0
19.    Finansinntekter 0 0
SUM INNTEKTER -1 981 -1 982
FO 2B Oppvekst, samlet 73 904 75 197
10.     Lønn og sosiale utgifter 192 817 202 173
11-12. Kjøp som inngår i produksjon 460 388 473 659
13.     Kjøp som ikke inngår i produksjon 92 409 109 149
14.    Overføringsutgifter 0 0
15.    Finanskostnader 0 0
SUM KOSTNADER 745 614 784 981
16.   Salgs og leieinntekter -72 637 -84 835
17.   Refusjoner -99 685 -108 567
18.   Overføringsinntekter -25 819 -28 258
19.   Finansinntekter 0 0
SUM INNTEKTER -198 141 -221 660
FO 3   Pleie og omsorg, samlet 547 473 562 411
10.      Lønn og sosiale utgifter 0 0
11-12. Kjøp som inngår i produksjon 0 0
13.     Kjøp som ikke inngår i produksjon 0 0
14.    Overføringsutgifter 32 393 36 566
15.    Finanskostnader 0 981
SUM KOSTNADER 32 393 37 547
16.    Salgs og leieinntekter 0 0
17.    Refusjoner -3 200 -5 050
18.   Overføringsinntekter -1 400 -2 300
19.   Finansinntekter -300 -250
SUM INNTEKTER 27 793 30 197
FO 4   Økonomisk sosialhjelp, samlet 27 493 29 947


SUM 868 488 909 965
 
d) Bydelsdirektørens budsjettforslag 2010  på funksjonsområdenivå 
Bydelens budsjett 2010 - pr. funksjonsområde (tall i hele 
tusen)   
  Regnskap DOK 3 DOK 3 
Funksjon/navn 2008 2009 2010 
FO 1   Helse, sosial og nærmiljø 86 936 124 642 146 313
FO 2A Barnehager 100 436 94 976 95 187
FO 2B Oppvekst 88 772 73 904 75 197
FO 3   Pleie og omsorg 534 310 547 473 563 321
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FO 4   Økonomisk sosialhjelp 29 436 27 493 29 947
SUM 839 890 868 488 909 965
 
 
e) Bydelsdirektørens budsjettforslag brutto og netto 2010  på resultatenhetsnivå 
Bydelens budsjett 2010 - pr. Enhetsnivå (tall i hele tusen)     
  DOK 3 DOK 3 DOK 3 
Enhet Brutto utg Inntekter Netto 
  1. Bestiller 734 920 219 169 515 751 
  2. Service- og forvaltning 32 676 1 634 31 042 
  3. Forebyggende arbeid 65 266 15 852 49 414 
  4. Bo - og dagtilbud 75 856 10 652 65 204 
  5. Barnehager 1 Nord 130 197 106 588 23 609 
  6. Barnehager 2 Sør 114 200 89 935 24 265 
  7. Hjemmesykepleie 77 882 77 882 0 
  8. Praktisk bistand 22 323 22 323 0 
  9. Veiledning og støtteordninger for voksne 88 900 18 463 70 437 
10. Barnevern 60 396 215 60 181 
11. Økonomi - plan og budsjett 60 066 153 59 913 
12. Personal og organisasjonsutvikling 4 430 268 4 162 
13. Samfunn og helse 3 321 936 2 385 
14. Bydelsdirektør 3 702 100 3 602 
SUM 1 474 135 564 170 909 965 
  


2. Aktivitetsnivå og måltall i bydelsdirektørens forslag til ”Budsjett 2010 for Bydel 
Nordstrand” godkjennes. 


 
3. Tiltak og deltiltak i bydelsdirektørens forslag til ”Budsjett 2010 for Bydel 


Nordstrand” tas til orientering.  De tiltak og deltiltak som representerer 
nivåendringer i tjenestevolum omtalt i samme vedlegg godkjennes. 


 
4. Endringer i årsverk i bydelsdirektørens forslag til ”Budsjett 2010 for Bydel 


Nordstrand” godkjennes.   
 


5. Bydelutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av 
økonomireglementet for Oslo kommune 2010 , 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. 


 
6. Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas å være uendret, priser for plasser ved 


Bokollektivet Øst settes til selvkost inkludert korreksjon for 2009 og egenandel fotpleie 
økes med 3,1% i samsvar med Byrådets budsjettforslag for 2010. 


 
7. Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2010 for Bydel Nordstrand er bygget på tildelt 


ramme i sak 1 2010 samt tilleggsinnstillingen til denne. Det foreslås at eventuelle 
endringsbeløp som følge av bydelens budsjettramme ved budsjettforlik avsettes som 
bydelens reserve for evt senere omdisponeringer. 


 
8. I budsjettforslaget er det avsatt 14 000 000 kroner til å dekke merforbruk 2009.  Evt 


avvik mellom reelt regnskapstall for 2009 og avsetning i budsjettforslaget justeres til 
bydelens reserve for evt senere omdisponeringer. 







 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken om forslag til budsjett 2010 – Bydel Nordstrand sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Arbeidsmiljøutvalgets behandling/vedtak 
Utdanningsforbundet vedlegger 2 protokolltilførsler  
Bydelsadministrasjonen vedlegger 2 protokolltilførsler som tilsvar til Utdanningsforbundets  
protokolltilførsler 
Votering 
 Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
På nåværende tidspunkt mener AMU at bydelsdirektørens forslag til budsjett 2010 for Bydel 
Nordstrand innehar positive virkninger for arbeidsmiljøet. 
 
Medbestemmelsesutvalgets behandling/vedtak: 
Utdanningsforbundet  vedlegger to protokolltilførsler 
Bydelsadministrasjonen vedlegger to protokolltilførsler som motsvar til 
Utdanningsforbundets  protokolltilførsler. 
Votering 
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader: 
 
- Rff beklager at budsjettet innebærer en kvalitetsreduksjon i tjenesten med praktisk 
hjemmesykepleie ved at bl a 50 % fotpleiestilling inndras med begrunnelse at det ikke er 
lovpålagt tjeneste. Reduksjonen kan bety mye for den svakere del av klientene i bydelen. 
- Rff beklager igjen at altmuligtjenesten overføres fra bydel til sentral post pr 01.01.10. 
Nærhet med brukerne er av stor betydning. Det er en stor fordel om utøvere av tjeneste 
kjenner klientene og deres spesifikke problemer. 
- Rff beklager at budsjettet ikke gir rom for en nødvendig økning av bemanningen i fysio-
/ergotjenesten. Ventetiden for brukerne er i dag alt for lang og kan lett føre til forverring for 
klienten. 
- Det er ikke satt av økede midler til TT i forhold til forbruk 09. Rff forutsetter at det nye TT-
prosjektet ikke vil medføre reduksjon i tilbudet til brukerne som fortsatt vil være i det gamle 
systemet. 
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- Boligsituasjonen for mange funksjonshemmede er vanskelig og RFF ser ikke at det er tatt 
nok tiltak for å bedre situasjonen 
- Er det åpnet for økende sosiale utgifter som følge av oppheving av husleiereguleringen? 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen hadde følgende merknader: 
Komiteen slutter seg til bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget med et 
tilleggspunkt 9, fremmet av Steinar Andersen(A): 
Punkt 9: Det foreslås å øke helsesøstertjenesten i bydelen med et årsverk på skolene og et 
årsverk på helsestasjonene. 
Votering: 
Steinar Andersens (A) forslag til vedtak ble vedtatt med 3 stemmer (1H, 1 V, 1 A) 
2 stemte i mot (1 FrP, 1 H) 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknad: 
 Det foreslås å øke helsesøstertjenesten i bydelen med et årsverk på skolene og et årsverk på 
helsestasjonene. 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
Knut Hedemann (A) fremmet følgende endringsforslag i punkt 2 (endringsforslaget 
understreket): 
2. Aktivitetsnivå og måltall i bydelsdirektørens forslag til ”Budsjett 2010 for Bydel 


Nordstrand” godkjennes med tillegg presisert i punkt 7 
 
Knut Hedemann (A) fremmet følgende endringsforslag  i punkt 4: 
Bydelsdirektørens forslag til punkt 4, erstattes med nytt punkt 4, som følger: 
4. Endringer i årsverk i bydelsdirektørens forslag til ”Budsjett 2010 for Bydel Nordstrand” 


godkjennes med tillegg av 2 nye helsesøsterstillinger og 1/2 utekontaktstilling 
 
Knut Hedemann (A) fremmet følgende endringsforslag  i punkt  7: 
Bydelsdirektørens forslag til punkt 7, erstattes med nytt punkt 7, som følger: 
7.  Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2010 for Bydel Nordstrand er bygget på tildelt  


ramme i sak 1 2010 samt tilleggsinnstillingen til denne. Budsjettforliket i Oslo øket 
rammen for Bydel Nordstrand med 2,6 mill. kroner. I tillegg ser merforbruket ikke til å 
kreve hele det avsatte beløpet på 14 mill. kroner. 
Derfor styrkes helsetjenesten for barn og unge med ytterligere 2 helsesøsterstillinger, en i 
skolene og en på helsestasjonene (funksjon 232). Utekontakttjenesten styrkes med 0,5 
årsverk. I tillegg styrkes barnehagenes driftsbudsjetter med 0,5 mill. kroner 


 
Knut Hedemann (A) fremmet følgende endringsforslag i punkt  8: 
8.    Bydelsdirektørens forslag til punkt 8 strykes 


 
 
 







Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, med Knut Hedemanns (A) endringsforslag i punktene 2, 
4, 7 og 8, ble enstemmig vedtatt 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
endringer: 
 
2.    Aktivitetsnivå og måltall i bydelsdirektørens forslag til ”Budsjett 2010 for Bydel      


Nordstrand” godkjennes med tillegg presisert i punkt 7 
 
4.      Endringer i årsverk i bydelsdirektørens forslag til ”Budsjett 2010 for Bydel   


Nordstrand”  godkjennes med tillegg av 2 nye helsesøsterstillinger og 1/2 
utekontaktstilling 


 
7. Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2010 for Bydel Nordstrand er bygget på tildelt  


ramme i sak 1 2010 samt tilleggsinnstillingen til denne. Budsjettforliket i Oslo øket 
rammen for Bydel Nordstrand med 2,6 mill. kroner. I tillegg ser merforbruket ikke til å 
kreve hele det avsatte beløpet på 14 mill. kroner 
Derfor styrkes helsetjenesten for barn og unge med ytterligere 2 helsesøsterstillinger,  
en i skolene og en på helsestasjonene (funksjon 232). Utekontakttjenesten styrkes med 
0,5 årsverk. I tillegg styrkes barnehagenes driftsbudsjetter med 0,5 mill. kroner 


 
8.    Bydelsdirektørens forslag til punkt 8 strykes 
 
BYDELSUTVALGETS  BEHANDLING 
Knut Hedemann (A) viste til BUK-komiteens vedtak, og fremmet i henhold til dette, følgende 
alternative fellesforslag til vedtak fra partiene A, SV, KrF og V, punktene 2, 4, 7 og 8: 
 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
endringer: 
2.    Aktivitetsnivå og måltall i bydelsdirektørens forslag til ”Budsjett 2010 for Bydel    


Nordstrand” godkjennes med tillegg som vedtak i punkt 7 
 
4.   Endringer i årsverk i bydelsdirektørens forslag til ”Budsjett 2010 for Bydel   Nordstrand”    


godkjennes med tillegg av 2 nye helsesøsterstillinger og 1/2 utekontaktstilling 
 
7. Helsetjenesten for barn og unge styrkes med ytterligere 2 helsesøsterstillinger, en i 


skolene og en i helsestasjonene. Utekontakttjenesten styrkes med ½ stilling. 
I tillegg styrkes barnehagenes driftsbudsjetter med 0,5 mill. kroner 
Frivillighetsmidler styrkes med 100 000 kroner 
 


8.    Bydelsdirektørens forslag til punkt 8 strykes 
 
Ulf Stigen (FrP) fremmet følgende alternative forslag til vedtak i bydelsutvalget på vegne av 
BU’s medlemmer fra FrP:  
 
1. BU støtter bydelsdirektørens forslag, men ønsker følgende tilleggsbevilgninger  
 
1.1. Støtten til bydelens fire eldre/seniorsentre økes med kr 100.000,- til hvert 
eldre/seniorsenter. Pengene er en engangsstøtte for 2010 og forutsettes brukt på 
velferdstiltak.  
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1.2. Støtten til bydelens to frivillighetssentraler økes med kr 100.000,- til hver sentral. 
Pengene er en engangsstøtte for 2010 og forutsettes brukt på velferdstiltak.  
 
1.3. Frivillighetsmidlene økes med kr 100.000  
 
Haakon Brænden (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak i bydelsutvalget, nytt 
punkt 9: 
9.   Bydelsdirektøren skal følge opp intensjonene ved budsjettforliket i bystyrer mellom KrF,  


V,  H og FrP ved å styrke: 
- bo-oppfølgingsprogram for mennesker som bor i tilpassede boliger og lignende 
- ettervern for mennesker som kommer fra rusbehandling eller fengselsopphold 
- barnevernet 


 
Votering: 
Punkt 1: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Punkt 2: Bydelsdirektørens forslag til vedtak, med tilleggsforslag til vedtak, fremmet av Knut   


Hedemann (A) på vegne av A, SV, V, KrF, ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg: 
”… med tillegg som vedtatt i punkt 7” 


 
Punkt 3: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Punkt 4: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Punkt 5: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Punkt 6: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Punkt 7: Det ble votert over forslag til følgende budsjettøkninger: 
2 nye helsesøsterstillinger: Fellesforslaget fra A, SV, V, KrF  fikk 7 stemmer (1 KrF, 1 V, 4 
A, 1 SV)  og falt. 8 stemte i mot (3 FrP, 5 H)   
Styrke frivillighetsmidlene med 100 000 kroner: Fellesforslaget fra A, SV, V, KrF og FrP 
ble vedtatt med 10 stemmer (1 KrF, 1 V, 4 A, 1 SV, 3 FrP). 5 stemte i mot (5 H). 
Styrke barnehagenes driftsbudsjett med 500 000 kroner:  Fellesforslaget fra A, SV, V, 
KrF fikk 7 stemmer og falt. 8 stemte i mot (3 FrP, 5 H) 
½ stilling i  utekontakttjenesten : Fellesforslaget fra A, SV, V og KrF fikk 7 stemmer og 
falt. 8 stemte i mot (3 FrP, 5 H). 
Støtte bydelens 4 eldre/seniorsentre med 100 000 kroner til hvert eldre/seniorsentre: 
FrP’s forslag fikk 4 stemmer (1 KrF, 3 FrP) og falt. 11 stemte i mot (4 A, 1 SV, 5 H, 1 V). 
Støtte bydelens to frivillighetssentraler med  100 000 kroner til hver sentral: FrP’s 
forslag fikk 4 stemmer (1 KrF, 3 FrP) og falt. 11 stemte i mot (4 A, 1 SV, 5 H, 1 V). 
 
Punkt 8: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Punkt 9: Haakon Brændens (KrF) forslag til vedtak, nytt punkt 9, fikk 7 stemmer (1 KrF,  
1 V, 4 A, 1 SV)  og falt. 8 stemte i mot (3 FrP, 5 H)   
 
Vedtak: 
1. Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2010 for Bydel Nordstrand vedtas med følgende 
tallstørrelser: 
 







a) Brutto utgifter er 1 474 135 000 kroner, brutto inntekter er 564 170 000 kroner og netto 
utgifter er 909 965 000 kroner. 
 
b) Brutto utgift, inntekt og netto utgift pr kostrafunksjon  
Bydelens budsjett 2010 - pr. kostra-funksjon Regnskap DOK 3 
(tall i hele tusen) 2008 2009 Budsjettforslag 2010 
Funksjon/navn Netto Netto Brutto Inntekter Netto
100 Politisk styring 1 133 922 1 397 0 1 397
120 Administrasjon 32 490 24 685 25 475 -800 24 675
130 Administrasjonslokaler 3 759 5 025 5 052 0 5 052
180 Diverse fellesutgifter 5 514 8 683 9 489 0 9 489
190 Interne serviceenheter 0 43 222 59 552 0 59 552
241 Diagnose, behandling, re/habilitering 11 100 11 748 15 371 -4 021 11 350
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 20 604 19 297 27 071 -1 322 25 749
243 Tilbud til personer med rusproblemer 2 648 2 676 4 792 -1 621 3 171
265 Kommunalt disponerte boliger 4 013 4 819 7 901 -3 956 3 945
275 Introduksjonsordningen 3 669 1 595 4 389 -4 570 -181
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av bolig 1 532 1 691 1 783 -30 1 753
335 Rekreasjon i tettsted -1 159 159 0 159
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til kulturbygg 60 120 200 0 200
201 Førskole 67 564 90 667 359 082 -306 785 52 297
211 Styrket tilbud til førskolebarn 10 420 8 604 19 523 -9 824 9 699
215 Skolefritidstilbud 4 541 0 0 0 0
221 Førskolelokaler og skyss 22 012 -4 295 33 191 0 33 191
222 Skolelokaer og skyss 4 044 0 0 0 0
231 Aktivitetstilbud barn og unge 3 819 3 399 3 493 -70 3 423


232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 15 265 15 289 17 643 -1 746 15 897
233 Forebyggende arbeid, helse og sosial 417 0 0 0 0
244 Barneverntjeneste 11 489 12 765 14 266 -150 14 116
251 Barneverntiltak i familien 9 580 10 947 6 547 0 6 547
252 Barneverntiltak utenfor familien 40 035 31 504 35 230 -16 35 214
261 Institusjonslokaler 328 0 0 0 0
234 Aktivisering eldre og funksjonsh. 30 374 37 384 41 496 -2 024 39 472
253 Pleie, omsorg, hjelp til re/habilitering i institusjon 300 747 311 784 379 633 -78 044 301 589
254 Kjernetjenester pleie og omsorg hjemmeboende 187 312 186 405 349 763 -141 591 208 172
733 Transport (ordninger) for funksjonshemmede 15 986 11 900 14 090 0 14 090
281 Økonomisk sosialhjelp 29 436 27 493 37 547 -7 600 29 947


SUM 839 890 868 488 1 474 135 -564 170 909 965
 
 
c) Bydelsdirektørens budsjettforslag 2010 pr artsgruppe  på funksjonsområdenivå 
Bydelens budsjett 2010 - pr. funksjonsområde (i hele tusen) 
  DOK 3 DOK 3 


Funksjon/navn 2009 2010 
10.      Lønn og sosiale utgifter 68 975 72 677
11-12. Kjøp som inngår i produksjon 56 114 78 184
13.      Kjøp som ikke inngår i produksjon 12 782 11 741
14.     Overføringsutgifter 440 0
15.     Finanskostnader 0 30
SUM KOSTNADER 138 311 162 632
16.     Salgs og leieinntekter -3 972 -5 106


 12







 


 13


Bydelens budsjett 2010 - pr. funksjonsområde (i hele tusen) 
  DOK 3 DOK 3 


Funksjon/navn 2009 2010 
17.     Refusjoner -6 105 -5 148
18.     Overføringsinntekter -3 592 -6 065
19.     Finansinntekter 0 0
SUM INNTEKTER -13 669 -16 319
FO 1   Helse, sosial og nærmiljø, samlet 124 642 147 223
10.      Lønn og sosiale utgifter 172 377 214 642
11-12. Kjøp som inngår i produksjon 12 432 15 579
13.      Kjøp som ikke inngår i produksjon 57 418 71 276
14.     Overføringsutgifter 105 300 110 300
15.     Finanskostnader 0 0
SUM KOSTNADER 347 527 411 797
16.    Salgs og leieinntekter -34 943 -43 018
17.    Refusjoner -112 208 -138 717
18.    Overføringsinntekter -105 400 -134 875
19.    Finansinntekter 0 0
SUM INNTEKTER -252 551 -316 610
FO 2A Barnehager, samlet 94 976 95 187
10.     Lønn og sosiale utgifter 36 161 34 032
11-12. Kjøp som inngår i produksjon 21 220 20 610
13.     Kjøp som ikke inngår i produksjon 12 929 15 643
14.    Overføringsutgifter 5 575 6 894
15.    Finanskostnader 0 0
SUM KOSTNADER 75 885 77 179
16.    Salgs og leieinntekter -1 002 -1 032
17.    Refusjoner -979 -950
18.    Overføringsinntekter 0 0
19.    Finansinntekter 0 0
SUM INNTEKTER -1 981 -1 982
FO 2B Oppvekst, samlet 73 904 75 197
10.     Lønn og sosiale utgifter 192 817 202 173
11-12. Kjøp som inngår i produksjon 460 388 473 659
13.     Kjøp som ikke inngår i produksjon 92 409 109 149
14.    Overføringsutgifter 0 0
15.    Finanskostnader 0 0
SUM KOSTNADER 745 614 784 981
16.   Salgs og leieinntekter -72 637 -84 835
17.   Refusjoner -99 685 -108 567
18.   Overføringsinntekter -25 819 -28 258
19.   Finansinntekter 0 0
SUM INNTEKTER -198 141 -221 660
FO 3   Pleie og omsorg, samlet 547 473 562 411
10.      Lønn og sosiale utgifter 0 0
11-12. Kjøp som inngår i produksjon 0 0
13.     Kjøp som ikke inngår i produksjon 0 0
14.    Overføringsutgifter 32 393 36 566
15.    Finanskostnader 0 981
SUM KOSTNADER 32 393 37 547
16.    Salgs og leieinntekter 0 0
17.    Refusjoner -3 200 -5 050







Bydelens budsjett 2010 - pr. funksjonsområde (i hele tusen) 
  DOK 3 DOK 3 


Funksjon/navn 2009 2010 
18.   Overføringsinntekter -1 400 -2 300
19.   Finansinntekter -300 -250
SUM INNTEKTER 27 793 30 197
FO 4   Økonomisk sosialhjelp, samlet 27 493 29 947


SUM 868 488 909 965
 
d) Bydelsdirektørens budsjettforslag 2010  på funksjonsområdenivå 
Bydelens budsjett 2010 - pr. funksjonsområde (tall i hele 
tusen)   
  Regnskap DOK 3 DOK 3 
Funksjon/navn 2008 2009 2010 
FO 1   Helse, sosial og nærmiljø 86 936 124 642 146 313
FO 2A Barnehager 100 436 94 976 95 187
FO 2B Oppvekst 88 772 73 904 75 197
FO 3   Pleie og omsorg 534 310 547 473 563 321
FO 4   Økonomisk sosialhjelp 29 436 27 493 29 947
SUM 839 890 868 488 909 965
 
e) Bydelsdirektørens budsjettforslag brutto og netto 2010  på resultatenhetsnivå 
Bydelens budsjett 2010 - pr. Enhetsnivå (tall i hele tusen)     
  DOK 3 DOK 3 DOK 3 
Enhet Brutto utg Inntekter Netto 
  1. Bestiller 734 920 219 169 515 751 
  2. Service- og forvaltning 32 676 1 634 31 042 
  3. Forebyggende arbeid 65 266 15 852 49 414 
  4. Bo - og dagtilbud 75 856 10 652 65 204 
  5. Barnehager 1 Nord 130 197 106 588 23 609 
  6. Barnehager 2 Sør 114 200 89 935 24 265 
  7. Hjemmesykepleie 77 882 77 882 0 
  8. Praktisk bistand 22 323 22 323 0 
  9. Veiledning og støtteordninger for voksne 88 900 18 463 70 437 
10. Barnevern 60 396 215 60 181 
11. Økonomi - plan og budsjett 60 066 153 59 913 
12. Personal og organisasjonsutvikling 4 430 268 4 162 
13. Samfunn og helse 3 321 936 2 385 
14. Bydelsdirektør 3 702 100 3 602 
SUM 1 474 135 564 170 909 965 
  
 
2. Aktivitetsnivå og måltall i bydelsdirektørens forslag til ”Budsjett 2010 for Bydel 


Nordstrand” godkjennes med tillegg som vedtatt i punkt 7. 
 
3. Tiltak og deltiltak i bydelsdirektørens forslag til ”Budsjett 2010 for Bydel Nordstrand” 


tas til orientering.  De tiltak og deltiltak som representerer nivåendringer i 
tjenestevolum omtalt i samme vedlegg godkjennes. 


 
4.    Endringer i årsverk i bydelsdirektørens forslag til ”Budsjett 2010 for Bydel 


Nordstrand” godkjennes  
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5. Bydelutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av 
økonomireglementet for Oslo kommune 2010 , 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. 


 
6. Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas å være uendret, priser for plasser ved 


Bokollektivet Øst settes til selvkost inkludert korreksjon for 2009 og egenandel fotpleie 
økes med 3,1% i samsvar med Byrådets budsjettforslag for 2010. 


 
7. Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2010 for Bydel Nordstrand er bygget på tildelt 


ramme i sak 1 2010 samt tilleggsinnstillingen til denne. Det foreslås at eventuelle 
endringsbeløp som følge av bydelens budsjettramme ved budsjettforlik avsettes som 
bydelens reserve for evt senere omdisponeringer. 


 
Tillegg punkt 7: 


 Frivillighetsmidlene økes med kr 100 000  
 
8. I budsjettforslaget er det avsatt 14 000 000 kroner til å dekke merforbruk 2009.  Evt 


avvik mellom reelt regnskapstall for 2009 og avsetning i budsjettforslaget justeres til 
bydelens reserve for evt senere omdisponeringer. 


 
 
 


 Sak 113 /09  Suppleringsvalg av medlem i BUK, varamedlem i AU 
og lokal klagenemnd - søknad om fritak av politiske 
verv 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget: 
       1.  Mona Andersen (FrP) fritas fra sitt verv som medlem i bydelsutvalget fra 01.01.2010 
 


2. Svein Erik Aldal (FrP), 1. varamedlem i bydelsutvalget, erstatter Mona Andersen 
(FrP) i bydelsutvalget i perioden 01.01.2010 - 2011  


 
      3. Som nytt medlem i BUK-komiteen fra  01.01.2010 - 2011 velges:……………… 
 
      4. Som nytt varamedlem i Arbeidsutvalget fra 01.01.2010 – 2011 velges:………………… 


 
5. Som nytt varamedlem i Lokal klagenemnd  fra 01.01.2010 – 2011 velges:…………… 


 
 
 







 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
BYDELSUTVALGETS  BEHANDLING 
Ulf Stigen (FrP) fremmet følgende forslag til vedtak i bydelsutvalget, punktene 3, 4 og 5: 


3. Som nytt medlem i BUK-komiteen fra  01.01.2010 - 2011 velges:  
     Lars Petter Solås (FrP) 
4. Som nytt varamedlem i Arbeidsutvalget fra 01.01.2010 – 2011 velges:  
      Liv Lønnum (FrP) 
5. Som nytt varamedlem i Lokal klagenemnd  fra 01.01.2010 – 2011 velges:  
     Reidar Aas (FrP) 


 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punkt 1 og 2 
Ulf Stigens (FrP) forslag til vedtak, punkt 3, 4 og 5 ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
       1.  Mona Andersen (FrP) fritas fra sitt verv som medlem i bydelsutvalget fra 01.01.2010 
 


2. Svein Erik Aldal (FrP), 1. varamedlem i bydelsutvalget, erstatter Mona Andersen 
(FrP) i bydelsutvalget i perioden 01.01.2010 - 2011  


 
3. Som nytt medlem i BUK-komiteen fra  01.01.2010 - 2011 velges: 
     Lars Petter Solås (FrP) 
 
4. Som nytt varamedlem i Arbeidsutvalget fra 01.01.2010 – 2011 velges:  
     Liv Lønnum (FrP) 
 
5. Som nytt varamedlem i Lokal klagenemnd  fra 01.01.2010 – 2011 velges: 
     Reidar Aas (FrP) 


 
 


 Sak 114 /09  Evaluering av ordning med hjemme-pc for folkevalgte i 
Bydel Nordstrand 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 


Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn, ungdom og kultur komite 
Bydelsutvalget 
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Til komiteer:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tas til orientering. 
  
Til bydelsutvalget:  
1. Ordning med hjemme-pc for folkevalgte i bydel Nordstrand videreføres uten endringer. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 


Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn, ungdom og kultur komite 
Bydelsutvalget 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tas til orientering 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget tas til orientering 
 
BYDELSUTVALGETS  BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1. Ordning med hjemme-pc for folkevalgte i bydel Nordstrand videreføres uten endringer 


  


Sak 115 /09  Navnsetting av vei i havneområdet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
 
 
 







Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget gir sin tilslutning til at veien som går fra Alnas utløp til Ormsundveien i syd 
gjennom havna, gis navnet Kongshavnveien. Dette er i tråd med forslaget fra Oslo Havn KF 
og støttes av Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstilling som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS  BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget gir sin tilslutning til at veien som går fra Alnas utløp til Ormsundveien i syd 
gjennom havna, gis navnet Kongshavnveien. Dette er i tråd med forslaget fra Oslo Havn 
KF og støttes av Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening. 


  
 


Sak 116 /09  Parkering i Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 


- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 


 
Til komiteer og råd:  
Saken legges frem uten innstilling fra bydelsdirektørens side 
 
Til bydelsutvalget:  
Saken legges frem uten innstilling 
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Sigbjørn Odden (H) viste til saksframlegget hvor arbeidsgruppen for trafikkplan har lagt fram 
”arbeidsgruppens vurdering”. På bakgrunn av dette, fremmet han følgende forslag til vedtak i 
bydelsutvalget, punkt 1 og 2: 
”1.   Bydelsutvalget har gjennom arbeidsgruppen for trafikkplan for Bydel Nordstrand, fase 


3, vurdert at det blir feil å legge parkeringsnormen for indre by til grunn for 
knutepunkter som Holtet og Sæter. Bydelsutvalget mener at parkeringsnormen for ytre 


       by / den åpne byen må legges til grunn for de nevnte knutepunktene. Bydelsutvalget 
mener dessuten at ingen boenheter skal ha mindre enn 1 parkeringsplass. Som det 
framgår av tabell 1 (pkt. 3.1.) i vedlagte veiledningshefte, ligger 1-roms og 2-roms 
leiligheter i den åpne byen under dette forslaget med henholdsvis 0,40 og 0,80 bil pr 
boenhet. 


2.    Bydelsutvalget anbefaler at denne saken behandles i Samferdsels- og miljøkomiteen 
Votering: 
Sigbjørn Oddens (H) forslag til vedtak ovenfor bydelsutvalget ble enstemmig vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes - med arbeidsutvalgets overfornevnte  forslag til vedtak i bydelsutvalget, to 
punkter - til behandling i: 
       Eldrerådet 


Rådet for funksjonshemmede 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 


 
Eldrerådets behandling/vedtak: 
Eldrerådet  hadde følgende merknader: 
Det er tidligere blitt skrevet brev av leder for eldrerådet til Oslo sporveier ift. utvidelse av 
parkeringsplasser ved Nordstrand eldresenter i  Poppelstien. .Denne saken vil bli gjenopptatt 
av elderådet 
Votering: 
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med ovenfornevnte  merknader 
Eldrerådets vedtak: 
Arbeidsutvalgets  innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
 Det er tidligere blitt skrevet brev av leder for eldrerådet til Oslo sporveier ift. utvidelse av 
parkeringsplasser ved Nordstrand eldresenter i  Poppelstien. Denne saken vil bli gjenopptatt 
av elderådet 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Arbeidsutvalgets  innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Rff peker på behovet for reserverte parkeringsplasser for funksjonshemmede og ber om at 
plassering av slike plasser innpasses i planen. 
 
 
 
 
 







 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling/vedtak: 
BMS-komiteen viste til arbeidsutvalgets innstilling, punkt 1, og fremmet følgende forslag til 
vedtak til dette punktet: 
BMS-komiteen gir sin tilslutning til saksfremstillingen og anbefaler bydelsutvalget å vedta 
arbeidsutvalgets innstilling. 
Votering: 
BMS-komiteens forslag til vedtak vedrørende punkt 1 i arbeidsutvalgets innstilling, ble 
enstemmig vedtatt 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
BMS-komiteen gir sin tilslutning til saksfremstillingen og anbefaler bydelsutvalget å vedta 
arbeidsutvalgets innstilling. 
 
BYDELSUTVALGETS  BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1.   Bydelsutvalget har gjennom arbeidsgruppen for trafikkplan for Bydel Nordstrand, fase 


3, vurdert at det blir feil å legge parkeringsnormen for indre by til grunn for 
knutepunkter som Holtet og Sæter. Bydelsutvalget mener at parkeringsnormen for ytre 


       by / den åpne byen må legges til grunn for de nevnte knutepunktene. Bydelsutvalget 
mener dessuten at ingen boenheter skal ha mindre enn 1 parkeringsplass. Som det 
framgår av tabell 1 (pkt. 3.1.) i vedlagte veiledningshefte, ligger 1-roms og 2-roms 
leiligheter i den åpne byen under dette forslaget med henholdsvis 0,40 og 0,80 bil pr 
boenhet. 


2.    Bydelsutvalget anbefaler at denne saken behandles i Samferdsels- og miljøkomiteen 
 
 
 


 Sak 117 /09  Tilsynsrapport Bekkelagshjemmet - uanmeldt tilsyn  
19.03.2009 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til: 
Elderådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 19.03.2009 til 
orientering.  
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til: 
Elderådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
- Rff ser fordelene med pårørendemøter. 
- Rff etterspør tilsyn i boliger for utviklingshemmede, og tilbakemeldinger etter tilsyn 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS  BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 19.03.2009 til 
orientering 
 
 
 


 Sak 118 /09  Tilsynsrapport Bekkelagshjemmet - anmeldt tilsyn 
23.06.2009 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i :  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten ved Bekkelagshjemmet fra  23.06.2009 til orientering 







 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
- Rff ser fordelene med pårørendemøter. 
- Rff etterspør tilsyn i boliger for utviklingshemmede, og tilbakemeldinger etter tilsyn 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS  BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar tilsynsrapporten ved Bekkelagshjemmet fra  23.06.2009 til orientering 
 


 


Sak 119 /09  Tilsynsrapporter Midtåsenhjemmet - anmeldt tilsyn 
29.09.2009 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
  
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 29.09.2009 til orientering.  
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
- Rff ser fordelene med pårørendemøter. 
- Rff etterspør tilsyn i boliger for utviklingshemmede, og tilbakemeldinger etter tilsyn 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS  BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 29.09.2009 til 
orientering 
 
 
 


 Sak 120 /09  Tilsynsrapport  Lambertseter alders - og sykehjem - 
anmeldt tilsyn 01.10.2009 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 







Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Lambertseter alders – og sykehjem 
01.10.2009 til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets behandling/vedtak: 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 
- Fysiske forhold er dårlige. Dette har vært gjennomgang av tilsynet mange ganger tidligere. 
Hvem har ansvaret for dette? 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med merknader 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
- Rff ser fordelene med pårørendemøter. 
- Rff etterspør tilsyn i boliger for utviklingshemmede, og tilbakemeldinger etter tilsyn 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS  BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Lambertseter alders – og sykehjem 
01.10.2009 til orientering 
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 Sak 121 /09  Protokoller til orientering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget:  
Protokoller tas til orientering 
 
BYDELSUTVALGETS  BEHANDLING 
Mona Verdich (H) påpekte en feil i protokollen til helse- og sosialkomiteen under medlemmer 
”tilstede”. De to som står som forfall står også oppført som til stede - de var ikke tilstede. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med endring 
 
Vedtak: 
Protokoller tas til orientering med en endring i helse- og sosialkomiteens protokoll 
 
 
 


 Sak 122 /09  Omsorgslønn 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Saken ble tatt opp på møtet uten innstilling fra bydelsdirektøren 
 
 BYDELSUTVALGETS  BEHANDLING 
Ulf Stigen (FrP) fremmet på vegne av BU’s medlemmer fra FrP  forslag under sak 108/09 at 
saken settes på sakskartet som sak 122/09 og behandles på møtet med følgende forslag til 
vedtak: 
 
1. BU ønsker innen utgangen av februar 2010 å vite i hvilket omfang bydelen bruker 


omsorgslønn i dag?  
 
2. BU ønsker innen utgangen av februar 2010 en redegjørelse på hvilke praktiske tiltak som 


kan settes i verk for å markedsføre, samt øke, bruken av omsorgslønn i bydel Nordstrand  
 
Ulf Stigen (FrP) trakk sitt forslag til punkt 1, men opprettholdt forslag til punkt 2 slik at punkt 
2 blir punkt 1. 
 
Haakon Brænden (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 1 (tillegg understreket): 
BU ønsker innen utgangen av februar 2010 en redegjørelse på hvilke praktiske tiltak som kan 
settes i verk for å markedsføre, samt øke, bruken av omsorgslønn i Bydel Nordstrand. Videre 
en økonomisk konsekvensutredning av en eventuell økt bruk av omsorgslønn 
 
Votering: 
Ulf Stigens (FrP) forslag punkt 1, med tilleggsforslag til punkt 1fra Haakon Brænden (KrF), 
ble enstemmig vedtatt 
 
 
 







Vedtak: 
BU ønsker innen utgangen av februar 2010 en redegjørelse på hvilke praktiske tiltak som 
kan settes i verk for å markedsføre, samt øke, bruken av omsorgslønn i Bydel Nordstrand. 
Videre en økonomisk konsekvensutredning av en eventuell økt bruk av omsorgslønn 
 
 
 
 


 Sak 123 /09  Konkurranseutsetting av bydelens kommunale 
barnehager 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Saken ble tatt opp på møtet uten innstilling fra bydelsdirektøren 
 
BYDELSUTVALGETS  BEHANDLING 
Ulf Stigen (FrP) fremmet på vegne av BU’s medlemmer fra FrP forslag under sak 108/09 å 
sette saken på sakskartet som sak 123/09 med følgende forslag til vedtak: 
 
1. Bydel Nordstrand bes konkurranseutsette alle nye barnehager.  
 
2. Bydel Nordstrand bes konkurranseutsette de kommunale barnehagene i bydelen. Det 


fremmes sak om hvor langt man har kommet i prosessen og hvilke vurderinger 
bydelsadministrasjonen gjør av den prosessen som er iverksatt i løpet av første kvartal 
2010.  


 
3. Det skal ikke stilles strengere krav til de konkurranseutsatte barnehagene enn til andre 


private barnehager, men de konkurranseutsatte barnehagene må følge kommunens 
opptakskrav  


 
Haakon Brænden (KrF) fremmet følgende alternative forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget ber administrasjonen utrede saken 
 
Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak, nytt punkt 3: 
Byelsutvalget oversender FrP sitt forslag om konkurranseutsetting av bydelens kommunale 
barnehager til Arbeidsutvalget. 
 
Votering: 
Ulf Stigens (FrP) forslag til vedtak, punkt 1, 2 og 3 fik 3 stemmer (3 FrP) og falt. 12 stemte i 
mot (5 H, 1 KrF, 1 V, 4 A, 1 SV). 
 
Haakon Brænden (KrF) trakk sitt alternative forslag til vedtak. 
Ulf Stigen (FrP) opprettholdt Haakon Brændens (KrF) forslaget til vedtak og fremmet dette 
på vegne av FrP: 
Bydelsutvalget ber administrasjonen utrede saken 
 
Sigbjørn Oddens (H) forslag til vedtak ble vedtatt med 11 stemmer (5 H, 1 KrF, 1 A, 1 V, 3 
FrP). 4 stemte i mot (3 A, 1 SV) 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget oversender FrP sitt forslag om konkurranseutsetting av bydelens 
kommunale barnehager til arbeidsutvalget 
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Referatsaker 
 
Periode: 16. oktober 2009 - 17. desember 2009   
   
Sak nr. Arkivsak Tittel 


  
68/09 200400100-73 Sydhavna, Oslo havn - underretning om vedtatt reguleringsplan 
   
69/09 200601350-11 Planforslag til offentlig ettersyn - reguleringsplan Mosseveien 190 


/ Nordstrand - underretning om vedtatt reguleringsplan 
 
 
 
 
 


  


 
 
 
Møtet hevet kl 21.05 
 
 
 
 
Oslo, 18.12.2009 
 
 
 
 
Sigbjørn Odden (H) 
bydelsutvalgets leder 
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		Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt    

		Til bydelsutvalget: 

		Avviksrapport september 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering

		VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling

		Arbeidsmiljøutvalgets vedtak:

		Medbestemmelsesutvalgets vedtak:

		Eldrerådets vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt

		Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt

		BYDELSUTVALGETS  BEHANDLING

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Vedtak:

		Avviksrapport september 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget: 

		Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling

		Til komiteer og råd: 

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt

		Til medbestemmelsesutvalget: 

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt

		Til arbeidsmiljøutvalget: 

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt    

		Til bydelsutvalget: 

		Avviksrapport oktober 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling

		Eldrerådets vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt

		Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt med merknader

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt

		BYDELSUTVALGETS  BEHANDLING

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Vedtak:

		Avviksrapport oktober 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget: 

		Saken om forslag til budsjett 2010 – 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 råd: 

		Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 

		Til medbestemmelsesutvalget: 

		Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 

		Til arbeidsmiljøutvalget: 

		På nåværende tidspunkt mener AMU at bydelsdirektørens forslag til budsjett 2010 for Bydel Nordstrand innehar positive virkninger for arbeidsmiljøet.

		Når det gjelder enkelttiltak i budsjettforslaget forutsetter AMU at  involvering skjer i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser

		Til bydelsutvalget: 

		1. Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2010 for Bydel Nordstrand vedtas med følgende tallstørrelser:

		a) Brutto utgifter er 1 474 135 000 kroner, brutto inntekter er 564 170 000 kroner og netto utgifter er 909 965 000 kroner.

		b) Brutto utgift, inntekt og netto utgift pr kostrafunksjon 

		Bydelens budsjett 2010 - pr. kostra-funksjon

		Regnskap 

		DOK 3

		(tall i hele tusen)

		2008

		2009

		Funksjon/navn

		Netto

		Netto

		Brutto

		Inntekter

		Netto

		100

		Politisk styring

		1 133

		922

		1 397

		0

		1 397

		120

		Administrasjon

		32 490

		24 685

		25 475

		-800

		24 675

		130

		Administrasjonslokaler

		3 759

		5 025

		5 052

		0

		5 052

		180

		Diverse fellesutgifter

		5 514

		8 683

		9 489

		0

		9 489

		190

		Interne serviceenheter

		0

		43 222

		59 552

		0

		59 552

		241

		Diagnose, behandling, re/habilitering

		11 100

		11 748

		15 371

		-4 021

		11 350

		242

		Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid

		20 604

		19 297

		27 071

		-1 322

		25 749

		243

		Tilbud til personer med rusproblemer

		2 648

		2 676

		4 792

		-1 621

		3 171

		265

		Kommunalt disponerte boliger

		4 013

		4 819

		7 901

		-3 956

		3 945

		275

		Introduksjonsordningen

		3 669

		1 595

		4 389

		-4 570

		-181

		283

		Bistand til etablering og opprettholdelse av bolig

		1 532

		1 691

		1 783

		-30

		1 753

		335

		Rekreasjon i tettsted

		-1

		159

		159

		0

		159

		385

		Andre kulturaktiviteter og tilskudd til kulturbygg

		60

		120

		200

		0

		200

		201

		Førskole

		67 564

		90 667

		359 082

		-306 785

		52 297

		211

		Styrket tilbud til førskolebarn

		10 420

		8 604

		19 523

		-9 824

		9 699

		215

		Skolefritidstilbud

		4 541

		0

		0

		0

		0

		221

		Førskolelokaler og skyss

		22 012

		-4 295

		33 191

		0

		33 191

		222

		Skolelokaer og skyss

		4 044

		0

		0

		0

		0

		231

		Aktivitetstilbud barn og unge

		3 819

		3 399

		3 493

		-70

		3 423

		232

		Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste

		15 265

		15 289

		17 643

		-1 746

		15 897

		233

		Forebyggende arbeid, helse og sosial

		417

		0

		0

		0

		0

		244

		Barneverntjeneste

		11 489

		12 765

		14 266

		-150

		14 116

		251

		Barneverntiltak i familien

		9 580

		10 947

		6 547

		0

		6 547

		252

		Barneverntiltak utenfor familien

		40 035

		31 504

		35 230

		-16

		35 214

		261

		Institusjonslokaler

		328

		0

		0

		0

		0

		234

		Aktivisering eldre og funksjonsh.

		30 374

		37 384

		41 496

		-2 024

		39 472

		253

		Pleie, omsorg, hjelp til re/habilitering i institusjon

		300 747

		311 784

		379 633

		-78 044

		301 589

		254

		Kjernetjenester pleie og omsorg hjemmeboende

		187 312

		186 405

		349 763

		-141 591

		208 172

		733

		Transport (ordninger) for funksjonshemmede

		15 986

		11 900

		14 090

		0

		14 090

		281

		Økonomisk sosialhjelp

		29 436

		27 493

		37 547

		-7 600

		29 947

		839 890

		868 488

		1 474 135

		-564 170

		909 965

		c) Bydelsdirektørens budsjettforslag 2010 pr artsgruppe  på funksjonsområdenivå

		Bydelens budsjett 2010 - pr. funksjonsområde (i hele tusen)

		 

		DOK 3

		DOK 3

		Funksjon/navn

		2009

		2010

		10.      Lønn og sosiale utgifter

		68 975

		72 677

		11-12. Kjøp som inngår i produksjon

		56 114

		78 184

		13.      Kjøp som ikke inngår i produksjon

		12 782

		11 741

		14.     Overføringsutgifter

		440

		0

		15.     Finanskostnader

		0

		30

		SUM KOSTNADER

		138 311

		162 632

		16.     Salgs og leieinntekter

		-3 972

		-5 106

		17.     Refusjoner

		-6 105

		-5 148

		18.     Overføringsinntekter

		-3 592

		-6 065

		19.     Finansinntekter

		0

		0

		SUM INNTEKTER

		-13 669

		-16 319

		FO 1   Helse, sosial og nærmiljø, samlet

		124 642

		147 223

		10.      Lønn og sosiale utgifter

		172 377

		214 642

		11-12. Kjøp som inngår i produksjon

		12 432

		15 579

		13.      Kjøp som ikke inngår i produksjon

		57 418

		71 276

		14.     Overføringsutgifter

		105 300

		110 300

		15.     Finanskostnader

		0

		0

		SUM KOSTNADER

		347 527

		411 797

		16.    Salgs og leieinntekter

		-34 943

		-43 018

		17.    Refusjoner

		-112 208

		-138 717

		18.    Overføringsinntekter

		-105 400

		-134 875

		19.    Finansinntekter

		0

		0

		SUM INNTEKTER

		-252 551

		-316 610

		FO 2A Barnehager, samlet

		94 976

		95 187

		10.     Lønn og sosiale utgifter

		36 161

		34 032

		11-12. Kjøp som inngår i produksjon

		21 220

		20 610

		13.     Kjøp som ikke inngår i produksjon

		12 929

		15 643

		14.    Overføringsutgifter

		5 575

		6 894

		15.    Finanskostnader

		0

		0

		SUM KOSTNADER

		75 885

		77 179

		16.    Salgs og leieinntekter

		-1 002

		-1 032

		17.    Refusjoner

		-979

		-950

		18.    Overføringsinntekter

		0

		0

		19.    Finansinntekter

		0

		0

		SUM INNTEKTER

		-1 981

		-1 982

		FO 2B Oppvekst, samlet

		73 904

		75 197

		10.     Lønn og sosiale utgifter

		192 817

		202 173

		11-12. Kjøp som inngår i produksjon

		460 388

		473 659

		13.     Kjøp som ikke inngår i produksjon

		92 409

		109 149

		14.    Overføringsutgifter

		0

		0

		15.    Finanskostnader

		0

		0

		SUM KOSTNADER

		745 614

		784 981

		16.   Salgs og leieinntekter

		-72 637

		-84 835

		17.   Refusjoner

		-99 685

		-108 567

		18.   Overføringsinntekter

		-25 819

		-28 258

		19.   Finansinntekter

		0

		0

		-198 141

		-221 660

		FO 3   Pleie og omsorg, samlet

		547 473

		562 411

		10.      Lønn og sosiale utgifter

		0

		0

		11-12. Kjøp som inngår i produksjon

		0

		0

		13.     Kjøp som ikke inngår i produksjon

		0

		0

		14.    Overføringsutgifter

		32 393

		36 566

		15.    Finanskostnader

		0

		981

		SUM KOSTNADER

		32 393

		37 547

		16.    Salgs og leieinntekter

		0

		0

		17.    Refusjoner

		-3 200

		-5 050

		18.   Overføringsinntekter

		-1 400

		-2 300

		19.   Finansinntekter

		-300

		-250

		SUM INNTEKTER

		27 793

		30 197

		FO 4   Økonomisk sosialhjelp, samlet

		27 493

		29 947

		SUM

		868 488

		909 965

		d) Bydelsdirektørens budsjettforslag 2010  på funksjonsområdenivå

		Bydelens budsjett 2010 - pr. funksjonsområde (tall i hele tusen)

		 

		 

		Regnskap

		DOK 3

		DOK 3

		Funksjon/navn

		2008

		2009

		2010

		FO 1   Helse, sosial og nærmiljø

		86 936

		124 642

		146 313

		FO 2A Barnehager

		100 436

		94 976

		95 187

		FO 2B Oppvekst

		88 772

		73 904

		75 197

		FO 3   Pleie og omsorg

		534 310

		547 473

		563 321

		FO 4   Økonomisk sosialhjelp

		29 436

		27 493

		29 947

		SUM

		839 890

		868 488

		909 965

		e) Bydelsdirektørens budsjettforslag brutto og netto 2010  på resultatenhetsnivå

		Bydelens budsjett 2010 - pr. Enhetsnivå (tall i hele tusen)

		 

		 

		 

		DOK 3

		DOK 3

		DOK 3

		Enhet

		Brutto utg

		Inntekter

		Netto

		  1. Bestiller

		734 920

		219 169

		515 751

		  2. Service- og forvaltning

		32 676

		1 634

		31 042

		  3. Forebyggende arbeid

		65 266

		15 852

		49 414

		  4. Bo - og dagtilbud

		75 856

		10 652

		65 204

		  5. Barnehager 1 Nord

		130 197

		106 588

		23 609

		  6. Barnehager 2 Sør

		114 200

		89 935

		24 265

		  7. Hjemmesykepleie

		77 882

		77 882

		0

		  8. Praktisk bistand

		22 323

		22 323

		0

		  9. Veiledning og støtteordninger for voksne

		88 900

		18 463

		70 437

		10. Barnevern

		60 396

		215

		60 181

		11. Økonomi - plan og budsjett

		60 066

		153

		59 913

		12. Personal og organisasjonsutvikling

		4 430

		268

		4 162

		13. Samfunn og helse

		3 321

		936

		2 385

		14. Bydelsdirektør

		3 702

		100

		3 602

		SUM

		1 474 135

		564 170

		909 965

		2. Aktivitetsnivå og måltall i bydelsdirektørens forslag til ”Budsjett 2010 for Bydel Nordstrand” godkjennes.

		3. Tiltak og deltiltak i bydelsdirektørens forslag til ”Budsjett 2010 for Bydel Nordstrand” tas til orientering.  De tiltak og deltiltak som representerer nivåendringer i tjenestevolum omtalt i samme vedlegg godkjennes.

		5. Bydelutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av økonomireglementet for Oslo kommune 2010 , 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.

		6. Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas å være uendret, priser for plasser ved Bokollektivet Øst settes til selvkost inkludert korreksjon for 2009 og egenandel fotpleie økes med 3,1% i samsvar med Byrådets budsjettforslag for 2010.

		7. Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2010 for Bydel Nordstrand er bygget på tildelt ramme i sak 1 2010 samt tilleggsinnstillingen til denne. Det foreslås at eventuelle endringsbeløp som følge av bydelens budsjettramme ved budsjettforlik avsettes som bydelens reserve for evt senere omdisponeringer.

		8. I budsjettforslaget er det avsatt 14 000 000 kroner til å dekke merforbruk 2009.  Evt avvik mellom reelt regnskapstall for 2009 og avsetning i budsjettforslaget justeres til bydelens reserve for evt senere omdisponeringer.

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Saken om forslag til budsjett 2010 – Bydel Nordstrand sendes til behandling i:

		Helse- og sosialkomiteen

		Barn, ungdom og kulturkomiteen

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		Bydelsutvalget

		Utdanningsforbundet vedlegger 2 protokolltilførsler 

		Bydelsadministrasjonen vedlegger 2 protokolltilførsler som tilsvar til Utdanningsforbundets  protokolltilførsler

		 Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt

		På nåværende tidspunkt mener AMU at bydelsdirektørens forslag til budsjett 2010 for Bydel Nordstrand innehar positive virkninger for arbeidsmiljøet.

		Utdanningsforbundet  vedlegger to protokolltilførsler

		Bydelsadministrasjonen vedlegger to protokolltilførsler som motsvar til Utdanningsforbundets  protokolltilførsler.

		Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt

		Eldrerådets vedtak:

		Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 

		Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak:

		- Rff beklager at budsjettet innebærer en kvalitetsreduksjon i tjenesten med praktisk hjemmesykepleie ved at bl a 50 % fotpleiestilling inndras med begrunnelse at det ikke er lovpålagt tjeneste. Reduksjonen kan bety mye for den svakere del av klientene i bydelen.

		- Rff beklager igjen at altmuligtjenesten overføres fra bydel til sentral post pr 01.01.10. Nærhet med brukerne er av stor betydning. Det er en stor fordel om utøvere av tjeneste kjenner klientene og deres spesifikke problemer.

		- Rff beklager at budsjettet ikke gir rom for en nødvendig økning av bemanningen i fysio-/ergotjenesten. Ventetiden for brukerne er i dag alt for lang og kan lett føre til forverring for klienten.

		- Det er ikke satt av økede midler til TT i forhold til forbruk 09. Rff forutsetter at det nye TT-prosjektet ikke vil medføre reduksjon i tilbudet til brukerne som fortsatt vil være i det gamle systemet.

		- Boligsituasjonen for mange funksjonshemmede er vanskelig og RFF ser ikke at det er tatt nok tiltak for å bedre situasjonen

		- Er det åpnet for økende sosiale utgifter som følge av oppheving av husleiereguleringen?

		Votering:

		Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

		Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak:

		Komiteen slutter seg til bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget med et tilleggspunkt 9, fremmet av Steinar Andersen(A):

		Punkt 9: Det foreslås å øke helsesøstertjenesten i bydelen med et årsverk på skolene og et årsverk på helsestasjonene.

		Votering:

		Steinar Andersens (A) forslag til vedtak ble vedtatt med 3 stemmer (1H, 1 V, 1 A)

		2 stemte i mot (1 FrP, 1 H)

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknad:

		 Det foreslås å øke helsesøstertjenesten i bydelen med et årsverk på skolene og et årsverk på helsestasjonene.

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:

		Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling/vedtak:

		Knut Hedemann (A) fremmet følgende endringsforslag i punkt 2 (endringsforslaget understreket):

		2. Aktivitetsnivå og måltall i bydelsdirektørens forslag til ”Budsjett 2010 for Bydel Nordstrand” godkjennes med tillegg presisert i punkt 7

		Knut Hedemann (A) fremmet følgende endringsforslag  i punkt 4:

		4. Endringer i årsverk i bydelsdirektørens forslag til ”Budsjett 2010 for Bydel Nordstrand” godkjennes med tillegg av 2 nye helsesøsterstillinger og 1/2 utekontaktstilling

		Knut Hedemann (A) fremmet følgende endringsforslag  i punkt  7:

		7.  Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2010 for Bydel Nordstrand er bygget på tildelt  ramme i sak 1 2010 samt tilleggsinnstillingen til denne. Budsjettforliket i Oslo øket rammen for Bydel Nordstrand med 2,6 mill. kroner. I tillegg ser merforbruket ikke til å kreve hele det avsatte beløpet på 14 mill. kroner.

		Derfor styrkes helsetjenesten for barn og unge med ytterligere 2 helsesøsterstillinger, en i skolene og en på helsestasjonene (funksjon 232). Utekontakttjenesten styrkes med 0,5 årsverk. I tillegg styrkes barnehagenes driftsbudsjetter med 0,5 mill. kroner

		Knut Hedemann (A) fremmet følgende endringsforslag i punkt  8:

		8.    Bydelsdirektørens forslag til punkt 8 strykes

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak, med Knut Hedemanns (A) endringsforslag i punktene 2, 4, 7 og 8, ble enstemmig vedtatt

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende endringer:

		2.    Aktivitetsnivå og måltall i bydelsdirektørens forslag til ”Budsjett 2010 for Bydel      Nordstrand” godkjennes med tillegg presisert i punkt 7

		4.      Endringer i årsverk i bydelsdirektørens forslag til ”Budsjett 2010 for Bydel   Nordstrand”  godkjennes med tillegg av 2 nye helsesøsterstillinger og 1/2 utekontaktstilling

		7. Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2010 for Bydel Nordstrand er bygget på tildelt  ramme i sak 1 2010 samt tilleggsinnstillingen til denne. Budsjettforliket i Oslo øket rammen for Bydel Nordstrand med 2,6 mill. kroner. I tillegg ser merforbruket ikke til å kreve hele det avsatte beløpet på 14 mill. kroner

		Derfor styrkes helsetjenesten for barn og unge med ytterligere 2 helsesøsterstillinger,  en i skolene og en på helsestasjonene (funksjon 232). Utekontakttjenesten styrkes med 0,5 årsverk. I tillegg styrkes barnehagenes driftsbudsjetter med 0,5 mill. kroner

		8.    Bydelsdirektørens forslag til punkt 8 strykes

		BYDELSUTVALGETS  BEHANDLING

		Knut Hedemann (A) viste til BUK-komiteens vedtak, og fremmet i henhold til dette, følgende alternative fellesforslag til vedtak fra partiene A, SV, KrF og V, punktene 2, 4, 7 og 8:

		Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende endringer:

		2.    Aktivitetsnivå og måltall i bydelsdirektørens forslag til ”Budsjett 2010 for Bydel    Nordstrand” godkjennes med tillegg som vedtak i punkt 7

		4.   Endringer i årsverk i bydelsdirektørens forslag til ”Budsjett 2010 for Bydel   Nordstrand”    godkjennes med tillegg av 2 nye helsesøsterstillinger og 1/2 utekontaktstilling

		7. Helsetjenesten for barn og unge styrkes med ytterligere 2 helsesøsterstillinger, en i skolene og en i helsestasjonene. Utekontakttjenesten styrkes med ½ stilling.

		I tillegg styrkes barnehagenes driftsbudsjetter med 0,5 mill. kroner

		Frivillighetsmidler styrkes med 100 000 kroner

		8.    Bydelsdirektørens forslag til punkt 8 strykes

		Haakon Brænden (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak i bydelsutvalget, nytt punkt 9:

		9.   Bydelsdirektøren skal følge opp intensjonene ved budsjettforliket i bystyrer mellom KrF,  V,  H og FrP ved å styrke:

		- bo-oppfølgingsprogram for mennesker som bor i tilpassede boliger og lignende

		- ettervern for mennesker som kommer fra rusbehandling eller fengselsopphold

		- barnevernet

		Votering:

		Punkt 1: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Punkt 2: Bydelsdirektørens forslag til vedtak, med tilleggsforslag til vedtak, fremmet av Knut   Hedemann (A) på vegne av A, SV, V, KrF, ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg: ”… med tillegg som vedtatt i punkt 7”

		Punkt 3: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Punkt 4: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Punkt 5: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Punkt 6: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Punkt 7: Det ble votert over forslag til følgende budsjettøkninger:

		2 nye helsesøsterstillinger: Fellesforslaget fra A, SV, V, KrF  fikk 7 stemmer (1 KrF, 1 V, 4 A, 1 SV)  og falt. 8 stemte i mot (3 FrP, 5 H)  

		Styrke frivillighetsmidlene med 100 000 kroner: Fellesforslaget fra A, SV, V, KrF og FrP ble vedtatt med 10 stemmer (1 KrF, 1 V, 4 A, 1 SV, 3 FrP). 5 stemte i mot (5 H).

		Styrke barnehagenes driftsbudsjett med 500 000 kroner:  Fellesforslaget fra A, SV, V, KrF fikk 7 stemmer og falt. 8 stemte i mot (3 FrP, 5 H)

		½ stilling i  utekontakttjenesten : Fellesforslaget fra A, SV, V og KrF fikk 7 stemmer og falt. 8 stemte i mot (3 FrP, 5 H).

		Støtte bydelens 4 eldre/seniorsentre med 100 000 kroner til hvert eldre/seniorsentre: FrP’s forslag fikk 4 stemmer (1 KrF, 3 FrP) og falt. 11 stemte i mot (4 A, 1 SV, 5 H, 1 V).

		Støtte bydelens to frivillighetssentraler med  100 000 kroner til hver sentral: FrP’s forslag fikk 4 stemmer (1 KrF, 3 FrP) og falt. 11 stemte i mot (4 A, 1 SV, 5 H, 1 V).

		Punkt 8: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Punkt 9: Haakon Brændens (KrF) forslag til vedtak, nytt punkt 9, fikk 7 stemmer (1 KrF, 

		1 V, 4 A, 1 SV)  og falt. 8 stemte i mot (3 FrP, 5 H)  

		Vedtak:

		1. Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2010 for Bydel Nordstrand vedtas med følgende tallstørrelser:

		a) Brutto utgifter er 1 474 135 000 kroner, brutto inntekter er 564 170 000 kroner og netto utgifter er 909 965 000 kroner.

		b) Brutto utgift, inntekt og netto utgift pr kostrafunksjon 

		Bydelens budsjett 2010 - pr. kostra-funksjon

		Regnskap 

		DOK 3

		(tall i hele tusen)

		2008

		2009

		Funksjon/navn

		Netto

		Netto

		Brutto

		Inntekter

		Netto

		100

		Politisk styring

		1 133

		922

		1 397

		0

		1 397

		120

		Administrasjon

		32 490

		24 685

		25 475

		-800

		24 675

		130

		Administrasjonslokaler

		3 759

		5 025

		5 052

		0

		5 052

		180

		Diverse fellesutgifter

		5 514

		8 683

		9 489

		0

		9 489

		190

		Interne serviceenheter

		0

		43 222

		59 552

		0

		59 552

		241

		Diagnose, behandling, re/habilitering

		11 100

		11 748

		15 371

		-4 021

		11 350

		242

		Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid

		20 604

		19 297

		27 071

		-1 322

		25 749

		243

		Tilbud til personer med rusproblemer

		2 648

		2 676

		4 792

		-1 621

		3 171

		265

		Kommunalt disponerte boliger

		4 013

		4 819

		7 901

		-3 956

		3 945

		275

		Introduksjonsordningen

		3 669

		1 595

		4 389

		-4 570

		-181

		283

		Bistand til etablering og opprettholdelse av bolig

		1 532

		1 691

		1 783

		-30

		1 753

		335

		Rekreasjon i tettsted

		-1

		159

		159

		0

		159

		385

		Andre kulturaktiviteter og tilskudd til kulturbygg

		60

		120

		200

		0

		200

		201

		Førskole

		67 564

		90 667

		359 082

		-306 785

		52 297

		211

		Styrket tilbud til førskolebarn

		10 420

		8 604

		19 523

		-9 824

		9 699

		215

		Skolefritidstilbud

		4 541

		0

		0

		0

		0

		221

		Førskolelokaler og skyss

		22 012

		-4 295

		33 191

		0

		33 191

		222

		Skolelokaer og skyss

		4 044

		0

		0

		0

		0

		231

		Aktivitetstilbud barn og unge

		3 819

		3 399

		3 493

		-70

		3 423

		232

		Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste

		15 265

		15 289

		17 643

		-1 746

		15 897

		233

		Forebyggende arbeid, helse og sosial

		417

		0

		0

		0

		0

		244

		Barneverntjeneste

		11 489

		12 765

		14 266

		-150

		14 116

		251

		Barneverntiltak i familien

		9 580

		10 947

		6 547

		0

		6 547

		252

		Barneverntiltak utenfor familien

		40 035

		31 504

		35 230

		-16

		35 214

		261

		Institusjonslokaler

		328

		0

		0

		0

		0

		234

		Aktivisering eldre og funksjonsh.

		30 374

		37 384

		41 496

		-2 024

		39 472

		253

		Pleie, omsorg, hjelp til re/habilitering i institusjon

		300 747

		311 784

		379 633

		-78 044

		301 589

		254

		Kjernetjenester pleie og omsorg hjemmeboende

		187 312

		186 405

		349 763

		-141 591

		208 172

		733

		Transport (ordninger) for funksjonshemmede

		15 986

		11 900

		14 090

		0

		14 090

		281

		Økonomisk sosialhjelp

		29 436

		27 493

		37 547

		-7 600

		29 947

		839 890

		868 488

		1 474 135

		-564 170

		909 965

		c) Bydelsdirektørens budsjettforslag 2010 pr artsgruppe  på funksjonsområdenivå

		Bydelens budsjett 2010 - pr. funksjonsområde (i hele tusen)

		 

		DOK 3

		DOK 3

		Funksjon/navn

		2009

		2010

		10.      Lønn og sosiale utgifter

		68 975

		72 677

		11-12. Kjøp som inngår i produksjon

		56 114

		78 184

		13.      Kjøp som ikke inngår i produksjon

		12 782

		11 741

		14.     Overføringsutgifter

		440

		0

		15.     Finanskostnader

		0

		30

		SUM KOSTNADER

		138 311

		162 632

		16.     Salgs og leieinntekter

		-3 972

		-5 106

		17.     Refusjoner

		-6 105

		-5 148

		18.     Overføringsinntekter

		-3 592

		-6 065

		19.     Finansinntekter

		0

		0

		SUM INNTEKTER

		-13 669

		-16 319

		FO 1   Helse, sosial og nærmiljø, samlet

		124 642

		147 223

		10.      Lønn og sosiale utgifter

		172 377

		214 642

		11-12. Kjøp som inngår i produksjon

		12 432

		15 579

		13.      Kjøp som ikke inngår i produksjon

		57 418

		71 276

		14.     Overføringsutgifter

		105 300

		110 300

		15.     Finanskostnader

		0

		0

		SUM KOSTNADER

		347 527

		411 797

		16.    Salgs og leieinntekter

		-34 943

		-43 018

		17.    Refusjoner

		-112 208

		-138 717

		18.    Overføringsinntekter

		-105 400

		-134 875

		19.    Finansinntekter

		0

		0

		SUM INNTEKTER

		-252 551

		-316 610

		FO 2A Barnehager, samlet

		94 976

		95 187

		10.     Lønn og sosiale utgifter

		36 161

		34 032

		11-12. Kjøp som inngår i produksjon

		21 220

		20 610

		13.     Kjøp som ikke inngår i produksjon

		12 929

		15 643

		14.    Overføringsutgifter

		5 575

		6 894

		15.    Finanskostnader

		0

		0

		SUM KOSTNADER

		75 885

		77 179

		16.    Salgs og leieinntekter

		-1 002

		-1 032

		17.    Refusjoner

		-979

		-950

		18.    Overføringsinntekter

		0

		0

		19.    Finansinntekter

		0

		0

		SUM INNTEKTER

		-1 981

		-1 982

		FO 2B Oppvekst, samlet

		73 904

		75 197

		10.     Lønn og sosiale utgifter

		192 817

		202 173

		11-12. Kjøp som inngår i produksjon

		460 388

		473 659

		13.     Kjøp som ikke inngår i produksjon

		92 409

		109 149

		14.    Overføringsutgifter

		0

		0

		15.    Finanskostnader

		0

		0

		SUM KOSTNADER

		745 614

		784 981

		16.   Salgs og leieinntekter

		-72 637

		-84 835

		17.   Refusjoner

		-99 685

		-108 567

		18.   Overføringsinntekter

		-25 819

		-28 258

		19.   Finansinntekter

		0

		0

		-198 141

		-221 660

		FO 3   Pleie og omsorg, samlet

		547 473

		562 411

		10.      Lønn og sosiale utgifter

		0

		0

		11-12. Kjøp som inngår i produksjon

		0

		0

		13.     Kjøp som ikke inngår i produksjon

		0

		0

		14.    Overføringsutgifter

		32 393

		36 566

		15.    Finanskostnader

		0

		981

		SUM KOSTNADER

		32 393

		37 547

		16.    Salgs og leieinntekter

		0

		0

		17.    Refusjoner

		-3 200

		-5 050

		18.   Overføringsinntekter

		-1 400

		-2 300

		19.   Finansinntekter

		-300

		-250

		SUM INNTEKTER

		27 793

		30 197

		FO 4   Økonomisk sosialhjelp, samlet

		27 493

		29 947

		SUM

		868 488

		909 965

		d) Bydelsdirektørens budsjettforslag 2010  på funksjonsområdenivå

		Bydelens budsjett 2010 - pr. funksjonsområde (tall i hele tusen)

		 

		 

		Regnskap

		DOK 3

		DOK 3

		Funksjon/navn

		2008

		2009

		2010

		FO 1   Helse, sosial og nærmiljø

		86 936

		124 642

		146 313

		FO 2A Barnehager

		100 436

		94 976

		95 187

		FO 2B Oppvekst

		88 772

		73 904

		75 197

		FO 3   Pleie og omsorg

		534 310

		547 473

		563 321

		FO 4   Økonomisk sosialhjelp

		29 436

		27 493

		29 947

		SUM

		839 890

		868 488

		909 965

		e) Bydelsdirektørens budsjettforslag brutto og netto 2010  på resultatenhetsnivå

		Bydelens budsjett 2010 - pr. Enhetsnivå (tall i hele tusen)

		 

		 

		 

		DOK 3

		DOK 3

		DOK 3

		Enhet

		Brutto utg

		Inntekter

		Netto

		  1. Bestiller

		734 920

		219 169

		515 751

		  2. Service- og forvaltning

		32 676

		1 634

		31 042

		  3. Forebyggende arbeid

		65 266

		15 852

		49 414

		  4. Bo - og dagtilbud

		75 856

		10 652

		65 204

		  5. Barnehager 1 Nord

		130 197

		106 588

		23 609

		  6. Barnehager 2 Sør

		114 200

		89 935

		24 265

		  7. Hjemmesykepleie

		77 882

		77 882

		0

		  8. Praktisk bistand

		22 323

		22 323

		0

		  9. Veiledning og støtteordninger for voksne

		88 900

		18 463

		70 437

		10. Barnevern

		60 396

		215

		60 181

		11. Økonomi - plan og budsjett

		60 066

		153

		59 913

		12. Personal og organisasjonsutvikling

		4 430

		268

		4 162

		13. Samfunn og helse

		3 321

		936

		2 385

		14. Bydelsdirektør

		3 702

		100

		3 602

		SUM

		1 474 135

		564 170

		909 965

		2. Aktivitetsnivå og måltall i bydelsdirektørens forslag til ”Budsjett 2010 for Bydel Nordstrand” godkjennes med tillegg som vedtatt i punkt 7.

		3. Tiltak og deltiltak i bydelsdirektørens forslag til ”Budsjett 2010 for Bydel Nordstrand” tas til orientering.  De tiltak og deltiltak som representerer nivåendringer i tjenestevolum omtalt i samme vedlegg godkjennes.

		5. Bydelutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt i henhold til det som følger av økonomireglementet for Oslo kommune 2010 , 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.

		6. Oppholdsbetaling for deltidsbarnehage vedtas å være uendret, priser for plasser ved Bokollektivet Øst settes til selvkost inkludert korreksjon for 2009 og egenandel fotpleie økes med 3,1% i samsvar med Byrådets budsjettforslag for 2010.

		7. Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2010 for Bydel Nordstrand er bygget på tildelt ramme i sak 1 2010 samt tilleggsinnstillingen til denne. Det foreslås at eventuelle endringsbeløp som følge av bydelens budsjettramme ved budsjettforlik avsettes som bydelens reserve for evt senere omdisponeringer.

		8. I budsjettforslaget er det avsatt 14 000 000 kroner til å dekke merforbruk 2009.  Evt avvik mellom reelt regnskapstall for 2009 og avsetning i budsjettforslaget justeres til bydelens reserve for evt senere omdisponeringer.

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget: 

		Arbeidsutvalget sender saken til behandling i:

		Bydelsutvalget

		Til bydelsutvalget:

		       1.  Mona Andersen (FrP) fritas fra sitt verv som medlem i bydelsutvalget fra 01.01.2010

		2. Svein Erik Aldal (FrP), 1. varamedlem i bydelsutvalget, erstatter Mona Andersen (FrP) i bydelsutvalget i perioden 01.01.2010 - 2011 

		      3. Som nytt medlem i BUK-komiteen fra  01.01.2010 - 2011 velges:………………

		      4. Som nytt varamedlem i Arbeidsutvalget fra 01.01.2010 – 2011 velges:…………………

		5. Som nytt varamedlem i Lokal klagenemnd  fra 01.01.2010 – 2011 velges:……………

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Arbeidsutvalget sender saken til behandling i:

		Bydelsutvalget

		BYDELSUTVALGETS  BEHANDLING

		Ulf Stigen (FrP) fremmet følgende forslag til vedtak i bydelsutvalget, punktene 3, 4 og 5:

		3. Som nytt medlem i BUK-komiteen fra  01.01.2010 - 2011 velges: 

		     Lars Petter Solås (FrP)

		4. Som nytt varamedlem i Arbeidsutvalget fra 01.01.2010 – 2011 velges: 

		      Liv Lønnum (FrP)

		5. Som nytt varamedlem i Lokal klagenemnd  fra 01.01.2010 – 2011 velges: 

		     Reidar Aas (FrP)

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punkt 1 og 2

		Ulf Stigens (FrP) forslag til vedtak, punkt 3, 4 og 5 ble enstemmig vedtatt

		Vedtak:

		       1.  Mona Andersen (FrP) fritas fra sitt verv som medlem i bydelsutvalget fra 01.01.2010

		2. Svein Erik Aldal (FrP), 1. varamedlem i bydelsutvalget, erstatter Mona Andersen (FrP) i bydelsutvalget i perioden 01.01.2010 - 2011 

		3. Som nytt medlem i BUK-komiteen fra  01.01.2010 - 2011 velges:

		     Lars Petter Solås (FrP)

		4. Som nytt varamedlem i Arbeidsutvalget fra 01.01.2010 – 2011 velges: 

		     Liv Lønnum (FrP)

		5. Som nytt varamedlem i Lokal klagenemnd  fra 01.01.2010 – 2011 velges:

		     Reidar Aas (FrP)

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget: 

		Saken sendes til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Barn, ungdom og kultur komite

		Bydelsutvalget

		Til komiteer: 

		Til bydelsutvalget: 

		1. Ordning med hjemme-pc for folkevalgte i bydel Nordstrand videreføres uten endringer.

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Saken sendes til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Barn, ungdom og kultur komite

		Bydelsutvalget

		Helse- og sosialkomiteens vedtak:

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		BYDELSUTVALGETS  BEHANDLING

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Vedtak:

		1. Ordning med hjemme-pc for folkevalgte i bydel Nordstrand videreføres uten endringer

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget: 

		Saken sendes til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd: 

		Den innstilling som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt

		Til bydelsutvalget: 

		Bydelsutvalget gir sin tilslutning til at veien som går fra Alnas utløp til Ormsundveien i syd gjennom havna, gis navnet Kongshavnveien. Dette er i tråd med forslaget fra Oslo Havn KF og støttes av Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening.

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Saken sendes til behandling i:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:

		Den innstilling som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt

		BYDELSUTVALGETS  BEHANDLING

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Vedtak:

		Bydelsutvalget gir sin tilslutning til at veien som går fra Alnas utløp til Ormsundveien i syd gjennom havna, gis navnet Kongshavnveien. Dette er i tråd med forslaget fra Oslo Havn KF og støttes av Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening.

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget: 

		Saken sendes til behandling i:

		- Eldrerådet

		- Rådet for funksjonshemmede

		- Byutvikling, miljø og samferdsel

		- Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd: 

		Saken legges frem uten innstilling fra bydelsdirektørens side

		Til bydelsutvalget: 

		Saken legges frem uten innstilling

		Arbeidsutvalgets behandling/vedtak:

		Sigbjørn Odden (H) viste til saksframlegget hvor arbeidsgruppen for trafikkplan har lagt fram ”arbeidsgruppens vurdering”. På bakgrunn av dette, fremmet han følgende forslag til vedtak i bydelsutvalget, punkt 1 og 2:

		”1.   Bydelsutvalget har gjennom arbeidsgruppen for trafikkplan for Bydel Nordstrand, fase 3, vurdert at det blir feil å legge parkeringsnormen for indre by til grunn for knutepunkter som Holtet og Sæter. Bydelsutvalget mener at parkeringsnormen for ytre

		       by / den åpne byen må legges til grunn for de nevnte knutepunktene. Bydelsutvalget mener dessuten at ingen boenheter skal ha mindre enn 1 parkeringsplass. Som det framgår av tabell 1 (pkt. 3.1.) i vedlagte veiledningshefte, ligger 1-roms og 2-roms leiligheter i den åpne byen under dette forslaget med henholdsvis 0,40 og 0,80 bil pr boenhet.

		2.    Bydelsutvalget anbefaler at denne saken behandles i Samferdsels- og miljøkomiteen

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Arbeidsutvalgets vedtak:

		Saken sendes - med arbeidsutvalgets overfornevnte  forslag til vedtak i bydelsutvalget, to punkter - til behandling i:

		       Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Bydelsutvalget

		Eldrerådets behandling/vedtak:

		Eldrerådet  hadde følgende merknader:

		Det er tidligere blitt skrevet brev av leder for eldrerådet til Oslo sporveier ift. utvidelse av parkeringsplasser ved Nordstrand eldresenter i  Poppelstien. .Denne saken vil bli gjenopptatt av elderådet

		Votering:

		Arbeidsutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med ovenfornevnte  merknader

		Eldrerådets vedtak:

		Arbeidsutvalgets  innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader:

		 Det er tidligere blitt skrevet brev av leder for eldrerådet til Oslo sporveier ift. utvidelse av parkeringsplasser ved Nordstrand eldresenter i  Poppelstien. Denne saken vil bli gjenopptatt av elderådet

		Rådet for funksjonshemmedes vedtak:

		Arbeidsutvalgets  innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader:

		Rff peker på behovet for reserverte parkeringsplasser for funksjonshemmede og ber om at plassering av slike plasser innpasses i planen.

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling/vedtak:

		BMS-komiteen viste til arbeidsutvalgets innstilling, punkt 1, og fremmet følgende forslag til vedtak til dette punktet:

		BMS-komiteen gir sin tilslutning til saksfremstillingen og anbefaler bydelsutvalget å vedta arbeidsutvalgets innstilling.

		Votering:

		BMS-komiteens forslag til vedtak vedrørende punkt 1 i arbeidsutvalgets innstilling, ble enstemmig vedtatt

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:

		BMS-komiteen gir sin tilslutning til saksfremstillingen og anbefaler bydelsutvalget å vedta arbeidsutvalgets innstilling.

		BYDELSUTVALGETS  BEHANDLING

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Arbeidsutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Vedtak:

		1.   Bydelsutvalget har gjennom arbeidsgruppen for trafikkplan for Bydel Nordstrand, fase 3, vurdert at det blir feil å legge parkeringsnormen for indre by til grunn for knutepunkter som Holtet og Sæter. Bydelsutvalget mener at parkeringsnormen for ytre

		       by / den åpne byen må legges til grunn for de nevnte knutepunktene. Bydelsutvalget mener dessuten at ingen boenheter skal ha mindre enn 1 parkeringsplass. Som det framgår av tabell 1 (pkt. 3.1.) i vedlagte veiledningshefte, ligger 1-roms og 2-roms leiligheter i den åpne byen under dette forslaget med henholdsvis 0,40 og 0,80 bil pr boenhet.

		2.    Bydelsutvalget anbefaler at denne saken behandles i Samferdsels- og miljøkomiteen

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget: 

		Saken sendes til:

		Elderådet

		Helse- og sosialkomite

		Bydelsutvalget

		Til komiteer og råd: 

		Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt

		Til bydelsutvalget: 
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Forord
Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet tildeling av sykehjemsplasser.


Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oslo kommune etter kommuneloven av 25. september 1992 med 
endringer av 12. desember 2003. Formålet med forvalt-ningsrevisjon er med virkning fra 1. juli 2004 nedfelt i 
kommuneloven §77 nr. 4 som har følgende ordlyd:


«Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende 
måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i 
samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av 
økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 
forutsetninger (forvaltningsrevisjon).»


I denne rapporten har Kommunerevisjonen vurdert bydelenes praksis ved behandling av søknader om fast plass i 
sykehjem. 


Undersøkelsen ble vedtatt av kontrollutvalgets møte 19.1.2006 (sak 10). Prosjektet sorterer under fokusområde 
sektorer med store brukergrupper i overordnet plan for forvaltningsrevisjon, vedtatt av bystyret 16. mars 2005.


Prosjektet er gjennomført av Frode Grønvold og Inger-Johanne Kramer.


Vi vil takke alle som har bidratt i prosjektet. Spesielt vil vi takke PROSIT-prosjektet i Helse- og omsorgsetaten, 
Bydel Østensjø og Bydel Frogner. 


24. april 2007


Lars Normann Mikkelsen Frode Grønvold
fung. avdelingsdirektør revisjonsrådgiver
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Hovedbudskap
Det materialet som denne undersøkelsen bygger på, 
viser store ulikheter i bydelenes praksis mht. behand-
ling av søknad om fast plass i sykehjem. Under-
søkelsen viser at det særlig var forbedringspotensial 
mht. at behov for fast plass i sykehjem blir fanget opp 
og at saken blir påbegynt og avgjort uten ugrunnet 
opphold. Blant annet manglet flere bydeler rutiner for 
sentrale deler av saksbehandlingen. I flere av de 
bydelene som hadde rutiner, var disse ikke godt nok 
implementert. 


Sammendrag
I denne rapporten presenterer Kommunerevisjonen en 
undersøkelse av behandlingen av søknader om fast 
plass i sykehjem i alle bydelene. Undersøkelsen er 
basert på intervjuer med ledelsen ved alle bestiller-
enhetene, dokumentasjon i Gerica av alle søknader om 
fast plass i sykehjem fra august 2005 og enkelte 
opplysninger i Gerica om alle søknadene for hele året 
2005. Som en bakgrunn presenterer også rapporten en 
del statistikk i forhold til sykehjemssituasjonen i Oslo.


Den konkrete avgjørelsen om tildeling av sosial- og 
helsetjenester baserer seg på et faglig skjønn og den 
enkelte søker har ikke rett til en bestemt ytelse, for 
eksempel sykehjem. Dette medfører at det ikke er 
mulig å etterprøve skjønnet som er utøvd uten å gå inn 
i alle forhold rundt enkelt saker, og også i forhold til 
hvilke andre pleie- og omsorgstjenester som den 
enkelte bydelen tilbyr. Denne undersøkelsen er avgren-
set slik at den faglige skjønnsutøvelsen i den enkelte 
saken ikke er vurdert. 


Søknader om fast plass i sykehjem krever ofte en 
omfattende saksbehandling. Forvaltningsloven, helse- 
og sosiallovgivingen og Oslo kommunes retningslinjer 
stiller mange krav til søknadsbehandlingen og 
bydelene må sørge for å sikre alle ledd i saksbehand-
lingen for å forebygge overtredelse av regelverkets 
krav. 


Oppsummering av de viktigste vurderingene
– Det var svakheter i flere bydelers praksis ved mottak 


av muntlige henvendelser, kommunikasjon mellom 
hjemmetjenesten og bestillerenheten, samt sikring 
av rettidig revurdering. Dette kan føre til at behovet 
for fast plass i sykehjem ikke blir fanget opp så tidlig 
som ønskelig.


– Det er kritikkverdig at sju bydeler ikke hadde 
utarbeidet prosedyrer innenfor 
rammen av byrådets kriterier for inntak til fast plass i 
sykehjem.


– Saksbehandlingstiden fra søknad til vedtak burde i 
en del saker vært kortere. 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for søknader 
registret i august 2005 var lengre enn det opplysnin-
ger fra Gerica tilsier, og vesentlig lengre enn det 
målet bystyret har satt for saksbehandlingen i 2007. 
Saksbehandlingstidene varierte fra bydel til bydel, 
og fra sak til sak.


– Det var per 1. mai 2006 fattet vedtak i 94 prosent av 
sakene registrert i 2005. De resterende 6 prosent av 
sakene burde også vært avgjort.


– Søkerne ble orientert om retten til fritt sykehjems-
valg. Men informasjonen om tjenestetilbudet ved de 
enkelte sykehjemmene burde vært bedre.


– Gerica brukes ikke på en enhetlig måte i Oslo kom-
mune. Kvaliteten på styringsinformasjon fra systemet 
blir derfor ikke så høy som ønskelig. Flere bestiller-
enheter har heller ikke tatt i bruk funksjonalitet i 
Gerica som ville komplettert informasjonen om den 
enkelte bruker av pleie- og omsorgstjenester


Anbefalinger
Alle bydeler bør gjennomgå behovet for å utarbeide og 
implementere skriftlige rutiner for håndteringen av 
muntlige henvendelser, slik at dokumentering og 
oppfølging av henvendelsene sikres. 


Bydeler som har utarbeidet egne prosedyrer innenfor 
rammen av byrådets kriterier for inntak i sykehjem, bør 
gjennomgå og vurdere om disse er tilfredsstillende, og 
eventuelt utarbeide og implementere nye. De bydelene 
som ikke har utarbeidet egne prosedyrer, må etablere 
slike.


Bydelene bør vurdere sin kapasitet, rutiner og praksis 
med sikte på å avklare om det er behov for å iverksette 
ytterligere tiltak for å sikre at søknader behandles og 
avgjøres uten ugrunnet opphold, og at det fattes ved-
tak i alle saker om fast plass i sykehjem. 


Oslo kommune har valgt å innføre Gerica som fag-
system for pleie- og omsorgsområdet. Alle bydelene 
bør ta i bruk systemet for å dokumentere alle ledd av 
saksbehandlingen for søknader om fast plass i 
sykehjem, også kommunikasjonen mellom bestiller og 
utfører.


Tilbakemelding fra bydelene og byrådsavdelingen
Tolv av femten bydeler har levert tilbakemeldinger på 
undersøkelsen, samt Byrådsavdeling for velferd og 
sosiale tjenester.
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Flere av bydelene er opptatt av diskusjonen om målet 
om 14 dagers saksbehandlingstid for søknader til fast 
sykehjemsplass er formålstjenelig. 


Det er bare fire av bydelene har omtalt utarbeidelse og 
implementering av skriftlige rutiner for håndtering av 
muntlige henvendelse.


De bydelene som ikke hadde utarbeidet egne prose-
dyrer innenfor rammen av byrådets kriterier for inntak 
til sykehjem, har varslet tiltak, med unntak av Bydel 
Ullern som ikke har levert høringsuttalelse.


Åtte av de tolv bydelene som har avgitt uttalelse, 
varsler gjennomgang med utgangspunkt i denne 
rapporten. En slik gjennomgang vil også kunne 
innebære oppfølging av revisjonens anbefaling om 
utarbeidelse og implementering av skriftlige rutiner for 
håndtering av muntlige henvendelser.


Seks bydeler har i sine tilbakemeldinger vært opptatt 
av ulike aspekter ved utviklingen av Gerica-bruken.


Ingen av anbefalingene i rapporten var rettet direkte 
mot byrådsavdelingen. Byrådsavdelingen for velferd og 
sosiale tjenester avga en fyldig uttalelse som la vekt på 
følgende punkter: Rapportens aktualitet, saker som 
byrådet vil fremme med det første, arbeidet med å 
forbedre saksbehandlingen, innføringen av Gerica og 
utarbeidelse av sykehjemskatalog.


Kommunerevisjonens vurdering av høringsuttalelsene 
Det er ingen av uttalelsene som har gitt 
Kommunerevisjonen grunnlag for å endre de opp-
rinnelige vurderinger, konklusjoner og anbefalinger.
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1. Innledning


Pleie- og omsorgssektoren er en økonomisk viktig sek-
tor med stor allmenn interesse. Mer enn halvparten av 
bydelsbudsjettene går til denne sektoren. Sykehjem er 
et særlig ressurskrevende tiltak. 


Byrådet skriver i forslaget til budsjett for 2006 at det 
største effektiviseringspotensialet i pleie- og omsorgs-
tjenestene ligger i LEON-prinsippet1. LEON står for 
Laveste Effektive Omsorgsnivå, og innebærer at en per-
son ikke skal ha bistand på et høyere nivå i omsorgs-
trappen enn vedkommende har behov for. Dekkes for 
eksempel behovet ved at hjemmesykepleien kommer 
en gang i uken, skal den ikke komme daglig. Dekkes 
behovet gjennom et korttidsopphold, skal brukeren 
ikke ha fast plass i sykehjem, samtidig skal de som har 
behov for en fast plass, sikres det. Den konkrete 
avgjørelsen om tildeling av sosial- og helsetjenester 
baserer seg på et faglig skjønn, og den enkelte søker 
har ikke rett til en bestemt ytelse, for eksempel 
sykehjem. 


Oslo kommune har vedtatt brukers rett til fritt valg av 
sykehjem. Dette innebærer at alle med vedtak om fast 
plass i sykehjem, skal kunne velge hvilket sykehjem de 
vil på, uavhengig av bydelstilhørighet. Valgfriheten 
gjaldt i undersøkelsesperioden for sykehjem som Oslo 
kommune eide eller hadde driftsavtale med. 
Valgfriheten gjaldt ikke for korttidsopphold.


Fra 1.1.2007 er ansvaret for drift av sykehjem overført 
til Sykehjemsetaten. Bydelene vil fortsatt ha ansvaret 
for å tildele sykehjemsplasser og kjøpe disse fra den 
nye etaten.


1.1 Formål, problemstilling og avgrensinger 
Prosjektets formål er å bidra til bedre praksis ved 
behandling av søknader om fast plass i sykehjem. 


Problemstillingen er:
Behandler bydelene søknader om fast plass i sykehjem 
i overensstemmelse med gjeldende lovgivning og Oslo 
kommunes retningslinjer? 


Vi har valgt å dele saksbehandlingen opp i ulike faser: 
Søknad, saksutredning, vedtak, iverksettelse og klage. 
Med utgangspunkt i gjeldende lovgivning og Oslo kom-
munes retningslinjer har vi sett på:
– praksis mht. å fange opp søknader
– saksutredning av søknader 
– vedtaksfasen


– iverksettelse av vedtak 
– bistand til søker i forbindelse med eventuell klage på 


avslag 


Undersøkelsen er avgrenset slik at den faglige skjønns-
utøvelsen i den enkelte saken ikke er vurdert. 
Kommunerevisjonen har heller ikke undersøkt hvilke 
tjenester som eventuelt blir tildelt ved avslag på 
søknad om fast plass i sykehjem.


1.2 Metode
Undersøkelsen er gjennomført ved datautvalg fra 
Gerica2 foruten intervjuer med bestillerenhetene3 i alle 
bydelene.


Vi har brukt to utvalg fra Gerica i undersøkelsen4:
– Første utvalg består av alle søknader om fast syke-


hjemsplass som har registreringsdato i Gerica i 
august 2005.


– Andre utvalg består av alle søknader om fast syke-
hjemsplass som har registreringsdato i Gerica i løpet 
av 2005.


I første utvalg var det 192 søknader på fast plass i syke-
hjem. 16 søknader er holdt utenfor undersøkelsen fordi 
disse er innregistreringer av pasienter på venteplass i 
«fremmed bydel», mens behandlingen av søknaden 
om fast sykehjemsplass skjer i bostedsbydelen. 
Utvalget som behandles videre blir dermed 176.


Andre utvalg består av 2 748 søknader fra 2 295 
søkere. Det at søkere har søkt mer enn en gang er 
belyst i avsnitt 2.2 Antall personer på sykehjem, antall 
søkere og søknader i 2005.


I intervjuene deltok lederne og minst en medarbeider 
ved bestillerenheten. Intervjuene ble gjennomført etter 
en fastlagt intervjuguide i juni og juli 2006 (vedlegg 4). 


På noen punkter i denne rapporten bygger vi kun på 
bestillerenhetenes beskrivelser og vurderinger. Der det 


1.  Del 2, side 54


2. Gerica er et dataprogram som er valgt av Oslo kommune til å 
være sektorsystemet for pleie- og omsorgssektoren. De viktig-
ste modulene i systemet er: Saksbehandling, planlegging og 
oppfølging av kommunenes pleieinnsats overfor hver enkelt 
bruker og planlegging og oppfølging av hver ansatt i sekto-
ren. Systemet genererer også rapporter med styringsinforma-
sjon, bl.a. dekker de kravene fra KOSTRA.


3. I denne rapporten er bestillerenheten brukt som et begrep for 
den enheten som behandler søknader om fast plass i syke-
hjem, uavhengig av hva bydelen kaller denne typen enhet.


4. Første utvalg er også en del av andre utvalg.
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er tilfellet, er vi forsiktige i våre vurderinger, konklusjo-
ner og anbefalinger.


Metoden er ytterligere beskrevet i vedlegg 2. 


1.3 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er en beskrivelse av hvordan det som 
undersøkes, bør fungere eller være. Det er en betegn-
else på de forventninger og krav som brukes som 
målestokk i undersøkelsen, og som gir 
Kommunerevisjonen grunnlag for vurderinger og 
synliggjøring av eventuelle forbedringsmuligheter.


Kommunerevisjonen har utledet revisjonskriterier fra
– Lov 19. november 1982 nr 66 om helsetjenesten i 


kommunene (kommunehelsetjenesteloven)
– Lov 3. desember 1991 nr 81 om sosiale tjenester m.v. 


(sosialtjenesteloven) 
– Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvalt-


ningssaker (forvaltningsloven) 
– Forskrift 27. juni 2003 nr 792 om kvalitet i pleie- og 


omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. 
november 1982 nr 66 om helsetjenesten i kom-
munene og etter lov av 13. desember 1991 nr 81 om 
sosiale tjenester m.v.


– Forskrift 20. desember 2002 nr 1731 om internkon-
troll i sosial- og helsetjenesten 


– Forskrift 16. desember 1977 nr 17 om forvaltningsor-
ganenes vegledningsplikt 


– Byrådets instruks: Felles retningslinjer for bydelene 
for inntak i sykehjem og andre heldøgns omsorgs-
tilbud i bydelene, herunder byrådets kriterier for 
inntak i sykehjem og andre heldøgns omsorgstilbud, 
jf. byrådssak 2137/96 


– Kvalitet og kvalitetsmåling i pleie- og omsorgs-
tjenestene. Bystyresak 204/99 


– Serviceerklæring for fritt sykehjemsvalg i Oslo 
kommune


Det redegjøres nærmere for revisjonskriteriene i 
vedlegg 1. 


1.4 Rapportstruktur
Kapittel 2 inneholder enkelte nøkkeltall om sykehjems-
situasjonen i Oslo.


I kapittel 3 presenterer vi faktabeskrivelsen og 
Kommunerevisjonens vurderinger i forhold til revi-
sjonskriteriene. Kapittelet er organisert i fem hoved-
avsnitt; søknad, saksutredning, vedtak, iverksettelse 
og klage.


I kapittel 4 oppsummerer vi våre vurderinger. Deretter 
trekker vi konklusjoner i forhold til problemstillingen 
og gir anbefalinger.







Bydelenes behandling av søknad om fast plass i sykehjem


Kommunerevisjonen 9


2. Enkelte nøkkeltall om sykehjemssituasjonen i Oslo


Som bakgrunn for denne forvaltningsrevisjonen, pre-
senterer vi her statistikk over utviklingen i sykehjems-
sektoren i Oslo:
– Utviklingen i antall personer i aldersgruppen 80 år og 


over, antall sykehjemsplasser og dekningsgrad fra 
1995 til 2005. 


– Antall personer per bydel som lå på sykehjem og 
antall som søkte fast plass i 2005.


– Beskrivelse av utfallet for de som søkte fast plass i 
sykehjem i august 2005.


Det er viktig å merke seg at dekningsgraden ikke beskri-
ver hvor mange plasser en trenger for innbyggerne 80 år 
og eldre. Men det er likevel vanlig å angi deknings-
graden med utgangspunkt i gruppen 80 år og eldre. 


2.1 Antall personer i aldersgruppen 80 år og 
over og antall sykehjemsplasser fra 1995 
til 2005


Tabell 1 viser dekningsgrad over tid, målt som antall 
sykehjemsplasser i forhold til befolkningen i Oslo 80 år 
og eldre. 


Vi ser av tabell 1 at antallet sykehjemsplasser økte fra 
4 994 i 1995 til 5 459 i 1999, deretter sank antallet til 


4 858 i 2005. Dekningsgraden regnet i forhold til antall 
innbyggere 80 år og eldre, hadde samme utvikling som 
antallet sykehjemsplasser. Dekningen var 21,3 prosent 
i 1995 og økte fram til 1999 til 23,1 prosent, for deretter 
å synke til 19,8 prosent i 2005. 


Dekningsgraden i 2005 varierte fra bydel til bydel, fra 
cirka 16 % til 25 %. Bydel Vestre Aker hadde den 
laveste og Bydel Grünerløkka den høyeste deknings-
graden.


2.2 Antall personer på sykehjem, antall 
søkere og søknader i 2005


Med en gjennomsnittlig liggetid i sykehjem i Oslo på i 
overkant av to år5, frigjøres halvparten av sykehjems-
sengene for nye pasienter hvert år. 


I tabell 2 gjengir vi statistikk over hvor mange syke-
hjemsplasser den enkelte bydel brukte 31.12.2005. 
Vi har også tatt med antall søkere (individer) og antall 
søknader om fast plass i sykehjem i 2005. 


Tabell 1: Dekningsgrad fra 1995 til 2005


Note: Tabellen bygger på bydelenes årsstatistikk for sykehjemsplasser til disposisjon per 31.12. det ene året i forhold til innbyggere 80 
år og eldre 1.1 året etter.


Antall personer 80 år og eldre 
i Oslo kommune


Antall sykehjemsplasser som 
bydelene disponerer pr 31.12.


Dekningsgrad 
totalt/80 år og eldre


1995 23 424 4 994 21,3 %


1996 23 459 5 156 22,0 %


1997 23 568 5 211 22,1 %


1998 23 719 5 315 22,4 %


1999 23 592 5 459 23,1 %


2000 24 245 5 378 22,2 %


2001 24 431 5 372 22,0 %


2002 24 475 5 230 21,4 %


2003 24 464 5 139 21,0 %


2004 24 548 4 955 20,2 %


2005 24 487 4 858 19,8 %


5. Gjennomsnittlig liggetid i sykehjem i Oslo var i følge bydels-
statistikken 26,9 mnd, Tabell 3-3 A Innleggelser og utskrivnin-
ger i sykehjem i perioden 01.01. – 31.12.2005.
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Tabell 2: Antall sykehjemsplasser, søkere og søknader til sykehjem per bydel i 2005


Note: Tabellen bygger på Årsstatistikken for bydelene; Antall sykehjemsplasser bydelen disponerer til egne innbyggere 31.12.2005, 
samt rapporter fra Gerica over søknader type 50; søknad om fast plass i sykehjem.


Tabell 2 viser at 2 295 søkte fast plass i sykehjem i 
2005, på søkerne ble det registrert 2 748 søknader. Vi 
ser at det var store forskjeller bydelene imellom både 
mht. antall plasser, søkere og søknader. Bydel 
Nordstrand hadde flest sykehjemsplasser i bruk (510). 
Dette var over seks ganger så mange som Bydel Søndre 
Nordstrand (78 plasser). De samme bydelene hadde 
flest og færrest søkere, henholdsvis 277 og 44. Videre 


ser vi at bydelene gjennomgående har flere søknader 
enn søkere. I noen bydeler er det ganske mange søkere 
som er registrert med mer enn en søknad. 


Tabell 3 viser hvor mange som søkte plass i sykehjem 
per bydel og andelen som søkte flere ganger i løpet av 
2005. 


Tabell 3: Hvor mange søkte fast plass i sykehjem og hvor mange prosent søkte flere ganger, per bydel i 2005


Note: Tabellen bygger på rapporter fra Gerica over søknader type 50; søknad om fast plass i sykehjem. Avrundingsproblematikk gjør at 
enkelte linjer ikke summeres til 100%. 


Sykehjemsplasser bydelene brukte 31.12.2005 Antall søkere i 
2005


Antall søknader 
i 2005


Bydel Søndre Nordstrand 78 44 50
Bydel Stovner 190 68 89
Bydel Gamle Oslo 226 120 157


Bydel St. Hanshaugen 229 129 141
Bydel Bjerke 234 124 128
Bydel Grorud 252 103 130


Bydel Ullern 256 152 222
Bydel Vestre Aker 313 140 155
Bydel Grünerløkka 345 115 143


Bydel Sagene 355 128 179
Bydel Nordre Aker 397 188 222
Bydel Alna 409 177 211


Bydel Frogner 487 273 289
Bydel Østensjø 487 257 302
Bydel Nordstrand 510 277 330


Trygghetsplasser 90


Sum 4 858  2 295 2748


Antall søkere i 2005 Antall ganger søkerne søkte, i prosent av antall søkere
1 2 3 4


Bydel Ullern 152 61 % 34 % 5 % 1 %


Bydel Sagene 128 66 % 27 % 6 % 0 %


Bydel Stovner 68 72 % 25 % 3 % 0 %


Bydel Gamle Oslo 120 75 % 20 % 4 % 1 %
Bydel Grünerløkka 115 77 % 21 % 2 % 0 %


Bydel Grorud 103 77 % 21 % 1 % 1 %


Bydel Alna 177 82 % 16 % 1 % 1 %
Bydel Nordre Aker 188 83 % 16 % 1 % 0 %


Bydel Østensjø 257 84 % 14 % 2 % 0 %


Bydel Nordstrand 277 85 % 12 % 2 % 0 %
Bydel Søndre Nordstrand 44 86 % 14 % 0 % 0 %


Bydel Vestre Aker 140 90 % 9 % 1 % 0 %


Bydel St. Hanshaugen 129 91 % 8 % 1 % 0 %
Bydel Frogner 273 95 % 5 % 0 % 0 %


Bydel Bjerke 124 97 % 3 % 0 % 0 %


Sum 2295 83 % 15 % 2 % 0 %
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I gjennomsnitt var det 17 prosent som søkte mer enn 
en gang. Igjen er det betydelige variasjoner mellom 
bydelene. I Bydel Ullern var det nær 40 prosent som 
søkte mer enn en gang. I Bydel Bjerke var det tilsvar-
ende antallet 3 prosent.


Registreringer i Gerica viser at de viktigste årsakene til 
at en del er registrert med flere søknader er: 
– Bytting av sykehjem. 
– Bydelen tilbyr søkeren en annen tjeneste enn syke-


hjem 
– Avslag på søknaden
– Søker ønsker ikke plassen som bydelen har innvilget, 


men søker likevel på nytt6. 


2.3 Beskrivelse av utfallet for de som søkte 
fast plass i sykehjem i august 2005


I tabell 4 presenteres utfallet av de 176 søknadene fra 
august 2005 som vi har analysert.


Tabell 4: Avbrutte, avgjorte og ikke avgjorte søknader 
om fast plass i sykehjem, søknader fra august 2005.


Note: Tabellen viser status per 01.05.2006. Avrundingsproble-
matikk fører til at summen i tabellen er 99 og ikke 100 %.


Vi ser at 73 prosent av søknadene ble innvilget og at 
26 prosent ble enten avbrutt (11 prosent), fikk avslag 
(12 prosent) eller var ikke avgjort (3 prosent) per 
01.05.2006. Det var flere årsaker til avbrudd, og de to 
vanligste var at brukeren døde eller trakk søknaden. 


Gjennomgangen av søknader fra august 2005 viser 
også at 59 prosent av de 176 som søkte om fast plass i 
sykehjem i august 2005, var innlagt på kortidsopphold 
eller annen institusjon på søknadstidspunktet. 
35 prosent var hjemme, og de fleste av disse mottok 
hjemmebaserte tjenester7. 


Ytterligere statistisk materiale finnes i vedlegg 3. 


6.  Se vedlegg 3.


Antall
I prosent av 
176 søkere


Avbrudd før det ble fattet vedtak 20 11 %


Sum Avbrudd 20 11 %


Avslag 21 12 %


Innvilget 129 73 %


Sum avgjort 150 85 %


Ikke vedtak innen 1.5.2006 6 3 %


Sum ikke avgjort 6 3 %


Totalt i undersøkelsen 176 99 %


7. Se tabell 15 i vedlegg 3, hvor var søker på søknadstidspunktet 
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3. Søknad om fast plass i sykehjem


Bydelene er pålagt å innført bestiller – utfører modell 
(BUM). Dette innebærer at behovet for fast plass i 
sykehjem utredes, vurderes og avgjøres av en bestiller-
enhet som er atskilt fra tjenesteyter (utfører).


I dette kapittelet vurderer vi bestillerenhetenes saks-
behandling. Vi har delt inn behandlingen i følgende 
faser: Søknad, saksutredning, vedtak, iverksettelse og 
klage. 


3.1 Søknad
I denne fasen meldes hjelpebehovet og sak opprettes. 


Vi har sett:
– om kommunen stiller formkrav til søknad om fast 


plass i sykehjem. 
– om kommunen revurderer tjenestetilbudet.


3.1.1 Formkrav til søknad om fast plass i sykehjem


Revisjonskriterier
Lovgivningen stiller ikke formkrav til søknad om fast 
plass i sykehjem og kommunen må behandle både 
skriftlige og muntlige søknader. 


Kommunens retningslinjer sier at søknad om fast plass 
i sykehjem bør inneholde egensøknad undertegnet av 
søker selv, søkers verge eller en annen som søker har 
bemyndiget. 


Kommunerevisjonen ser disse kriteriene i sammen-
heng. Vi legger til grunn at Oslo kommune ønsker at 
det skal foreligge en skriftlig egensøknad, men at kom-
munen samtidig plikter å påbegynne og ferdig-
behandle søknader som framkommer på andre måter, 
skriftlig eller muntlig. 


Vi har undersøkt hvordan muntlige henvendelser 
håndteres. Vi stilte følgende spørsmål:
– Hvordan blir muntlige henvendelser fra brukere/


naboer/pårørende om behov for sykehjemsplass 
fulgt opp? 


– Gis det en vurdering per telefon av om søker har noe 
mulighet til å få innvilget sitt ønske om sykehjems-
plass? 


I tillegg har vi sett på registreringene i Gerica i utvalget 
fra august 20058. 


Faktabeskrivelse
Oslo kommune har utarbeidet et standardskjema 
(egensøknad) til bruk ved søknad om fast plass på 
sykehjem. Dette er tilgjengelig på alle bydelenes 
internettsider.


Alle bestillerenhetene, med unntak av bestillerenheten 
i Bydel Nordstrand, oppga å ha etablert en praksis for 
hvordan muntlige henvendelser fra bruker selv eller 
andre skal følges opp. Den oppgitte praksis varierte fra 
bydel til bydel. Bydelene Grünerløkka, Sagene, 
St. Hanshaugen og Frogner fremla rutinebeskrivelser 
som omtaler behandlingen av muntlige henvendelser 
om fast plass i sykehjem.


Alle bestillerenhetene oppga at de ikke vurderte eller 
tok stilling til enkeltsaker ved muntlige henvendelser, 
men kun ga generell informasjon om bydelens tjenes-
tetilbud. Enkelte nyanserte dette noe og oppga at det i 
opplagte saker, særlig i saker hvor søker var godt kjent, 
kunne forekomme at de ga uttrykk for sitt syn på beho-
vet for og derved muligheten for å få innvilget plass i 
sykehjem. 


Det er i flere saker i Gerica dokumentert at saksbe-
handlingen av henvendelser om fast plass i sykehjem 
var innledet uten at det forelå skriftlig søknad.9 Dette 
ble også bekreftet av flere av informantene. 


Opplysninger gitt i intervjuene sammenholdt med 
registreringer i Gerica, viser også at undertegnet egen-
søknad forelå før det ble fattet vedtak.


Vurdering
Bestillerenhetenes opplysninger og Kommunerevisjo-
nens funn i Gerica viser at saksbehandlingen i en del 
tilfeller startet før det forelå en skriftlig søknad. Videre 
tyder materialet på at bydelene oppfylte byrådets 
instruks om at det bør foreligge undertegnet egen-
søknad før vedtak fattes. Vi ser samtidig at ivaretakelsen 
av byrådets instruks kan medføre en risiko for at slutt-
behandlingen av søknader blir utsatt i påvente av sig-
nert egensøknad.


Kommunerevisjonen ser at det ved håndteringen av 
muntlige henvendelser kan være vanskelig å trekke en 
klar grense mellom bestillerenhetens generelle infor-
masjonsplikt og konkrete vurderinger i saker. Dette 


8. Utvalgene i Gerica er beskrevet i Vedlegg 2 Metode.


9. For den enkelte bydelen er utvalget fra august 2005 så lite at 
det ikke har vært egnet for å fastslå hvor utbredt det var at 
saksbehandlingen var påbegynt før det forelå skriftlig søk-
nad.
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medfører en risiko for at samtaler kan forløpe slik at 
det gis klare vurderinger i forhold til den enkeltes 
mulighet til å få innvilget fast plass i sykehjem. Kartleg-
ging, dokumentering, individuelle vurderinger og kla-
geadgang er sentrale elementer i en forsvarlig saksbe-
handling. Det er uheldig dersom enkelte etter samtaler 
med bestillerenheten unnlater å søke mer formelt. 
Kommunerevisjonen understreker derfor at det er vik-
tig at bydelene avklarer om en muntlig henvendelse i 
realiteten er å betrakte som en søknad og derfor må 
saksbehandles på ordinær måte. Det er viktig at den 
som mottar henvendelser er bevisst på denne pro-
blemstillingen. 


3.1.2 Revurdering av tjenestetilbudet


Revisjonskriterier
Kommunen skal sikre at tjenestetilbudet endres i sam-
svar med endringer i den enkeltes grunnleggende 
behov for hjelp.


Vedtak om hjemmetjenester skal vurderes når beho-
vene endres, minimum hver sjette måned.


Det vil ofte være utfører som først ser endringer i behov 
hos mottakere av hjemmetjenester. Ved revisjonen har 
vi derfor sett på hvordan bestillerenhetene sikrer seg 
informasjon om endringer i den enkelte tjenestemotta-
kers hjelpebehov. 


Vi stilte følgende spørsmål: 
– Gjøres det noe systematisk for at hjemmetjenesten 


skal fange opp behov for sykehjemsplass hos bru-
kerne? 


– Hvor ofte gjennomgås behovet hos de pleietren-
gende i forhold til det hjelpetilbudet de faktisk mot-
tar?


Faktabeskrivelse
Alle bestillerenhetene oppga at hjemmetjenesten 
hadde ansvaret for den løpende vurderingen av tjenes-
temottakers situasjon og skulle gi bestillerenheten 
beskjed om eventuelle behov for en revurdering av 
tjenestetilbudet. 


I elleve bydeler skjedde den løpende informasjonsut-
vekslingen mellom bestillerenheten og hjemmetjenes-
ten via Gerica. I bydelene Ullern, Vestre Aker, Nordre 
Aker og Søndre Nordstrand oppga informantene at de 
ikke, eller i liten grad, benyttet Gerica til dette, og at 
mye av kommunikasjonen skjedde via telefon og 
e-post.


Ni bestillerenheter oppga at de hadde møter med 
hjemmetjenesten minst hver 14. dag. Åtte av disse var 


blant de bydelene som hadde organisert den løpende 
informasjonsutvekslingen via Gerica. 


Av de fire bestillerenhetene som ikke eller, i liten grad 
benyttet Gerica til løpende kommunikasjon, oppga 
bydelene Ullern og Vestre Aker at de heller ikke gjen-
nomførte jevnlige møter med hjemmetjenesten.


Bestillerenhetene oppga at de revurderte tjenestetilbu-
det når hjemmetjenesten meldte at dette var nødven-
dig. I tillegg oppga de at de alltid eller ofte tidsbegren-
set vedtak om tildeling av hjemmebaserte tjenester og 
at det forutsetningsvis skulle foretas en reell revurde-
ring av tjenestetilbudet ved vedtakets utløp. Bydel 
Grünerløkka oppga for sin del at de ikke tidsbegrenset 
vedtak om hjemmesykepleie. Flere påpekte at de ikke 
alltid var à jour med revurderingene, samtidig som de 
understreket at tildelte tjenester ikke ble stoppet av 
den grunn. Bydelene Nordstrand og Søndre Nordstrand 
oppga at de fornyet vedtak uten revurdering med min-
dre hjemmetjenesten hadde meldt fra om endringer i 
tjenestemottakers behov. 


Vurdering 
Det ser ut til at flere av bydelene ikke hadde etablert 
tilstrekkelig system for den løpende informasjonsut-
vekslingen mellom bestillerenheten og hjemme-
tjenesten. Manglende informasjonsutveksling og 
formelle rammer rundt denne, vil etter 
Kommunerevisjonens syn utgjøre en vesentlig risiko for 
mangelfull dokumentasjon og oppfølging av endringer 
i tjenestemottakers behov. Behovet for gode systemer 
for informasjonsutveksling øker ytterligere ved 
innføring av rett for brukerne til å velge tjenesteyter 
(brukervalg).


Kommunerevisjonen ser at flere bestillerenheter hadde 
et forbedringspotensial i forhold til å sikre rettidige 
revurderinger, noe som er viktig for å fange opp et 
behov for fast plass i sykehjem. 


De påpekte svakheter utgjorde en risiko for svikt i for-
hold til å sikre at tjenestetilbudet endres i samsvar med 
endringer i den enkeltes grunnleggende behov for hjelp.


3.2 Saksutredning
Denne fasen strekker seg fra et hjelpebehov er meldt til 
det skal fattes et enkeltvedtak. 


Vi har sett på:
– krav til prosedyre
– tidsfrister 
– foreløpig svar 
– krav til opplysning av saken 
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3.2.1 Krav til prosedyre
Revisjonskriterium 
Hver bydel skal utarbeide egne prosedyrer innenfor 
rammen av byrådets kriterier for inntak i sykehjem.


Vi undersøkte om bydelene hadde skriftlige rutiner 
som bygget på byrådets inntakskriterier.


Faktabeskrivelse
Åtte bydeler hadde utarbeidet skriftlige rutinebeskri-
velser for behandlingen av søknader om fast plass i 
sykehjem. Bestillerenhetene i bydelene Ullern, 
Stovner, Grorud og Nordre Aker oppga at de isteden 
forholdt seg direkte til byrådets instruks. Det samme 
var tilfellet for bydelene Bjerke, Nordstrand og Søndre 
Nordstrand som imidlertid oppga at rutinebeskrivelser 
var under utarbeidelse.


Kommunerevisjonen fikk kopi av rutinebeskrivelsene 
der det var utarbeidet slike. De beskriver i hovedsak 
sakens gang. De oppstiller i varierende grad kriterier og 
gir i varierende grad utfyllende veiledning i forhold til 
disse. Vi har imidlertid ikke gått nærmere gjennom 
disse med sikte på å vurdere form og innhold.


Vurdering
Sju bydeler hadde ikke utarbeidet egne prosedyrer slik 
de ble pålagt i byrådets instruks fra 1996. 


3.2.2 Tidsfrister
Revisjonskriterium
Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken 
uten ugrunnet opphold.


Svar på henvendelser om sykehjemsplass i form av 
enkeltvedtak og eventuelt påfølgende iverksettelse av 
vedtaket bør skje raskt. Samtidig kan en forsvarlig 
saksbehandling være tidkrevende. Bestillerenhetene 


må i praksis balansere og ivareta disse motstridene 
kravene, innenfor lovens krav om «uten ugrunnet opp-
hold».


Vi har i Gerica sett på alle søknadene om fast plass i 
sykehjem som ble registrert i august 2005. Vi noterte 
dato for søknad, hvor søker var på søknadstidspunk-
tet, hvem henvendelsen kom fra, dato for vedtak, utfal-
let av vedtaket, innleggelsesdato og status per 
1.5.2006. I tillegg har vi i en del tilfeller brukt annen 
dokumentasjon i Gerica. Alle dataene ble lagt inn i et 
regneark slik at vi kunne regne ut hvor lang tid de ulike 
fasene tok i de undersøkte sakene. 


Vi stilte dessuten følgende spørsmål til bestiller-
enhetene:
– Har dere retningslinjer for prioriteringsrekkefølge for 


behandling av sykehjemssaker? 
– Hvordan skal vi tolke dato for søknad til syke-


hjemsplass i Gerica for din bydel? 
Er det den dagen en bruker/lege/pårørende har tatt 
kontakt med bestillerenheten om sykehjemsplass, 
den dagen det foreligger en skriftlig søknad, den 
dagen søknaden foreligger med vedlegg eller den 
dagen saksbehandler begynner å behandle saken?


– Hvordan sikrer bestillerenheten at saksbehandlingen 
starter uten ugrunnet opphold? 


– Treffes vedtak når søkers situasjon og behov er fer-
dig utredet, eller først når det faktisk er ledig plass? 


Vi viser også til vår behandling av formkrav til søknad i 
3.1.1 i denne rapporten.


Faktabeskrivelse
Gerica angir dato bl.a. for søknad, vedtak og innleg-
gelse på fast plass i sykehjem. For de søknadene om 
fast plass i sykehjem som er registrert i Gerica i august 
2005 har vi laget tabell 5 som gir oversikt over gjen-
nomsnittlige antall dager; fra søkt til vedtak, fra vedtak 
til innleggelse og fra søkt til innleggelse.
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Tabell 5: Saksbehandlingstid (for de som søkte i august 2005)


Note: Det understrekes at dette er gjennomsnittstall for små utvalg, slik at de ikke er egnet til å trekke slutninger for saksbehandlings-
tiden generelt. Saksbehandlingstidene i tabellen må antas å være kortere enn de er i realiteten, fordi saksbehandlingen i en del 
tilfeller er startet på et tidligere tidspunkt enn det som er angitt med søknadsdato i Gerica. Kolonnen «Ant. dager fra egensøknad 
til innleggelse» er ikke lik summen av de to kolonnene til venstre fordi denne kolonnen bare tar med innvilgelser, mens «Ant. 
dager fra egensøknad til vedtak» tar med alle søknader uansett utfall. Bydel Stovner oppgir at «Ant. dager fra egensøknad til ved-
tak» gjelder fra henvendelse – uavhengig av form, mens alle de andre bydelene oppgir at dette er fra mottatt egensøknads-
skjema.


I fem10 bydeler er Ant. dager fra egensøknad til vedtak 
(Uansett utfall) større enn Ant. dager fra egensøknad til 
innleggelse (de som er innvilget), det betyr at det i 
gjennomsnitt er lengre behandlingstid for søknader 
som avslås enn for søknader som innvilges.


Saksbehandlingstidene (fra egensøknad til vedtak) 
varierte fra bydel til bydel, og fra sak til sak. Som vi ser 
av tabell 5 hadde ti bydeler en saksbehandlingstid på 
mer enn 40 dager i gjennomsnitt. Tiden fra vedtak til 
innleggelse var kort i de fleste bydelene. I fem bydeler 
var det samme eller påfølgende dato for vedtak og inn-
leggelse på fast plass i sykehjem, dette gjelder byde-
lene Frogner (14 av 14 tilfeller), St. Hanshaugen (3 av 3 
tilfeller), Nordstrand (12 av 12 tilfeller), Grorud (6 av 6 
tilfeller) og Østensjø (7 av 7 tilfeller). Om en ser dette i 
sammenheng med at cirka 2/3 av søkerne allerede var 
på institusjon da de søkte, kan forklaringen ligge i at 


de som var på institusjon ble liggende og de som 
bodde hjemme på søknadstidspunktet, ofte fikk kort-
tidsopphold som en del av utredningen for så å få inn-
vilget fast plass. Økonomi eller tilgang på ledige lang-
tidsplasser, slik bestillerenheten i Bydel 
St. Hanshaugen11 oppga, kan også påvirke vedtaks-
tidspunktet.


Kommunerevisjonen regner risikoen for svikt i ivareta-
kelsen av den 1/3 som bor hjemme for større enn for de 
som er på institusjon på søknadstidspunktet. Vi har 
derfor skilt ut de som bodde hjemme på søknadstids-
punktet i figur 1 som viser antall dager fra den dato 
søknaden er registrert i Gerica12 (per søknad) til ved-
tak. 


Ant. dager fra
egensøknad til vedtak


(Uansett utfall)


Ant. dager fra vedtak
til innleggelse


(de som er innvilget)


Ant. dager fra egensøknad
til innleggelse


(de som er innvilget)


Bydel Grünerløkka 8 4 12


Bydel Ullern 15 23 38


Bydel Nordre Aker 25 22 42


Bydel Frogner 31 0 24


Bydel Sagene 35 6 38


Bydel St. Hanshaugen 45 0 52


Bydel Nordstrand 45 0 50


Bydel Grorud 47 1 39


Bydel Gamle Oslo 48 11 65


Bydel Vestre Aker 48 28 64


Bydel Alna 48 2 41


Bydel Østensjø 54 0 40


Bydel Søndre Nordstrand 58 13 71


Bydel Stovner 77 1 24


Bydel Bjerke 83 2 85


10.Bydelene Frogner, Grorud, Alna, Østensjø og Stovner


11. Se siste avsnitt før vurdering i dette delkapitlet
12.Feltet ”søktdato” i Gerica som i manualen er definert som 


stemplet dato eller dato ved henvendelsen. 
Jf. Manual oppdatert 19.10.2006
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Figur 1 Hvor mange dager gikk det fra søknad til vedtak for de som var hjemme på søknadstidspunktet. N=62


Figur 1 viser at:
– i sju saker ble det fattet vedtak samme dag som 


saken ble registrert, i ytterligere sju saker ble vedtak 
fattet innen ti dager.


– I 21 saker var tiden mellom 11 og 50 dager.
– i 20 saker var tiden fra registrering til vedtak mer enn 


50 dager.
– for sju av søknadene var det ikke fattet vedtak per 


1.5.2006.


En del av de som bodde hjemme på søknadstids-
punktet, var i deler av søknadsperioden på korttids-
opphold i sykehjem. Vi har ikke undersøkt hvor mange 
dette var, eller om dette har vært en del av 
behandlingen av søknad om fast plass i sykehjem eller 
om dette var uavhengig av saksbehandlingen. 


Alle bydelene oppga at de ikke hadde utarbeidet skrift-
lige retningslinjer som ga veiledning i forhold til priori-
teringen mellom enkeltsaker. Vår gjennomgang av hen-
vendelses- og vurderingsskjemaet framlagt fra Bydel 
St. Hanshaugen viste imidlertid at det der var gitt noen 
kriterier som saksbehandler skulle bruke som grunnlag 
for å vurdere hvilken prioritering henvendelsen eller 
søknaden skulle gis.


Bestillerenhetene oppga følgende på spørsmål om sin 
registrering av søknadsdato i Gerica:
– Bydel St. Hanshaugen registrerte datoen egensøk-


naden var datert.
– Bydel Nordre Aker antok at noen av saksbehandlerne 


registrerte datoen egensøknaden var datert, mens 


andre registrerte datoen for mottatt/innstemplet 
egensøknad. 


– Bydel Stovner oppga at den registrerte den dag den 
mottok skriftlig eller muntlig søknad.


– De øvrige 12 bydelene oppga at de registrerte datoen 
for mottatt/innstemplet egensøknad. Bydel Frogner 
har imidlertid fremlagt en rutinebeskrivelse som sier 
at dato på egensøknad skal registreres. 


Om arbeidsmengden oppgir bestillerenhetene i byde-
lene Sagene, Ullern, Vestre Aker, Østensjø og Søndre 
Nordstrand at den er håndterlig og at sakene behand-
les fortløpende. Bestillerenheten i Bydel Nordstrand 
oppgir at enheten er underbemannet, noe som i perio-
der medfører at saker blir liggende ubehandlet. Bestil-
lerenheten i Bydel Alna oppgir at deres arbeids-
situasjon i perioder medfører at de bevisst innvilger 
ubegrensede korttidsopphold når det er søkt om 
langtidsplass og vedkommende ikke kan oppholde seg 
i hjemmet.


Ingen oppgir at de har utarbeidet skriftlige rutine-
beskrivelser for å sikre at saksbehandlingen igangset-
tes uten ugrunnet opphold. Gjennomgangen av de 
fremlagte rutinebeskrivelsene viser imidlertid at 
bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, 
St. Hanshaugen og Frogner har rutinebeskrivelser som 
angir tidsfrister for når ulike aktiviteter bør være 
gjennomført, for eksempel vurderingsbesøk.


Alle bydelene med unntak av bydelene Søndre 
Nordstrand og St. Hanshaugen, oppga at de fattet 
vedtak om fast plass i sykehjem så snart saken var 
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ferdig utredet. Bydel Søndre Nordstrand opplyste at 
den først fattet vedtak om langtidsplass når vedtak om 
kortidsopphold utløp. Bydel St. Hanshaugen ventet på 
sin side i august 2005 med å innvilge søknader til det 
var ledige langtidsplasser. 


Vurdering
Kommunerevisjonens vurdering er at bydelenes regis-
trering av egensøknad ikke er egnet som angivelse av 
startpunkt på måling av saksbehandlingstid, om den 
skal måles fra første henvendelse. I saker hvor saksbe-
handlingen ikke var initiert av egensøknad, vil den 
reelle saksbehandlingstiden være lengre enn det opp-
lysningene i Gerica tilsier. 


En del bydeler hadde etter Kommunerevisjonens opp-
fatning, gjennomsnittlige saksbehandlingstider som 
indikerer at lovens krav om at saken skal forberedes og 
avgjøres «uten ugrunnet opphold» ikke oppfylles, selv 
om det i enkelte saker er påkrevet med en omfattende 
og dermed tidkrevende behandling.


For 2007 har bystyret tilsluttet seg byrådets forslag13 
om et måltall for saksbehandlingstiden for søknad om 
fast sykehjemsplass på 14 dager. Bare en av bydelene 
hadde kortere gjennomsnittelig saksbehandlingstid for 
de som søkte i august 2005.


Med det antall saker som bestillerenhetene behandlet, 
er det etter Kommunerevisjonens syn betenkelig at et 
flertall av bydelene ikke hadde utarbeidet rutiner som 
skulle sikre at saksbehandlingen ble innledet uten 
ugrunnet opphold. Slike rutiner vil også kunne bidra til 
å sikre at bestillerenheten overholder kravet i Bystyrets 
vedtak om kvalitet14:


Ved henvendelse til bydelen med melding om 
behov for hjelp skal det opprettes kontakt med 
søker innen en uke, dog umiddelbart ved akutte 
behov. 


Flere av informantene hadde manglende kjennskap til 
innholdet i de rutinebeskrivelser de utleverte til 
Kommunerevisjonen. Dette indikerer at rutinene ikke 
var tilstrekkelig implementert i organisasjonen, noe 
som etter Kommunerevisjonens syn er viktig for å 
forebygge overtredelse av lovgivningens krav til saks-
behandlingen. 


Vedtak skal fattes når saken er ferdig utredet. 
Kommunerevisjonen understreker at en praksis som 
innebærer at det ikke fattes vedtak før korttidsopphold 


utløper eller fast plass er ledig, ikke er i samsvar med 
lovens krav. (Se også 3.1.1)


3.2.3 Foreløpig svar


Revisjonskriterier
I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig 
svar dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet 
av en måned etter at den er mottatt. Foreløpig svar kan 
unnlates dersom det må anses som åpenbart unødven-
dig.


Vi undersøkte hvilken praksis bydelene hadde i forhold 
til å gi foreløpig svar («forvaltningsmelding») på søk-
nad om fast plass i sykehjem.


Faktabeskrivelse
Alle bestillerenhetene oppga at de sendte foreløpig 
svar etter en konkret vurdering av forventet saksbe-
handlingstid. Ved gjennomgangen av Gericadata for 
Bydel Nordstrand, så imidlertid Kommunerevisjonen 
tre eksempler på at det var sendt foreløpige svar kun få 
dager før vedtak ble truffet. Det kan bety at det ikke er 
foretatt en konkret vurdering av forventet saksbehand-
lingstid. 


Bestillerenhetene i tre bydeler har kommentert i hvilke 
saker de vurderer det som aktuelt å sende foreløpige 
svar. Bydel Vestre Aker og Stovner oppgir at de bare 
sender foreløpig svar til søkere som bor hjemme og 
ikke til søkere innlagt på korttidsopphold eller i syke-
hus. Bydel St. Hanshaugen oppga at de bare sendte 
foreløpig svar når saken ble initiert av en skriftlig søk-
nad.


Vurdering
Det ser ut til at flere av bydelene har en praksis som 
ikke alltid er i overensstemmelse med bestemmelsen 
om foreløpig svar.


3.2.4 Opplysning av saken
Revisjonskriterier
Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opp-
lyst som mulig før vedtak treffes.


Det skal foretas en tverrfaglig vurdering ut fra kjenn-
skap til brukeren og spesielle lokale forhold. 


Søknaden bør være vedlagt uttalelse (ikke eldre enn 3 
måneder) fra søkers lege og en skriftlig vurdering gjort 
av bydelens hjemmetjeneste.


Det skal gjennomføres drøftinger med bruker og 
pårørende med orientering om alternative tilbud.


13. Byrådets forslag til budsjett for 2007, del 02 side 58.
14.Kvalitet og kvalitetsmåling i pleie- og omsorgstjenestene. 


Bystyresak 204/99 – heretter kalt bystyresaken om kvalitet
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Vi stilte spørsmål om: 
– Hvordan er arbeidet med sykehjemssøknader organi-


sert, og hvilken kompetanse har de som er med i 
arbeidet?


– I hvor stor utstrekning ligger uttalelser fra lege/hjem-
metjenesten ved sykehjemssøknader?


– I hvor stor utstrekning gjennomføres det drøfting 
med bruker og pårørende med orientering om alter-
native tilbud? 


Faktabeskrivelse 
Alle bestillerenhetene oppga at de hadde ansatte med 
sykepleiefaglig bakgrunn. Denne gruppen utgjorde 
samlet sett flertallet av saksbehandlerne i saker hvor 
fast plass i sykehjem ble vurdert. Det varierte om 
bestillerenhetene hadde ansatte med en annen faglig 
bakgrunn, samt i hvilken grad disse var ansvarlige for 
behandlingen av søknader om fast plass i sykehjem. 
Av andre faggrupper oppga man blant annet hjelpe-
pleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, omsorgs-
arbeidere og sosionomer. Bestillerenheten i bydel Alna 
oppga at søknader om fast plass i sykehjem kun ble 
behandlet av personer med sykepleierfaglig bakgrunn.


Kravet om tverrfaglighet oppga bestillerenhetene ivare-
tatt ved at det innhentes uttalelser fra andre, slik som 
for eksempel fastlege, hjemmetjenesten, ergoterapeu-
ter, fysioterapeuter, kortidsavdeling ved sykehjem eller 
sykehus og/eller ved interne diskusjoner i bestiller-
enheten.


Alle bestillerenhetene oppga at der de mente det var 
relevant innhentet de uttalelse fra søkers lege og hjem-
metjenesten. I Gerica kan en i en del tilfeller se at det 
er sendt brev til fastlege hvor det bes om uttalelse. 
Svar fra fastlege er ikke skannet inn i Gerica, men i 
enkelte saker er uttalelsen fra lege omtalt i vurderingen 
som legges til grunn for vedtaket.


Alle bestillerenhetene bekreftet at de drøftet alterna-
tive tiltak med bruker og pårørende. Bydel Alna sa at 
de ved disse samtalene forsøkte å unngå innleggelser 
på fast plass i sykehjem. Bydel Søndre Nordstrand 
svarte at de hovedsakelig drøftet alternative tiltak når 
det ble gitt avslag på søknad om fast plass i sykehjem. 


Vurdering
Ifølge bestillerenhetene la de vekt på tverrfaglighet, 
innhenting av uttalelser fra lege og hjemmetjeneste og 
drøftinger med bruker/pårørende. Dette indikerer det 
at det lå til rette for at søkers situasjon ble tilfreds-
stillende opplyst før vedtak ble fattet.


Kommunerevisjonen har imidlertid ikke vurdert enkelt-
saker og kan derfor ikke konkludere mht. om praksis 


var tilfredsstillende i forhold til forvaltningslovens krav 
om at saken skal opplyses så godt som mulig. 


3.3 Vedtak
For vedtak om tildeling av plass i sykehjem gjelder for-
valtningslovens regler, jf. kommunehelsetjeneste-
loven § 2-1 fjerde ledd. Dette innebærer at det alltid 
skal fattes enkeltvedtak ved innvilgelse eller avslag på 
søknad om fast plass i sykehjem. 


Vi har sett på:
– Vilkår for innvilgelse av søknad om fast plass i syke-


hjem. 
– Krav til beslutningsprosessen.
– Krav om skriftlighet og begrunnelse.


3.3.1 Vilkår for innvilgelse av søknad om fast plass i 
sykehjem


Revisjonskriterium
For at vedtak om inntak til fast plass i sykehjem skal 
kunne fattes, må gjennomgangen av søknaden kunne 
oppsummeres med at søkerens permanente fysiske og/
eller mentale funksjonstap tilsier at pleie- og omsorgs-
behovet må ivaretas i sykehjem og at alternative tiltak 
ikke kan kompensere for et slikt tilbud.


Vi spurte bestillerenhetene hvordan de oppfattet dette 
kravet i byrådets instruks15.


Faktabeskrivelse
Alle bestillerenhetene oppga at de oppfattet at byrå-
dets instruks på dette punktet uttrykker prinsippet om 
laveste effektive omsorgsnivå (LEON), hvoretter syke-
hjem er å anse som høyeste omsorgsnivå. Alle oppga 
at LEON prinsippet var styrende for deres daglige 
arbeid. 


Alle bestillerenheter oppga at de la forholdene til rette 
for at personer skulle kunne bo hjemme så lenge som 
mulig. Flere bydeler nevnte at de for eksempel hadde 
brukere som mottok seks til ti besøk i døgnet fra hjem-
metjenesten.


Flere bestillerenheter pekte samtidig på at personer 
med funksjonstap som skyldes ensomhet, utrygghet 
og angst hadde vanskelig for å få innvilget fast plass i 
sykehjem, samtidig som de i liten grad evnet å nyttig-
gjøre seg bydelens øvrige tilbud, for eksempel dagsen-
ter. Enkelte bydeler opplyste at de hadde etablert 
boformer for denne gruppen.


15. Byrådssak 2137/96
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Vurdering
Kommunerevisjonen mener at bestillerenhetenes tolk-
ning av LEON-prinsippet og deres forsøk på å legge til 
rette for at søkerne skal kunne bo hjemme så lenge 
som  mulig, er i samsvar med kriteriets krav. Vi har 
imidlertid ikke data til en nærmere vurdering av dette.


3.3.2 Krav til beslutningsprosessen
Revisjonskriterium
Det skal foretas en tverrfaglig beslutning om vedtak. 
Hver bydel organiserer sine vedtaksorgan. 


Kommunerevisjonen legger til grunn at kriteriet inne-
bærer et krav om tverrfaglighet i beslutningsproses-


sen, men at det ikke fordres et tverrfaglig sammensatt 
organ som er delegert vedtaksfullmakt. 


Vi stilte spørsmål om hvem som deltok i vedtaksfasen.


Faktabeskrivelse
Det varierer fra bydel til bydel hvordan beslutnings-
prosessen er organisert og hvem som er delegert den 
formelle vedtakskompetansen. Tabell 6 viser hvem 
som i august 2005 var involvert i sluttbehandlingen av 
søknaden i de ulike bydelene. Tabellen bygger på 
bestillerenhetenes beskrivelse av beslutnings-
prosessen.


Tabell 6: Hvem deltok i sluttbehandlingen av søknaden?


Note: I Bydel Alna hadde alle saksbehandlerne som var involvert i behandlingen av søknader til fast plass i sykehjem sykepleiefaglig 
bakgrunn 


Som vi ser av tabell 6, var det store forskjeller i hvor 
mange som var inne i sluttbehandlingen av søknad-
ene. I bydelene Sagene og Søndre Nordstrand inn-
stilte saksbehandler til leder som fattet vedtak. Bydel 
Alna oppga at søknader om fast plass i sykehjem kun 
ble behandlet av personer med sykepleierfaglig bak-
grunn. Seks bydeler hadde drøftinger av sakene i hele 


enheten og i tre av disse også med bydelsoverlege. I 
Bydel Frogner drøftet man sakene i hele enheten, i til-
legg deltok bydelsoverlege og leder for korttidsavdelin-
gen ved behov. I Bydelene Vestre Aker, Nordre Aker, 
Grorud, Stovner og Nordstrand var det, i tillegg til faste 
deltakere fra bestillersiden, også faste deltakere fra 
utførersiden. 


Aktivitet Bydel


Saken går fra saksbehandler til leder for vedtak Bydel Sagene 
Bydel Søndre Nordstrand


Saken går fra saksbehandler til drøfting i hele enheten Bydel Gamle Oslo
Bydel Bjerke 
Bydel Alna (se note under)


Saken går fra saksbehandler til drøfting i hele enheten og med bydelsoverlege Bydel Grünerløkka
Bydel St. Hanshaugen
Bydel Ullern


Saken går fra saksbehandler til vedtaksmøte to ganger per uke. Deltakere: Leder, 
koord. for sykehjemsplasser, bydelsoverlege/spesial-konsulent


Bydel Østensjø


Saken går fra saksbehandler til drøfting i hele enh. og bydelsoverl./ 
korttidsavd. ved behov.


Bydel Frogner


Saken går fra saksbehandler til team med faste deltakere også fra utførersiden Bydel Vestre Aker
Bydel Nordre Aker
Bydel Grorud
Bydel Stovner
Bydel Nordstrand


Tabell 7: Hvem var delegert kompetansen til å treffe vedtak?1


BGO BGA BSA BSH BFR BUN BVA BNA BBJ BGR BSR BAL BOS BNS BSN


Leder av bestillerenheten X X X X X X X X X X X X


Avdelingsleder X


Inntaksteam X X


1. BGO – Bydel Gamle Oslo, BGA – Bydel Grünerløkka, BSA – Bydel Sagene, BSH –Bydel St. Hanshaugen, BFR – Bydel Frogner, BUN – 
Bydel Ullern, BVA – Bydel Vestre Aker, BNA – Bydel Nordre Aker, BBJ – Bydel Bjerke, BGR – Bydel Grorud, BSR – Bydel Stovner, BAL – 
Bydel Alna, BOS – Bydel Østensjø, BNS – Bydel Nordstrand og BSN – Bydel Søndre Nordstrand.
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Tabell 7 viser hvem vedtakskompetansen var delegert 
til. Som vi ser var vedtakskompetansen i tolv bydeler 
delegert til bestillerenhetens leder. I Bydel Nordre Aker 
var kompetansen delegert til avdelingssjef. I bydelene 
Vestre Aker og Grorud var fullmakten delegert til et inn-
taksteam.


Vurdering
Bestillerenhetenes beskrivelse av organisering og inn-
henting av opplysninger tilsier at det ligger til rette for 
tverrfaglighet i sluttbehandlingen av søknaden i de 
aller fleste bydelene.


Bydelene har frihet til å organisere sine vedtaksorgan. 
Kommunerevisjonen stiller likevel spørsmål ved at 
bydeler etter innføringen av bestiller – utførermodellen 
fortsatt hadde representanter for utfører i inntaksteam 
som var delegert vedtakskompetanse. 


3.3.3 Krav om skriftlighet og begrunnelse
Revisjonskriterier
Vedtak om tildeling eller avslag på søknad om fast 
plass i sykehjem skal være skriftlige.


Enkeltvedtak skal grunngis. Forvaltningsorganet skal gi 
begrunnelse samtidig med at vedtaket treffes. I andre 
saker enn klagesaker kan forvaltningsorganet la være å 
gi samtidig begrunnelse dersom det innvilger en søk-
nad og det ikke er grunn til å tro at noen part vil være 
misfornøyd med vedtaket.


Undersøkelsene i forhold til dette revisjonskriteriet er 
gjort utelukkende i Gerica. Vi har sett om vedtak er 
skriftlige og avslag begrunnet. Vi har ikke undersøkt 
om begrunnelsene innholdsmessig oppfyller lov og for-
skrift.


Faktabeskrivelse
Kommunerevisjonens gjennomgang av søknader som 
var registrert i Gerica i august 2005 viser at det var:
– truffet 129 skriftlige vedtak om tildeling av fast plass 


i sykehjem. 


– truffet 21 vedtak om avslag. Avslagene var skriftlige 
og begrunnede. 


– 20 saker hvor saksbehandlingen var avbrutt.
– ikke truffet vedtak i seks saker per 01.05.2006.


I og med at vi fant seks «saker hvor det ikke var truffet 
vedtak» i utvalget fra august 2005, valgte vi å se etter 
denne typen saker i Gerica fra hele 2005. Vi fant 152 
slike saker. Tabell 8 viser hvordan disse sakene fordeler 
seg mellom saker hvor bruker ikke ønsker tjenesten, 
søker har trukket saken og hvor det i Gerica ikke er 
oppgitt noen grunn til at saken ikke er avsluttet.


Tabell 8 viser at av de 152 sakene hvor det ikke var fat-
tet noe vedtak var det 29 saker hvor det i Gerica var 
notert at søker hadde trukket søknaden, 70 saker hvor 
bruker ikke ønsket fast plass i sykehjem og 53 saker 
som ikke var ferdigbehandlet.16 


Vurdering
Vårt materiale viser at bestillerenhetene traff skriftlige 
vedtak og at avslagene var 
begrunnet.


Det er betenkelig at det i 152 saker registrert i 2005 
ikke er fattet vedtak per 1. mai 2006. God forvaltnings-
skikk tilsier at når en søknad på fast plass i sykehjem 
trekkes, må bestillerenheten skriftlig orientere søker 
om at saksbehandlingen avsluttes. I de tilfeller saken 
ikke er uttrykkelig trukket, men hvor det framkommer 
opplysninger om at søker ikke ønsker tjenesten, har 
bestillerenheten plikt til å treffe vedtak.


3.4 Iverksettelse
Revisjonskriterier
Søkere som er innvilget fast plass i sykehjem skal som 
hovedregel kunne velge institusjon innen Oslo kommu-
nes institusjoner, kommunale og private med kommu-
nal finansiering.


16.Årsaken til det ikke er fattet vedtak er ikke oppgitt. Sakene er 
ikke videre undersøkt i denne revisjonen.


Tabell 8: Søknader fra 2005 hvor det per 1.5.2006 ikke var fattet vedtak1


Årsaker til at det ikke er fattet vedtak Sum


Søknad trukket
Bruker ønsker ikke 


fast plass
Ikke ferdig-
behandlet? Ikke fattet vedtak


Antall 29 70 53 152


Antall i prosent av alle søknader 1 % 3 % 2 % 6 %


1. En mer detaljert utgave av denne tabellen finnes som tabell 16 i vedlegg 3.
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Bydelen skal gi den enkelte utfyllende informasjon om 
tjenestetilbudet ved sykehjemmene. 


Tjenestemottaker har rett til å motta sykehjemsplass 
innen fire uker fra mottak av vedtak. Hvis det ikke er 
ledig plass ved det sykehjemmet tjenestemottaker har 
ønsket, kan det innvilges midlertidig plass ved et annet 
sykehjem.


Vi stilte følgende spørsmål til bestillerenhetene:
– Hvordan gir bydelen utfyllende informasjon om tje-


nestetilbudet på det sykehjemmet som bruker blir til-
delt plass på?


– Hvordan tolker dere det at tjenestemottaker har rett 
til å motta sykehjemsplass innen fire uker fra mottak 
av vedtak?


– Når mener dere fristen begynner å løpe og når er 
garantien innfridd?


I Gerica undersøkte vi behandlingen av alle søknadene 
fra august 2005 med henhold til antall dager fra innvil-
gelse til innleggelse.


Faktabeskrivelse 
Alle bestillerenhetene oppga at de orienterte søkeren 
om retten til å velge sykehjem. Dette støttes av at det 
lå en standardformulering om dette i vedtaksbrevet 
som ble skrevet ut fra Gerica. Et overveiende flertall av 
bestillerenhetene oppga at stadig flere søkere tar et 
bevisst valg av sykehjem. 


Bestillerenhetene hadde ingen fast praksis for å gi 
søkeren informasjon om tjenestetilbudet ved de ulike 
sykehjemmene. Men i bydeler hvor sykehjem hadde 
utarbeidet informasjonsmateriell, formidlet bestiller-
enheten dette til søker. Alle svarte at de anså at det var 
sykehjemmenes ansvar å gi informasjon i forbindelse 
med innflytting. Flere av informantene oppga at de 
opplevde at det er en utvikling i retning av at pårø-
rende avtalte «visning» ved sykehjemmene. 


Bestillerenhetene hadde en felles oppfatning av at fire 
ukers fristen for tildeling av sykehjemsplass løp fra 
vedtaksdato, samt at fristen var overholdt når søker ble 
tilbudt plass på sykehjem – uavhengig av om det var 
på ønsket sykehjem. Samtlige oppga at de tilstrebet å 
overholde fristen, men at det unntaksvis kunne gå 
noen få dager over. Gerica viser at to tredjedeler av 
søkerne til fast plass i sykehjem i august 2005 allerede 
var på korttidsplass. Disse beholdt ofte plassen i søk-
nadsperioden og etter vedtak om fast plass. 


Tabell 9: Antall dager fra vedtak til innleggelse på 
sykehjem


Note: Kommunerevisjonen understreker at dette er tallene per 
bydel for dem som søkte fast plass i sykehjem i august 
2005. Tallene kan ikke uten videre brukes for å generalisere 
for hvilke bydeler som hadde kort og lang ventetid fra ved-
tak til innleggelse på sykehjem, det er utvalget for lite til. 


Tabell 9 viser antall dager fra positivt vedtak til innleg-
gelse i sykehjem:
– Bydelene Vestre Aker, Ullern og Nordre Aker hadde 


på dette tidspunktet den lengste ventetiden fra ved-
tak til innleggelse.


– Bydelene Bjerke, Alna, Stovner, Grorud, Østensjø, 
St. Hanshaugen, Frogner og Nordstrand hadde 
ventetid på 2 dager eller mindre.


– Bydel St. Hanshaugen hadde ingen tid fra vedtak til 
innleggelse, dette er i tråd med bydelens oppgitte 
praksis som innebar at de ikke innvilget fast syke-
hjemsplass før de hadde en ledig langtidsplass. 
(jf. 3.2.2 foran)


Tabell 9 skiller ikke mellom dem som selv valgte å 
vente hjemme for å komme på ønsket sykehjem, og 
andre. Vi kan på grunnlag av denne tabellen ikke vur-
dere hvorvidt garantien om at alle skal få fast syke-
hjemsplass i løpet av fire uker etter vedtak, er brutt. 


Vurdering 
Bestillerenhetenes utsagn og mal for vedtaksbrev tyder 
på at de som ble innvilget fast plass i sykehjem, ble 
orientert om retten til fritt sykehjemsvalg. 


Et viktig element i ordningen med fritt sykehjemsvalg 
må være å sikre søker/pårørende god informasjon om 
tjenestetilbudet før valget av sykehjem. 


Gjennomsnittlig antall dager
fra vedtak til innleggelse 
(de som er ble innvilget)


Bydel Vestre Aker 28


Bydel Ullern 23


Bydel Nordre Aker 22


Bydel Søndre Nordstrand 13


Bydel Gamle Oslo 11


Bydel Sagene 6


Bydel Grünerløkka 4


Bydel Bjerke 2


Bydel Alna 2


Bydel Stovner 1


Bydel Grorud 1


Bydel Østensjø 0


Bydel St. Hanshaugen 0


Bydel Frogner 0


Bydel Nordstrand 0
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Kommunerevisjonen stiller seg tvilende til at 
bydelenes informasjonspraksis var tilfredsstillende når 
bestillerenhetene overlot dette til sykehjemmene. 


Med få unntak fikk søkere som på søknadstidspunktet 
lå på institusjon, oppfylt sin rett til sykehjemsplass 
innen fire uker ved at de beholdt plassen. For søkere 
som var hjemme på søknadstidspunktet er de data 
som er tatt ut fra Gerica ikke egnet til å danne grunn-
laget for en vurdering av om den enkelte bydelen opp-
fylte kriteriet. 


Etter Kommunerevisjonens syn er det å vente med å 
fatte vedtak til det er ledig fast plass i sykehjem, en 
omgåelse av garantien om tildeling av plass innen fire 
uker og det bryter med lovens krav om saksbehandling 
uten ugrunnet opphold. (jf. 3.2.2)


3.5 Klagebehandling
Revisjonskriterium
Forvaltningsorganet bør hjelpe til med å fylle ut skje-
maer og utarbeide klage og andre dokumenter når det 
synes å være behov for slik hjelp.


Vi spurte bestillerenhetene om hvordan de behandlet 
klager som ble framsatt muntlig. 


Ved hjelp av Gerica undersøkte vi dessuten hvor 
mange som søkte på fast plass i sykehjem mer enn en 


gang i 2005. Flere søknader på samme tjeneste kan 
indikere at søkeren ikke har fått innvilget den tjenesten 
søkeren mener å ha krav på og søkte på nytt i stedet for 
å klage.


Faktabeskrivelse 
Alle bestillerenhetene oppga at de ba om at klager ble 
fremsatt skriftlig og at de ved behov tilbød bistand til å 
nedtegne klagen.


Rapporter fra Gerica viser at 2 295 søkere leverte til 
sammen 2 748 søknader, og at 397 søkere søkte mer 
enn en gang.17 I en vesentlig del av tilfellene, kom en 
ny søknad få dager etter at den forrige søknaden var 
avslått eller trukket.


Vurdering
Den praksis bestillerenhetene oppga at de benyttet 
mht. klager som ble framsatt muntlig, er i tråd med 
revisjonskriteriet.


Det kan være flere grunner til at enkelte søkte flere 
ganger, en av disse ser ut til å være at søker besvarte et 
avslag på fast plass i sykehjem med en ny søknad iste-
denfor å levere en klage.


17.  Dette er nærmere beskrevet i kap. 2, tabell 3
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4. Oppsummering, konklusjoner og anbefalinger


4.1 Oppsummering av Kommunerevisjonens 
vurderinger


Sikrer bydelens praksis at søknadene om fast plass i 
sykehjem blir fanget opp i tråd med gjeldende 
lovgivning og Oslo kommunes retningslinjer?


Vi fant flere eksempler på at bestillerenhetene i sam-
svar med lovgivingen innledet saksbehandling av søk-
nader om fast plass i sykehjem på grunnlag av munt-
lige henvendelser. Bestillerenhetene hadde samtidig 
varierende praksis for hvordan muntlige henvendelser 
ble dokumentert og for hvordan oppfølging ble sikret. 
Kommunerevisjonen understreker derfor at det er vik-
tig at bydelene avklarer om den enkelte konkrete munt-
lige henvendelsen i realiteten er å betrakte som en 
søknad som må saksbehandles på ordinær måte. 


Kommunerevisjonen har påpekt svakheter i flere 
bydelers praksis når det gjelder kommunikasjonen 
mellom bestillerenheten og hjemmetjenesten, samt 
sikringen av rettidig revurdering av tjenestetilbudet. 
Svakhetene kan føre til at behov for fast sykehjems-
plass ikke blir fanget opp så tidlig som ønskelig.


Saksutreder bydelene søknader om fast plass i 
sykehjem i overensstemmelse med gjeldende 
lovgivning og Oslo kommunes retningslinjer? 


Søknader om fast plass i sykehjem krever ofte en 
omfattende saksbehandling. Både lovgivingen og Oslo 
kommunes retningslinjer stiller store krav til søknads-
behandlingen og bydelene må sørge for å sikre alle 
ledd i saksbehandlingsprosessen med sikte på å fore-
bygge overtredelse av regelverkets krav. 


Bydelene har et selvstendig ansvar for å vurdere og 
eventuelt utarbeide nødvendige prosedyrer for å fore-
bygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen. 
Etter Kommunerevisjonens syn er det betenkelig at sju 
bydeler ikke hadde utarbeidet egne prosedyrer innen-
for rammen av byrådets kriterier for inntak i sykehjem. 
På bakgrunn av det antall saker som bestillerenhetene 
behandler, er det etter Kommunerevisjonens syn også 
betenkelig at et flertall ikke hadde rutiner som sikrer at 
saksbehandlingen innledes uten ugrunnet opphold. I 
enkelte av de bydelene som hadde skriftlige rutinebe-
skrivelser, var det indikasjoner på at disse ikke var til-
strekkelig implementert. 


Saksbehandlingstiden i Gerica angir antall dager fra 
mottatt egensøknad til vedtak. I de tilfeller saksbe-
handlingen er igangsatt uten en egensøknad, vil den 
reelle saksbehandlingstiden være lengre enn opplys-


ningene i Gerica tilsier. Saksbehandlingstiden for søk-
nad om fast plass i Gerica i august 2005, var for alle 
bydelene vesentlig lengre enn det målet bystyret har 
sluttet seg til for saksbehandlingen i 2007 som er 14 
dager. 


Alle bestillerenhetene oppga å være kjent med reglene 
om foreløpig svar. Men både bestillerenhetens 
beskrivelse av egen praksis og funn i Gerica indikerer 
at praksis i flere av bydelene ikke alltid var i 
overensstemmelse med reglene.


Fatter bydelene vedtak om fast plass i sykehjem i 
overensstemmelse med gjeldende lovgivning og Oslo 
kommunes retningslinjer? 


Kommunerevisjonens mener at bestillerenhetenes 
tolkning av LEON-prinsippet og deres forsøk på å legge 
til rette for at søkerne skal kunne bo hjemme så lenge 
som mulig, er i samsvar med kriteriets krav. Siden 
Kommunerevisjonen ikke har gått inn i enkeltsaker, 
eller vurdert det samlede pleie- og omsorgstilbudet i 
bydelene, kan vi imidlertid ikke konkludere i forhold til 
utfallet i de sakene som bestillerenhetene behandlet. 


Kommunerevisjonen stiller spørsmål ved om ved-
taksprosessen var i tråd med bestiller / utførermodel-
len i de bydelene som hadde representanter for utfører 
i inntaksteam som var delegert vedtakskompetanse.


Det er fattet vedtak i 94 prosent av sakene som var 
registrert i 2005. Det er betenkelig at det i 6 prosent 
(152) av sakene ikke var fattet vedtak per 1. mai 2006. 


Iverksetter bydelene vedtak om fast plass i sykehjem i 
overensstemmelse med gjeldende lovgivning og Oslo 
kommunes retningslinjer? 


Etter Kommunerevisjonens syn tilsier funnene at de 
som ble innvilget fast plass i sykehjem ble orientert om 
retten til fritt sykehjemsvalg. Kommunerevisjonen stil-
ler seg imidlertid tvilende til at bydelenes informa-
sjonspraksis var tilfredsstillende i forhold til å sikre 
søker/pårørende god informasjon om tjenestetilbudet 
ved det enkelte sykehjem før valget av sykehjem. 


Utvalget fra august 2005 viser med få unntak at søkere 
som på søknadstidspunktet lå på institusjon (2/3 av 
søkerne), fikk oppfylt sin rett til sykehjemsplass innen 
fire uker ved at de beholdt plassen de allerede hadde. 
For søkere som ikke var på institusjon (1/3 av søkerne) 
på søknadstidspunktet, er utvalget for lite til å konklu-
dere i forhold til i hvilken grad den enkelte bydelen 
oppfylte kriteriet. 
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Etter Kommunerevisjonens syn var praksisen med å 
vente med å fatte vedtak til det er ledig fast plass i 
sykehjem, en omgåelse av garantien om tildeling av 
plass innen fire uker.


Bistår bydelene søker i forbindelse med klage over 
avslag på søknad om fast plass i sykehjem i 
overensstemmelse med gjeldende lovgivning? 


Den praksisen bestillerenhetene beskrev indikerer at 
søkerne fikk nødvendig bistand til å utarbeide klage 
over avslag på søknad om fast plass i sykehjem. 


Sluttbemerkning om bydelenes bruk av Gerica.
Denne undersøkelsen har ikke hatt som mål å under-
søke bestillerenhetenes bruk av Gerica, men mye av 
datagrunnlaget er hentet ut fra systemet. Vi har sett at 
Gerica ikke ble brukt på en enhetlig måte i Oslo kom-
mune. Vi har funnet at beskrivelsene av det som skal 
fylles inn i skjermbildene ikke alltid var entydig og at 
det som ble fylt inn ikke uten videre var egnet til å 
danne grunnlag for styringsdata i forhold til mål som er 
definert av bystyret. Flere bestillerenheter hadde heller 
ikke tatt i bruk funksjonalitet i Gerica som ville kom-
plettert informasjonen om den enkelte bruker av pleie- 
og omsorgstjenester.18 


4.2 Konklusjon og anbefalinger
Det materialet som denne undersøkelsen bygger på, 
viser store ulikheter i bydelenes praksis mht. behand-
ling av søknad om fast plass i sykehjem. Undersøk-


elsen viser at det særlig var forbedringspotensial mht. 
at behov for fast plass i sykehjem blir fanget opp og at 
saken blir påbegynt og avgjort uten ugrunnet opphold. 
Blant annet manglet flere bydeler rutiner for sentrale 
deler av saksbehandlingen. I flere av de bydelene som 
hadde rutiner, var dessuten disse ikke alltid tilstrekke-
lig implementert. 


Anbefalinger
Alle bydeler bør gjennomgå behovet for å utarbeide og 
implementere skriftlige rutiner for håndteringen av 
muntlige henvendelser, slik at dokumentering og opp-
følging av henvendelsene sikres. 


Bydeler som har utarbeidet egne prosedyrer innenfor 
rammen av byrådets kriterier for inntak i sykehjem, bør 
gjennomgå og vurdere om disse er tilfredsstillende, og 
eventuelt utarbeide og implementere nye. De bydelene 
som ikke har utarbeidet egne prosedyrer, må etablere 
slike.


Bydelene bør vurdere sin kapasitet, rutiner og praksis 
med sikte på å avklare om det er behov for å iverksette 
ytterligere tiltak for å sikre at søknader behandles og 
avgjøres uten ugrunnet opphold, og at det fattes ved-
tak i alle saker om fast plass i sykehjem. 


Oslo kommune har valgt å innføre Gerica som fagsys-
tem for pleie- og omsorgsområdet. Alle bydelene bør ta 
i bruk systemet for å dokumentere alle ledd av saksbe-
handlingen for søknader om fast plass i sykehjem, 
også kommunikasjonen mellom bestiller og utfører.


18.Vedlegg 5 gir noen eksempler på de forholdene som vi har 
sett.
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5. Tilbakemeldinger og Kommunerevisjonens vurdering


Den foreløpige rapporten ble 20.02.2007 sendt ut til 
alle bydelene og til byråden for velferd og sosiale tje-
nester. Siden denne undersøkelsen var rettet mot alle 
bydelene ble alle bedt om å avgi uttalelse.


Følgende avga uttalelse innen fristen:
Bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, St. Hanshaugen, 
Frogner, Vestre Aker, Nordre Aker, Stovner, Østensjø og 
Nordstrand.


Etter påminnelse har i tillegg følgene avgitt uttalelse 
per 13.04.2007:


Byråden for velferd og sosiale tjenester, og bydelene 
Grorud, Bjerke og Alna.


Følgende bydeler hadde ikke avgitt uttalelse da rappor-
ten gikk i trykken:
Bydelene Sagene, Ullern og Søndre Nordstrand19.


Samtidlige uttalelser er gjengitt i vedlegg 6 til 
rapporten.


I dette kapitelet refererer vi noen av hovedpunktene i 
uttalelsene og Kommune-revisjonens vurdering av 
disse.


5.1 Tilbakemelding fra bydelene
Gjennomgående er tilbakemeldingene fra bydelene 
korte og innholder formuleringer om at de har lest rap-
porten, at de vil gå gjennom sine rutiner og bruk rap-
porten i sitt forbedringsarbeid. 


Om metode
Det er ingen bydeler som har hatt innvendinger til 
metoden som er brukt i undersøkelsen, men Bydel 
Østensjø mente at undersøkelsen burde hatt et fokus 
på bruken av større deler av omsorgstrappen.


Om mål for saksbehandlingstid
Flere bydeler har kommentert målet om saksbehand-
lingstid på 14 dager for søknader til fast plass i syke-
hjem. Som det framgår av pkt. 3.2.2 Tidsfrister er dette 
målet hentet fra byrådets forslag til budsjett for 2007. 
Bydel Gamle Oslo har kommentert målet slik:


For å tilstå en sykehjemsplass kreves en grundig, 
tverrfaglig saksbehandling. Ofte vil en del av vur-
deringen foretas under et korttidsopphold med 
en minimumsvarighet på 14 dager. Med en saks-
behandlingstid på 14 dager vil det være vanskelig 
å gjøre en god vurdering ut i fra LEON-prinsippet.


 Bydel Nordstrand skriver bl.a.:


Når søknad registreres, og bruker tildeles kort-
tidsopphold for vurdering av hjelpebehov, vil 
saksbehandlingstiden som regel overskride 14 
dager når måling foretas ved søknadstidspunkt. 
Det anses imidlertid at saken allikevel er satt i 
behandling uten ugrunnet opphold, når det er til-
delt vurderingsopphold. Likeledes er brukers 
behov for nødvendig helsehjelp ivaretatt på for-
svarlig måte i samme periode.


Bydel Nordstrand mener det bør vurderes om kra-
vet til 14 dagers saksbehandlingstid faktisk frem-
mer den kvalitetsøkning man søker, eller om 
dette kravet kan medføre brudd med andre mål 
som man også faktisk har satt for tjenestetil-
delingen i Oslo kommune.


Også andre av bydeler har anført tilsvarende syns-
punkter som bydelene Gamle Oslo og Nordstrand.


Om bruken av Gerica
Bydelene Østensjø og Grorud har påpekt viktigheten 
av at Gerica brukes på enhetlig måte slik at data fra 
Gerica kan brukes til sammenlikning. Om dette skriver 
Bydel Grorud bl.a.:


Innhenting av informasjon i Gerica på samme 
måte i alle bydeler gir mulighet for sammenlig-
nende data mellom bydelene og er en effektiv 
måte å skaffe seg viktig informasjon på. Det forut-
setter imidlertid at innleggelse av dataene i fag-
systemet bygger på samme forståelse.


Bydel Østensjø påpeker også ønskeligheten av å 
kunne skanne inn for eksempel svar fra fastlege.


Bydelene Nordre Aker og Vestre Aker påpeker at det 
etter undersøkelsestidspunktet er innført nye rutiner 
for kommunikasjon mellom bestillerenheten og utfører 
med Gerica som kommunikasjonsverktøy.


Bydelenes tiltak i forhold til anbefalingene
Kommunerevisjonens første anbefaling oppfordret alle 
bydelene til å utarbeide og implementere skriftlige 
rutiner for håndtering av muntlige henvendelser. Bare 


19.Kommunerevisjonen mottok uttalelse fra Bydel Søndre Nord-
strand den 16.04.07, datert fra bydelen 03.04.07. Uttalelsen 
ligger i vedlegg 6. Bydelene Sagene og Ullern vil bli purret i 
etterhånd.
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fire av bydelene har omtalt sin oppfølging av denne 
anbefalingen.


Den andre anbefalingen var rettet mot de bydelen som 
ikke hadde utarbeidet egne prosedyrer innenfor ram-
men av byrådets kriterier for inntak til sykehjem. De 
bydelene som hadde avvik på dette forholdet, har vars-
let tiltak, med unntak av Bydel Ullern som ikke har 
levert noen uttalelse.


Tredje anbefaling var en oppfordring til å vurdere beho-
vet for tiltak i forhold til å sikre at søknader behandles 
og avgjøres uten ugrunnet opphold. Åtte av de tolv 
bydelene som har avgitt uttalelse, varsler gjennom-
gang med utgangspunkt i denne rapporten. En slik 
gjennomgang vil også kunne innebære oppfølging av 
revisjonens første anbefaling.


Den siste anbefalingen var en oppfordring om utvikle 
bydelenes bruk av Gerica. Ut over det som allerede er 
skrevet ovenfor om bydelens uttalelser om bruken av 
Gerica, har også bydelene Gamle Oslo og Stovner vars-
let tiltak.


Oppretting av feil i rapporten
Bydel Østensjø mente at bydelen var feilplassert i 
tabell 6, dette er rettet opp i denne utgaven av rappor-
ten.


5.2 Tilbakemelding fra byråden for velferd og 
sosiale tjenester.


Byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester avga 
en fyldig uttalelse som la vekt på følgende punkter: 
Rapportens aktualitet, saker som byrådet vil fremme 
med det første, arbeidet med å forbedre saksbehand-
lingen, innføringen av Gerica og utarbeidelse av syke-
hjemskatalog.


Rapportens aktualitet
VST skriver at rapporten omhandler et viktig tema og at 
byrådet over tid har vært opptatt av å bedre saksbe-
handlingen. Rapporten viser at bydelene til tross for 
stort fokus gjennom flere år, fortsatt er kommet ulike 
langt i arbeidet med å profesjonalisere denne delen av 
tjenesten, og at det fortsatt er forbedringspotensial 
knyttet til saksbehandlingen.


Saker som byrådet vil fremme med det første
Byrådet har en omsorgsmelding og en sykehjemsbe-
hovsplan under arbeid. Det kan forventes at det vil leg-
ges føringer og videre strategier for bruk av 
sykehjemmene. Byrådet vil bruke rapportens innhold, 


konklusjoner og anbefalinger som en del av grunnlags-
materialet i det videre arbeidet med sakene.


Arbeidet med å forbedre saksbehandlingen
Byrådsavdelingen vil følge opp arbeidet med å bedre 
kommunikasjonen mellom bestillerkontorene og de 
utførende tjenestene, i bydelene og i sykehjemsetaten. 
Byrådsavdelingen vil også ta initiativ til at de forhold 
rapporten omhandler og at Kommunerevisjons anbefa-
linger følges opp i effektiviseringsnettverkene. Uttalel-
sen legger også vekt på at det forutsettes at bydelene 
følger opp rapporten innenfor eget ansvarsområde.


Innføringen av Gerica
Byrådsavdelingen redegjør for deler av arbeidet med 
innføringen av Gerica med vekt på at arbeidet har støtt 
på flere hindringer av teknisk og/eller programmessig 
karakter, og nye krav fra staten til registreringer 
(IPLOS). Det fastslås også at det er lagt ned et stort 
arbeid i standardisering av en rekke maler og prose-
dyrer, som bygger opp under bestillerkontorenes 
arbeid og målet om enhetlig praksis.


Utarbeidelse av sykehjemskatalog
Byrådsavdelingen forventer at Sykehjemsetaten i løpet 
av høsten 2007 har utarbeidet en sykehjemskatalog. 
Serviceerklæringen om fritt sykehjemsvalg er under 
omarbeidelse og ny utgave forventes klar i løpet av 
sommeren 2007.


Byrådsavdelingen har ikke kommentert bruken av 
målet for saksbehandlingstid, utover at de finner grunn 
til å påpeke at lang saksbehandlingstid dog ikke er 
ensbetydende med at søkeren ikke får tjenester. 


5.3 Kommunerevisjonens vurdering av 
høringsuttalelsene


Kommunerevisjonen merker seg at det er tre bydeler 
som ikke har avgitt uttalelse, og vil følge opp dette i 
brev til disse.


5.3.1 Bydelenes uttalelser
Undersøkelse om bruken av større deler av omsorgs-
trappen


Kommunerevisjonen forstår Bydel Østensjø innvending 
om at undersøkelsen burde vært rettet mot større deler 
av omsorgstrappen. Materialet i en slik undersøkelse 
rettet mot alle bydelene ville imidlertid blitt meget stort 
og uhåndterlig. Undersøkelser mot bruken av omsorgs-
trappen er like fullt interessant, men vil da måtte rettes 
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mot en eller noen få case-bydeler. Slike undersøkelser 
kan bli aktuelle på et senere tidspunkt.


Om mål for saksbehandlingstid
Kommunerevisjonen reviderer ikke hvorvidt byrådets/
bystyrets mål er formålstjenlige og vil derfor ikke kom-
mentere målet for saksbehandlingstid ytterligere.


Om bruken av Gerica
Kommunerevisjonen oppfatter at flere bydelers under-
strekingen av behovet for lik bruk av Gerica og behovet 
for innskanningsmuligheter underbygger revisjonens 
anbefaling om Gerica. 


Bydelenes tiltak i forhold til anbefalingene
En del av bydelenes uttalelser i forhold til deres oppføl-
ging av de enkelte anbefalingene er mindre konkrete 
enn ønskelig. 


5.3.2 Byrådsavdelingens uttalelse
Kommunerevisjonen ser at rapporten belyser et saks-
område som byrådsavdelingen er opptatt av, og opp-
fatter uttalelsen som en bekreftelse på at rapporten vil 
bli brukt i det videre arbeidet og at anbefalingene vil 
bli fulgt opp. 


5.3.3 Kommunerevisjonens avsluttende kommentar
Det er ingen av uttalelsene som gir grunnlag for å endre 
Kommunerevisjonens opprinnelige vurderinger, 
konklusjoner og anbefalinger.
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Vedlegg 1: Nærmere om revisjonskriteriene


Kommunerevisjonen har utledet revisjonskriterier fra
– Lov 19. november 1982 nr 66 om helsetjenesten i 


kommunene (kommunehelsetjenesteloven)
– Lov 3. desember 1991 nr 81 om sosiale tjenester m.v. 


(sosialtjenesteloven) 
– Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvalt-


ningssaker (forvaltningsloven) 
– Forskrift 27. juni 2003 nr 792 om kvalitet i pleie- og 


omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 
19. november 1982 nr 66 om helsetjenesten i 
kommunene og etter lov av 13. desember 1991 
nr 81 om sosiale tjenester m.v.


– Forskrift 20. desember 2002 nr 1731 om intern-
kontroll i sosial- og Forskrift16. desember 1977 nr 17 
om forvaltningsorganenes vegledningsplikt 


– Byrådets instruks: Felles retningslinjer for bydelene 
for inntak i sykehjem og andre heldøgns omsorgstil-
bud i bydelene, herunder byrådets kriterier for inntak 
i sykehjem og andre heldøgns omsorgstilbud, jf. 
saksnr. 2137/96 


– Kvalitet og kvalitetsmåling i pleie- og omsorgs-
tjenestene. Bystyresak 204/99


– Serviceerklæring for fritt sykehjemsvalg i Oslo kom-
mune


Kriteriene er med få unntak utledet direkte fra kilden. 
Kommunerevisjonen har imidlertid funnet behov for å 
knytte kommentarer til enkelte av revisjonskriteriene.


Generelt
Pleie- og omsorgstjenester kan tilstås etter kommune-
helsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. Ikke sjel-
den er det samlede tjenestetilbudet basert på begge 
lover, for eksempel ved at praktisk hjelp i hjemmet 
kombineres med hjemmesykepleie. Fast plass i syke-
hjem innvilges i medhold av kommunehelsetjenestelo-
ven § 2-1, jf. § 1-3.


Hovedregelen er at forvaltningslovens regler ikke 
gjelder for vedtak om rett til nødvendig helsehjelp etter 
kommunehelsetjenesteloven. Det er imidlertid gjort 
unntak for vedtak om tildeling av plass i sykehjem, jf. 
kommunehelsetjenesteloven § 2-1 fjerde ledd. 


Forvaltningsloven gir prosessuelle regler og legger til 
rette for en betryggende saksbehandling med sikte på 
å sikre riktige avgjørelser, slik at den enkeltes rettssik-
kerhet ivaretas best mulig.


Bydelene må også forholde seg til byrådets Felles ret-
ningslinjer for bydelene for inntak i sykehjem og andre 
heldøgns omsorgstilbud i bydelene (byrådets instruks) 
og bystyrets vedtak om Kvalitet og kvalitetsmåling i 


pleie- og omsorgstjenesten (Bystyrets vedtak om kvali-
tet). Byrådets instruks har et vedlegg med «Kriterier for 
inntak i sykehjem og andre heldøgns omsorgstilbud», 
som omfatter både inntakskriterier og prosedyrer for 
saksbehandlingen. Bystyrets vedtak angir bl.a. kvali-
tetskrav til kommunens egen forvaltning (saksbehand-
ling).


Bydelene har et selvstendig ansvar for å sikre at virk-
somheten drives i overensstemmelse med de krav som 
fremkommer i lov og forskrift. Enhver som yter helsetje-
neste er i henhold til lov om statlig tilsyn med helsetje-
nesten er pålagt å etablere et internkontrollsystem1. 
Plikten er utdypet i forskrift om internkontroll i sosial- 
og helsetjenesten2. Bestemmelsene innebærer at 
bydelene må foreta en egen risiko- og sårbarhets-
vurdering og på den bakgrunn utarbeide nødvendige 
prosedyrer for å forebygge overtredelse av sosial- og 
helselovgivningen. Byrådets instruks fra 1996 angir 
enkelte minimumskrav til bydelenes saksbehandling 
og gir i denne sammenheng en viss veiledning.


Revisjonskriterier i søknadsfasen
– Lovgivningen stiller ikke formkrav til søknad om fast 


plass i sykehjem og kommunen må behandle både 
skriftlige og muntlige søknader. 


– Kommunens retningslinjer sier at søknad om fast 
plass i sykehjem bør inneholde egensøknad under-
tegnet av søker selv, søkers verge eller en annen som 
søker har bemyndige, jf. byrådets instruks. 


– Kommunen skal sikre at tjenestetilbudet endres i 
samsvar med endringer i den enkeltes 
grunnleggende behov for hjelp, jf. sosialtjeneste-
loven § 4-3, jf. 4-2 a-d, 
kommunehelsetjenesteloven § 2-1, kvalitetsfor-
skriften § 3 og internkontrollforskriften § 4. Kriteriet 
fremkommer ved en samlet tolkning av nevnte 
bestemmelser.


– Vedtak om hjemmetjenester skal vurderes når 
behovene endres, minimum hver sjette måned, jf. 
bystyrets vedtak om kvalitet.


Lovgivningen stiller ikke formkrav til søknad om fast 
plass i sykehjem. Kommunen kan i interne retnings-
linjer for saksbehandlingen fastsette at undertegnet 
egensøknad bør foreligge, men kan ikke sette dette 
som vilkår for å behandle søknaden3. 


1. Lov 30. mars 1984 nr 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten.
2. Forskrift 20. desember 2002 nr 1731 om internkontroll i 


sosial- og helsetjenesten.
3. Lasse Skaug: Jus i eldreomsorgen,, Kommuneforlaget AS 2. 


opplag 1995 s 101 flg.
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Kommunehelsetjenesteloven gir enhver rett til nødven-
dig helsehjelp i den kommune vedkommende bor eller 
midlertidig oppholder seg, jf. § 2-1 første ledd. Hjelpen 
anses nødvendig når vedkommende kan vise til noe 
ved sin tilstand som viser eller begrunner mistanke om 
forekomst av sykdom eller mulig funksjonstap som 
ikke er ubetydelig4. 


Den som enten ikke kan dra omsorg for seg selv eller er 
helt avhengig av praktisk eller annen hjelp for å greie 
dagliglivets gjøremål har rettskrav på tjenester etter 
sosialtjenesteloven, jf. § 4-3. Funksjonsevnen må i 
vesentlig grad være svekket.5


Den enkelte har krav på et forsvarlig, individuelt tilpas-
set tjenestetilbud (både omfang og type tjenester). 
Den konkrete avgjørelsen om tildeling av sosial- og 
helsetjenester baserer seg på et faglig skjønn, og den 
enkelte søker har ikke rett til en bestemt ytelse, for 
eksempel sykehjem. Dette medfører at det ikke er 
mulig å utlede eksakte revisjonskriterier for når det 
skal tildeles fast plass i sykehjem.


Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenester6 (kva-
litetsforskriften) pålegger kommunene å etablere et 
system som skal sikre kvalitet på tjenester som imøte-
kommer den enkeltes grunnleggende behov. Forskrift-
ens § 3 pålegger kommunen å etablere et system av 
prosedyrer som søker å sikre at «tjenesteapparatet og 
tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte 
bruker får de tjenester vedkommende har behov for til 
rett tid.» For å sikre et forsvarlig tjenestetilbud ved end-
ringer i den enkeltes behov er det viktig at kommunen 
styrer slik at den enkeltes rett til nødvendige sosial- og 
helsetjenester oppfylles. 


Enhver som yter helsetjeneste er i henhold til lov om 
statlig tilsyn med helsetjenesten pålagt å etablere et 
internkontrollsystem7. Tilsvarende er kommunen i hen-
hold til sosialtjenesteloven § 2-1, annet ledd pålagt å 
føre internkontroll for å sikre at virksomhet og tjenester 
etter lovens kapittel 4 er i samsvar med krav fastsatt i 
eller i medhold av lov eller forskrift. Systematiske sty-
ringstiltak skal sikre at aktiviteter og tjenester utøves i 
samsvar med brukernes behov og de krav som stilles i 
gjeldende rett. Plikten er utdypet i forskrift om intern-
kontroll i sosial- og helsetjenesten.8 Bruk og utvikling 


av prosedyrer er sentrale føringer i forskriften, jf. § 4 
bokstav g). Virksomheten selv må avgjøre hvilke ord-
ninger, arbeidsprosesser eller resultater som skal fore-
ligge i skriftlig form, og etablere rutiner som sikrer 
skriftlighet på disse områdene.


Bystyret har i sak 204/99 vedtatt kvalitetskrav for Oslo 
kommunes pleie- og omsorgstjenester. Kravene 
avspeiler og konkretiserer på enkelte punkter lov-
givningens krav, eksempelvis at vedtak om hjemme-
tjenester skal vurderes minimum hver sjette måned. 


Kommunerevisjonen har ikke sett på hvordan kommu-
nen styrer sine pleie- og omsorgstjenester, men kun 
om bestillerenhetenes praksis er tilfredsstillende med 
sikte på å gi de resultater som lovgivningen krever. 


Revisjonskriterier i saksutredningsfasen
– Hver bydel skal utarbeide egne prosedyrer innenfor 


rammen av byrådets kriterier for inntak i sykehjem, 
jf. byrådets instruks.


– Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken 
uten ugrunnet opphold, 
jf. forvaltningsloven § 11a første ledd.


– I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis forelø-
pig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares i 
løpet av en måned etter at den er mottatt. Foreløpig 
svar kan unnlates dersom det må anses som åpen-
bart unødvendig, jf. forvaltningsloven § 11a andre og 
tredje ledd. 


– Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt 
opplyst som mulig før vedtak treffes, jf. forvaltnings-
loven § 17.


– Det skal foretas en tverrfaglig vurdering ut fra 
kjennskap til brukeren og spesielle lokale for-
hold. 


– Søknaden bør være vedlagt uttalelse (ikke eldre 
enn 3 måneder) fra søkers lege og en skriftlig 
vurdering gjort av bydelens hjemmetjeneste, 
jf. byrådets instruks.


– Det skal gjennomføres drøftinger med bruker og 
pårørende med orientering om alternative tilbud, 
jf. byrådets instruks.


De kriterier som i denne fasen er utledet fra byrådets 
instruks utdyper forvaltningslovens krav om at saken 
må opplyses så godt som mulig før vedtak treffes. 


Kriteriet «uten ugrunnet opphold» er utpreget skjønns-
messig. Hva som er forsvarlig saksbehandlingstid må 
avgjøres konkret og kan variere med sakens art og 
omfang, tilgjengelige ressurser mv. Svar på henvendel-
ser om sykehjemsplass i form av enkeltvedtak og even-
tuelt påfølgende iverksettelse av vedtaket bør skje 
raskt. Samtidig kan en forsvarlig saksbehandling være 
tidkrevende. Bestillerenhetene må i praksis balansere 


4. Sosial- og helsedirektoratet IS-1040 Saksbehandling og 
dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenester. 


5. Sosial- og helsedirektoratet IS-1040 Saksbehandling og 
dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenester. 


6. Forskrift 27. juni 2003 nr 792 om kvalitet i pleie- og omsorgs-
tjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 
66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. 
desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.


7. Lov 30. mars 1984 nr 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten.
8. Forskrift 20. desember 2002 nr 1731om internkontroll i sosial- 


og helsetjenesten.







Forvaltningsrevisjonsrapport 7/2007


32 Kommunerevisjonen


og ivareta disse motstridene kravene, innenfor lovens 
krav om «uten ugrunnet opphold».


Bystyresaken om kvalitet inneholder også krav som 
kan knyttes til «uten ugrunnet opphold» i forhold til 
oppstart av saksbehandlingen:


– Ved henvendelse til bydelen med melding om 
behov for hjelp skal det opprettes kontakt med 
søker innen en uke, dog umiddelbart ved akutte 
behov.


Data om bydelenes oppfølging av dette kvalitetskravet 
er ikke lett tilgjenglig i Gerica. Metoden som er brukt i 
dette prosjektet er ikke egnet til belyse bydelene prak-
sis. 


Forvaltningsloven stiller ikke bestemte formkrav til 
hvordan foreløpig svar skal gis. Bystyrets instruks om 
svarfrister for henvendelser fra publikum, R-20/2002 
omhandler imidlertid skriftlige henvendelser fra publi-
kum og foreskriver at foreløpige svar i slike tilfelle skal 
gis skriftlig. Ved revisjonen har vi imidlertid valgt å 
bare vurdere bestillerenhetenes praksis opp mot for-
valtningslovens bestemmelse. Dette er begrunnet i at 
en søknad om pleie- og omsorgstjenester i motsetning 
til mange andre deler av den kommunale forvaltningen 
fordrer en personlig kontakt med søker. Videre ønsket 
Kommunerevisjonen å unngå en situasjon hvor det 
eventuelt måtte påpekes svakheter ved en praksis som 
er i samsvar med forvaltningsloven. 


Et individuelt tilpasset tjenestetilbud forutsetter en 
god og grundig kartlegging av det faktiske behovet for 
hjelp. Bestillerenheten må innhente og vurdere opplys-
ninger som er egnet til å avklare søkers forhold, formå-
let med hjelpen og hvilke tjenester som må gis for å 
dekke behovet. Alle relevante forhold som vil kunne 
påvirke den konkrete skjønnsanvendelsen må belyses. 
For å sikre at saken utredes forsvarlig må ofte personer 
med ulik faglig kompetanse involveres.


Tjenestemottaker har en lovfestet9 rett til å medvirke 
ved utformingen og gjennom-føringen av tjeneste-
tilbudet. I undersøkelsen er bestillerenhetens praksis 
bare vurdert opp mot kravet i byrådets instruks om at 
alternative tiltak til sykehjem skal drøftes med bruker/
pårørende.


Revisjonskriterier i vedtaksfasen
– For at vedtak om inntak til fast plass i sykehjem skal 


kunne fattes, må gjennomgangen av søknaden 
kunne oppsummeres med at søkerens permanente 


fysiske og/eller mentale funksjonstap tilsier at pleie- 
og omsorgsbehovet må ivaretas i sykehjem. 
Alternative tiltak kan ikke kompensere for et slikt 
tilbud, jf. byrådets instruks.


– Det skal foretas en tverrfaglig beslutning om vedtak. 
Hver bydel organiserer sine vedtaksorgan, jf. 
byrådets instruks.


– Vedtak om tildeling eller avslag på søknad om fast 
plass i sykehjem skal være skriftlige, jf. kommune-
helsetjensteloven § 2-1, jf. forvaltningsloven § 23.


– Enkeltvedtak skal grunngis. Forvaltningsorganet skal 
gi begrunnelse samtidig med at vedtaket treffes. I 
andre saker enn klagesaker kan forvaltningsorganet 
la være å gi samtidig begrunnelse dersom det 
innvilger en søknad og det ikke er grunn til å tro at 
noen part vil være misfornøyd med vedtaket, jf. 
forvaltningsloven § 24 første og annet ledd. 


Tverrfaglighet kan bidra til å sikre riktige avgjørelser i 
forhold til om søker oppfyller vilkårene for tjenester og 
om kommunen skal tilby fast plass i sykehjem for å 
dekke vedkommendes hjelpebehov. 


Revisjonen legger til grunn at kriteriet «tverrfaglig 
beslutning om vedtak» innebærer et krav om tverrfag-
lighet i beslutningsprosessen, men at det ikke fordres 
et tverrfaglig sammensatt organ som er delegert ved-
taksfullmakt.


Om begrunnelse står det i Kommunestyrevedtaket om 
kvalitet:
– Alle vedtak skal begrunnes


Ved revisjonen har vi imidlertid valgt å bare vurdere 
bestillerenhetenes praksis opp mot forvaltningslovens 
bestemmelse. Dette er begrunnet i at 
Kommunerevisjonen ønsket å unngå en situasjon hvor 
det eventuelt måtte påpekes svakheter ved en praksis 
som er i samsvar med forvaltningsloven. 


Revisjonskriterier ved iverksettelse av vedtak om fast 
plass i sykehjem
Følgende revisjonskriterier er utledet fra bystyresaken 
om kvalitet og Serviceerklæring for fritt sykehjemsvalg 
i Oslo kommune:
– Søkere som er innvilget fast plass i sykehjem skal 


som hovedregel kunne velge institusjon innen Oslo 
kommunes institusjoner, kommunale og private med 
kommunal finansiering.


– Bydelen skal gi den enkelte utfyllende informasjon 
om tjenestetilbudet ved sykehjemmene. 


– Tjenestemottaker har rett til å motta sykehjemsplass 
innen fire uker fra mottak av vedtak. Hvis det ikke er 
ledig plass ved det sykehjemmet tjenestemottaker 9. Lov om pasientrettigheter 2. juli 1999 nr 63 kapittel 3 og 4 og 


kvalitetsforskriften § 3
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har ønsket, kan det innvilges midlertidig plass ved et 
annet sykehjem.


Revisjonskriterium ved klage over avslag på søknad 
om fast plass i sykehjem 
– Forvaltningsorganet bør hjelpe til med å fylle ut skje-


maer og utarbeide klage og andre dokumenter når 
det synes å være behov for slik hjelp, jf. forskrift om 
forvaltningsorganenes vegledningsplikt § 5.


Bystyrets vedtak om kvalitet er i overensstemmelse 
med forvaltningsloven på dette punktet. 
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Vedlegg 2: Metode


Undersøkelsen er gjennomført ved datautvalg fra 
Gerica og intervjuer med bestillerenhetene i alle 
bydelene. 


Rapportens kap. 2 Enkelte nøkkeltall om sykehjemssi-
tuasjonen i Oslo kommune er basert på statistikk hen-
tet fra Bydelenes årsstatistikk og bydelenes Gerica-
baser.


Forarbeid til undersøkelsen
Parallelt med denne undersøkelsen har 
Kommunerevisjonen gjennomført en undersøkelse om 
bydelenes bruk av korttidsplasser i sykehjem. For å 
bedre innsikt i søknadsarbeidet og sykehjems-
situasjonen generelt hadde prosjektlederne samtaler 
med bestillerenhetene i bydelene Frogner, Vestre Aker, 
Østensjø og Helse- og velferdsetaten. 
Undersøkelsene hadde 2. mai 2006 felles oppstart-
møte for representanter fra alle bydelene og for 
Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester.


Datautvalget fra Gerica
Kommunerevisjonen fikk tildelt egne brukernavn og 
passord til de enkelte bydelenes base i Gerica. 
Kommunerevisjonen hentet i mai 2006 ut dataene fra 
et undervisningsrom i Bydel Frogner. 


Første utvalg fra Gerica
Undersøkelsen bygger på data fra søknader registrert i 
Gerica i august 2005. Vi valgte en måned fordi vi antok 
at materialet ville være stort nok til å belyse problem-
stillingene, august 2005 ble valgt fordi måneden lå så 
langt tilbake i tid at sakene var forventet avgjort.


Materialet består av 192 søknader om fast syke-
hjemsplass (kode 50 i Gerica) fra perioden 1.8.-
31.8.2005. Av disse ble 16 ikke tatt med videre i under-
søkelsen fordi de ikke representerte søknader til den 
bydelen hvor de var registrert i Gerica. I de deler av 
materialet som er presentert i rapporten (N=176), er 
det i ti bydeler fra 9 til 14 søknader, i to bydeler er det 
bare fire og fem søknader, mens i de øvrige tre er det 
henholdsvis 19, 23 og 25 søknader. Sentrale deler av 
rådata er summert opp i tabeller i vedlegg 3.


Kommunerevisjonen definerte sjekkpunkter i søknads-
prosessen og dokumenterte disse i et regneark. Regne-
arket oppsummerer hvor lang tid de enkelte trinnene i 
prosessen tok, utfallet av søknadsbehandlingen og 
status for søkeren 1.5.2006. 


Flere av revisjonskriteriene angir frister med utgangs-
punkt i når henvendelsen er mottatt. I revisjonen er det 
tatt utgangspunkt i Gericas felt søktdato. I Manual – 
saksbehandling bestiller/oppdragsgiver1 står det føl-
gende om søktdato: 


Søktdato: (stemplet dato eller dato ved henven-
delse) settes inn…


Manualen gir her åpning for registrering av stemplet 
dato som kan tolkes som datoinnstemplingen på egen-
søknad eller på dato ved henvendelsen som bl.a. kan 
være den datoen noen har henvendt seg muntlig. I rap-
porten er det redegjort for hvilken tolking bestilleren-
hetene legger til grunn for registreringen.


Utvalget fra Gerica er manuelt overført til Excel-regne-
ark for at Kommunerevisjonen skulle kunne bearbeide 
datamaterialet. Kommunerevisjonen har vært inne på 
hver enkelt bruker-ID som søkte fast plass i sykehjem i 
august 2005, og notert datoer for ulike hendelser i søk-
nadsprosessen, en del hendelser er også beskrevet for 
å danne grunnlag for Kommunerevisjonens vurdering 
av deler av søknadsprosessen. Et typisk eksempel på 
slike beskrivelser er: 


Søknad fanget opp 5.8.05, selv om skjemaet 
kommer inn først 30.8.05


Denne typen beskrivelser er brukt til å underbygge 
Kommunerevisjonens vurdering av hvordan «søkt-
dato» brukes i Gerica og at bydelen i dette tilfellet har 
notert en muntlig henvendelse som en søknad.


Manuell overføring av data fra Gerica til Excel vil alltid 
innebære risiko for at data blir ført inn i Excel feil. For å 
minimere denne risikoen er det i denne undersøkelsen 
gjort følgende tiltak:
1. Det har vært to som har jobbet sammen om alle 


overføringer, slik at det har vært mulig å føre en 
løpende kontroll med overføringen.


2. Excel-arkene er sendt ut til bydelene før intervjuene. 
I en del tilfeller har disse vært fulgt opp med spørs-
mål om enkelte bruker-IDer, hvor Kommunerevisjo-
nen har vært usikker på hvordan data i Gerica skulle 
tolkes.


3. Tallene som presenteres som gjennomsnittlig søk-
nadstid osv. er rimelighetskontrollert slik at det for 
eksempel ikke forekommer søknadsperioder som er 
under 0 dager.


1. Utgave, sist oppdatert 19.10.2006
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Andre utvalg fra Gerica
I det første utvalget var det flere søkere som hadde 
søkt flere ganger på fast plass i sykehjem i løpet av 
2005, og det var i flere saker ikke fattet vedtak per 1. 
mai 2006. For å se på omfanget av, og årsakene til 
disse fenomenene ble det gjort et datautvalg fra Gerica 
med alle de som hadde søkt fast plass i sykehjem i 
2005. Materialet består av 2 748 søknader fra 2 295 
søkere. 


Utgangspunktet har vært Gericas rapport for søknader 
på tjeneste 50 fast plass i sykehjem i perioden 
1.1.2005 – 31.12.2005 for hver bydel. Alle bruker-IDene 
er notert i et Excel regneark og pivotert for å skille ut de 
som har flere forekomster i løpet av 2005. På alle med 
flere forekomster er oppgitt årsak notert, slik at under-
søkelsen gir en oversikt over antall per bydel og for 
kommunen som helhet fordelt etter årsak. 


Overføringen til Excel er kontrollert ved at disse viser 
samme antall søkere og søknader som rapportene fra 
Gerica. 


Intervjuer med bestillerenhetene
Kommunerevisjonen har intervjuet representanter fra 
bestillerenhetene i alle bydelene. Intervjuene ble holdt 
i perioden 1.6.-7.7.2006. Til intervjuene var det utar-
beidet en intervjuguide for å sikre at det ble stilt de 
samme spørsmålene til alle bydeler. Utgangspunktet 
for intervjuene var å klarlegge bydelenes praksis i 
saker hvor behovet for fast plass i sykehjem utredes, 
vurderes og avgjøres. I forkant av intervjuene over-
sendte Kommunerevisjonen første utvalg fra Gerica 
med oppfølgingsspørsmål i forhold til 
enkelte søkere. Intervjuguiden ligger som vedlegg 4.


Alle bydelene har stilt med leder for bestillerenheten 
og fra en til fire av de ansatte i bestillerenheten på 
intervjuene.


Vurdering av datakvaliteten.
I en gjennomsnittsmåned i 2005 ble det registret 229 
søknader på fast plass i sykehjem. I august 2005 var 
det 192 søknader (84 % av gjennomsnittsmåneden). 


For de bydeler som har fire og fem søknader er det fare 
for at materialet ikke er representativt. Hele utvalget 
vurderes som så stort at det er representativt i de fleste 
sammenhenger. 
Kommunerevisjonen tar likevel forbehold på enkelte 
punkter for at det kan være forhold som er annerledes i 
andre deler av året.


Ved gjennomgangen i Gerica oppdaget 
Kommunerevisjonen store forskjeller i hvilke data som 
registres og hvordan bydelene registrerer disse i 
Gerica. Slike forskjeller svekker påliteligheten til 
dataene. Kommunerevisjonen har derfor i mindre grad 
kunnet bygge vurderingene på disse enn forutsatt. Det 
har for eksempel ikke vært mulig å trekke konklusjoner 
om legeuttalelse er innhentet. Sammenstillinger av en 
del rådata er lagt i vedlegg uten av disse er vurdert opp 
mot revisjonskriteriene. 


Det ligger en svakhet i at vi hovedsaklig har intervjuet 
en kilde om deres egen praksis, lederne for alle bestil-
lerenhetene, uten at denne gruppens uttalelser er sam-
menliknet med andres utsagn om samme forhold. Påli-
teligheten kunne vært økt ved at også andre ved bestil-
lerenhetene uten leder til stede, hjemmetjenesten eller 
søkere på tjenesten hadde vært intervjuet. En del av 
utsagnene fra bestillerenhetene er vurdert opp mot 
data fra Gerica. For å vise at det bare er bestillerenhe-
tene som er intervjuet har vi valgt form i faktabeskriv-
elsen som Bestillerenhetene oppgir at praksis er… 
Intervjuene med bestillerenhetene er verifisert. 
Intervjuene avdekker store forskjeller i bruken av 
Gerica. 


Det statistiske materialet i årsstatistikken inneholder 
noen mindre unøyaktigheter. Kommunerevisjonen har 
merket seg at en del statistikk for bruk av syke-
hjemsplasser som i flere tabeller fra samme år skulle 
hatt samme totalsum for antall plasser ikke har det. 
Unøyaktighetene har etter Kommunerevisjonens vur-
dering ingen praktisk betydning for fremstillingen i 
denne rapporten.
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Vedlegg 3: Resultater fra undersøkelsen i Gerica.


Som det er beskrevet i metode vedlegget er det i dette 
prosjektet gjort undersøkelser mot to utvalg av data i 
Gerica. I det første utvalget er alle som søkte fast plass 
i sykehjem fra 1.8. – 31.8.2005, i dette utvalget er en 
rekke forhold undersøkt. Utvalg to består av alle som 
søkte fast sykehjemsplass fra 1.1.- 31.12.2005, i dette 
utvalget er det bare gjort enkelt statistiske analyser for 
å belyse årsakene til at enkelte søkte fast syke-
hjemsplass flere ganger i løpet av 2005.


Dette vedlegget er ment å gjøre sammenstillingen av 
alle rådata tilgjenglige, mens vedlegget om metode 
redegjør for prosjektets vurdering av kvaliteten og 
anvendeligheten av den delen av dataene som brukes 
i hovedrapporten.


Første utvalg: Alle som søkte fast sykehjemsplass i 
august 2005
Statistiske sammendrag av funnene i Gerica.


Tabell 10: Søknader om fast plass i sykehjem 1.8.-31.8.2005


Tabell 10 viser antallet søknader på fast syke-
hjemsplass som ble registrert i Gerica 1.8.-31.8.2005 
fordelt på bydel (kolonne totalt). Enkelte registrerte 
søknader er holdt utenfor undersøkelsen fordi disse er 
innregistreringer av pasienter på venteplass i «frem-
med bydel», mens behandlingen av søknaden om fast 
sykehjemsplass skjer i bostedsbydelen (kolonne uten-
for undersøkelsen). Av de 176 som er med i undersø-


kelsen er 150 avgjort med vedtak, mens 26 er avbrutt 
eller ikke fullført per 1.5.2006.


I utvalg to som består av alle søknader fra hele 2005, 
er gruppen ikke fullført innen 1.5.2006 kartlagt. (se 
neste punkt).


Totalt Utenfor 
under-


søkelsen


I under-
søkelsen


Avslag Inn-
vilgelse


Vedtak Avbrudd Ikke 
fullført 
1.5.06


Bydel Gamle Oslo 13 1 12 3 5 8 4 0


Bydel Grünerløkka 9 0 9 0 8 8 1 0


Bydel Sagene 11 1 10 0 9 9 1 0


Bydel St. Hanshaugen 10 1 9 2 4 6 0 3


Bydel Frogner 19 0 19 1 17 18 1 0


Bydel Ullern 12 3 9 0 9 9 0 0


Bydel Vestre Aker 25 2 23 4 17 21 1 1


Bydel Nordre Aker 14 0 14 0 14 14 0 0


Bydel Bjerke 5 0 5 0 3 3 2 0


Bydel Grorud 9 0 9 2 6 8 1 0


Bydel Stovner 10 1 9 2 5 7 2 0


Bydel Alna 17 7 10 1 8 9 1 0


Bydel Østensjø 9 0 9 1 7 8 1 0


Bydel Nordstrand 25 0 25 5 13 18 5 2


Bydel Søndre Nordstrand 4 0 4 0 4 4 0 0


192 16 176 21 129 150 20 6







Bydelenes behandling av søknad om fast plass i sykehjem


Kommunerevisjonen 37


Tabell 11: Samme som tabell 10, men med angivelse i prosent


 


Tabell 12: Gjennomsnittsalder ved søknad, antall som her søkt før og søkt igjen/døde per 1.5.2006


Tabell 12 viser fire ulike forhold som ikke er gjensidig 
utelukkende: Søkers gjennomsnittlige alder på søk-


nadstidspunktet, hvorvidt søker også har søkt før, 
søker igjen eller dør innen 1.5.2006.


Utenfor under-
søkelsen


Avslag av 
«i under-


søkelsen«


Innvilgelse av
«i under-


søkelsen«


Vedtak av «i 
under-søkel-


sen«


Avbrudd av 
«i under-


søkelsen«


Ikke fullført av 
«i under-


søkelsen«


Bydel Gamle Oslo 8 % 25 % 42 % 67 % 33 % 0 %


Bydel Grünerløkka 0 % 0 % 89 % 89 % 11 % 0 %


Bydel Sagene 9 % 0 % 90 % 90 % 10 % 0 %


Bydel St. Hanshaugen 10 % 22 % 44 % 67 % 0 % 33 %


Bydel Frogner 0 % 5 % 89 % 95 % 5 % 0 %


Bydel Ullern 25 % 0 % 100 % 100 % 0 % 0 %


Bydel Vestre Aker 8 % 17 % 74 % 91 % 4 % 4 %


Bydel Nordre Aker 0 % 0 % 100 % 100 % 0 % 0 %


Bydel Bjerke 0 % 0 % 60 % 60 % 40 % 0 %


Bydel Grorud 0 % 22 % 67 % 89 % 11 % 0 %


Bydel Stovner 10 % 22 % 56 % 78 % 22 % 0 %


Bydel Alna 41 % 10 % 80 % 90 % 10 % 0 %


Bydel Østensjø 0 % 11 % 78 % 89 % 11 % 0 %


Bydel Nordstrand 0 % 20 % 52 % 72 % 20 % 8 %


Bydel Søndre Nordstrand 0 % 0 % 100 % 100 % 0 % 0 %


8 % 12 % 73 % 85 % 11 % 3 %


Søkernes 
gjennomsnittsalder


Søkt før 
(antall)


Søkt igjen innen 1.5.06 
(antall)


Ant. søkere aug 05, 
døde mai 06 


Bydel Gamle Oslo 89,8 år 4 1 5


Bydel Grünerløkka 87,1 år 2 0 3


Bydel Sagene 84,1 år 2 0 3


Bydel St. Hanshaugen 83,8 år 0 2 3


Bydel Frogner 82,8 år 0 0 4


Bydel Ullern 88,6 år 2 0 4


Bydel Vestre Aker 83,6 år 6 2 3


Bydel Nordre Aker 87,6 år 0 0 2


Bydel Bjerke 82,9 år 0 0 2


Bydel Grorud 79,8 år 1 1 1


Bydel Stovner 71,0 år 2 1 3


Bydel Alna 83,9 år 4 1 4


Bydel Østensjø 83,9 år 1 0 1


Bydel Nordstrand 84,6 år 7 3 6


Bydel Søndre Nordstrand 78,7 år 1 0 2


32 11 46
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Tabell 13: Samme som tab. 12 men sett i prosent av antallet som er med i undersøkelsen (N=46)


Ved lesing av tabell 13 må en være klar over at det her 
er små utvalg som lett gir store utslag i prosent.


I undersøkelse er også hvem som henvendelsens opp-
gis å være fra og hvor bruker var på søknadstidspunk-
tet kartlagt.


Tabell 14: Oversikt over hvem det er oppgitt at henvendelsen kommer fra i Gerica (N=176)


Bydelene noterer for eksempel hvilket sykehus hen-
vendelsen kommer fra, i tabellen har vi slått sammen 
alle henvendelser fra sykehusene til kategorien syke-


hus, på samme måte har vi slått sammen alders-/syke-
hjem og andre institusjoner.


Søkt før (%) av 
«i undersøkelsen«


Søkt igjen innen 1.5.06 av 
«avslag og avbrudd«


% søkere aug 05, 
døde mai 06


Bydel Gamle Oslo 33 % 14 % 38 %


Bydel Grünerløkka 22 % 0 % 33 %


Bydel Sagene 20 % 0 % 27 %


Bydel St. Hanshaugen 0 % 100 % 33 %


Bydel Frogner 0 % 0 % 21 %


Bydel Ullern 22 % 0 % 33 %


Bydel Vestre Aker 26 % 40 % 12 %


Bydel Nordre Aker 0 % 0 % 14 %


Bydel Bjerke 0 % 0 % 40 %


Bydel Grorud 11 % 33 % 11 %


Bydel Stovner 22 % 25 % 30 %


Bydel Alna 40 % 50 % 24 %


Bydel Østensjø 11 % 0 % 11 %


Bydel Nordstrand 28 % 30 % 24 %


Bydel Søndre Nordstrand 25 % 0 % 50 %


18 % 27 % 24 %


Bruker 
selv


På-
rørende


Syke-
hus


Korttids 
og reha. 


Avd


Annen 
bydel


lege Verge Annen 
insti-


tusjon


ikke 
oppgitt


Total 
(kon-
troll)


Bydel Gamle Oslo 4 5 1 1 1 12


Bydel Grünerløkka 1 4 4 9


Bydel Sagene 5 1 2 3 11


Bydel St. Hanshaugen 4 1 3 1 9


Bydel Frogner 5 2 1 4 1 1 5 19


Bydel Ullern 4 2 2 1 9


Bydel Vestre Aker 11 8 1 1 1 1 23


Bydel Nordre Aker 3 10 1 14


Bydel Bjerke 4 1 5


Bydel Grorud 7 1 1 9


Bydel Stovner 7 2 9


Bydel Alna 5 2 1 1 9


Bydel Østensjø 7 2 9


Bydel Nordstrand 13 1 1 7 1 1 1 25


Bydel Søndre Nordstrand 4 4


76 49 7 17 1 11 1 9 5 176
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Tabell 15: Hvor var søker på søknadstidspunktet


Dataene til tabell 15 er hentet ut fra Gerica ved at pro-
sjektet har sett gjennom vedtakene til den enkelte for å 
se hvor søkeren befant seg på søknadstidspunktet. 
Metoden disse dataene er hentet ut på kan innebære 
noen unøyaktigheter. Unøyaktighetene antas ikke å 
være så store at det endrer hovedinntrukket av hvor 
søkerne befant seg på søknadstidspunktet.


I det samme skjermbilde som bydelen skal notere 
hvem henvendelsen kommer fra, skal det også noteres 


søknadsdato. Bestillerenhetene oppgir at det er dato 
knyttet til egnesøknad som noteres som søknadsdato, 
mens det i en del tilfeller er åpenbart at henvendelse 
som denne tabellen viser en oversikt over, er kommet 
på et tidligere tidspunkt. Om en regner at saksbehand-
lingen starter ved henvendelsen så vil styringsdata 
basert på søknadsdato systematisk vise kortere saks-
behandlingstid enn det som er realiteten.


Hjemme Korttidsplasser og annen 
inst


Sykehus Annet Total 
(kontroll)


Bydel Gamle Oslo 7 4 1 12


Bydel Grünerløkka 2 7 9


Bydel Sagene 9 1 10


Bydel St. Hanshaugen 5 4 9


Bydel Frogner 6 13 19


Bydel Ullern 3 5 1 9


Bydel Vestre Aker 10 12 1 23


Bydel Nordre Aker 1 13 14


Bydel Bjerke 2 1 1 1 5


Bydel Grorud 6 3 9


Bydel Stovner 4 5 9


Bydel Alna 1 7 2 10


Bydel Østensjø 3 6 9


Bydel Nordstrand 10 12 2 1 25


Bydel Søndre Nordstrand 2 2 4


62 103 6 5 176


35 % 59 % 3 % 3 % 100 %
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Tabell 16: Saksbehandlingstid


Tabell 16 viser at det er stor forskjell fra bydel til bydel 
på hvor lang tid de i gjennomsnitt brukte fra «søkt til 
vedtak». Ti bydeler lå på en tid på mer enn 40 dager i 
gjennomsnitt.


Tiden fra vedtak til effektuering er kort i de fleste byde-
lene. I fem bydeler er det stort sett samme vedtaksdato 
som dato for innleggelse på fast plass i sykehjem, 
dette gjelder bydelene St. Hanshaugen (3 tilfeller), 


Frogner (14 tilfeller), Grorud (6 tilfeller), Østensjø (7 til-
feller) og Nordstrand (12 tilfeller). 


Tabellen over viser gjennomsnittstall for alle som 
søkte. Kommunerevisjonen har vurdert at risikoen for 
at søkerne ikke skal får de tjenester de har behov for, 
er høyere for søkere som bor hjemme, enn for søkere 
som er i institusjon. Vi presenterer derfor en tabell som 
viser fordelingen av søknadstiden for disse 62 søkna-
dene.


Figur 2 Søknadstid for søknader fra hjemmeboende


Ant. dager fra søkt 
til vedtak


(Uansett utfall)


Ant. Dager fra vedtak til 
effektuert


Ant. Dager fra søkt til 
effektuert


Bydel Gamle Oslo 47,5 11,2 65,0


Bydel Grünerløkka 7,9 3,9 11,8


Bydel Sagene 34,8 5,9 37,9


Bydel St. Hanshaugen 45,4 0 52,0


Bydel Frogner 30,7 0 23,5


Bydel Ullern 15,0 22,6 37,6


Bydel Vestre Aker 47,6 28,2 64,2


Bydel Nordre Aker 25,0 21,9 42,1


Bydel Bjerke 83,0 2,0 85,0


Bydel Grorud 47,0 0,8 39,2


Bydel Stovner 77,1 1,2 24,0


Bydel Alna 47,7 1,9 40,8


Bydel Østensjø 53,8 0,1 39,7


Bydel Nordstrand 44,9 0 49,8


Bydel Søndre Nordstrand 58,0 12,5 70,5
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Figur 2 viser at sju saker som ble avgjort samme dag 
som søknaden er registrert. I den andre enden av ska-
laen ligger det åtte saker bydelen brukte mellom 51 og 
100 dager på å fatte vedtak i og tolv saker hvor 
behandlingen tok over 101 dager. Den saken som tok 
lengst tid av de som ble avgjort, tok 224 dager. Figuren 
viser også at det var sju søknader fra august 2005 hvor 
det ikke var fattet vedtak per 1.5.2006.


Utvalg to: Alle som søkte fast sykehjemsplass i 2005
Kommunerevisjonen har også tatt ut rapporter fra hele 
2005 på de sakene hvor det ikke er fattet vedtak innen 
1.5.2006. Det er til sammen 152 saker som fordeler seg 
i følgende kategorier:
– 70 «Bruker ønsker ikke».
– 29 «Søknad trukket».
– 53 Hvor det ikke verken var fattet vedtak eller notert 


årsak.


Tabellen under viser fordelingen bydelene imellom på 
disse gruppene.


Tabell 17: Saker hvor det ikke er fattet vedtak, i antall og prosent per bydel


Den høyre delen av tabellen viser de samme tallene 
men som prosent av totalt antall søknader. Søknader 


som ikke har ført til vedtak er i sum cirka 6 %, altså 
cirka hver tjuende søknad. 


Bruker 
ønsker ikke


Søknad 
trukket


Ikke ferdig-
behandlet?


Bruker 
ønsker ikke


Søknad 
trukket


Ikke ferdig-
behandlet?


Bydel Gamle Oslo 8 3 5 % 2 %


Bydel Grünerløkka 7 2 5 % 1 %


Bydel Sagene 9 8 2 5 % 4 % 1 %


Bydel St. Hanshaugen 2 6 1 % 4 %


Bydel Frogner 5 3 10 2 % 1 % 3 %


Bydel Ullern 3 1 1 % 0 %


Bydel Vestre Aker 1 1 1 1 % 1 % 1 %


Bydel Nordre Aker 1 2 0 % 1 %


Bydel Bjerke 6 2 7 5 % 2 % 5 %


Bydel Grorud 4 2 3 % 2 %


Bydel Stovner 5 3 6 % 3 %


Bydel Alna 9 2 4 4 % 1 % 2 %


Bydel Østensjø 3 3 1 % 1 %


Bydel Nordstrand 9 15 3 % 5 %


Bydel Søndre Nordstrand 1 2 2 % 4 %


70 29 53 3 % 1 % 2 %
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Vedlegg 4: Intervjuguiden


ORGANISERINGEN AV SAKSBEHANDLINGEN AV 
SØKNADER PÅ FAST SYKEHJEMSPLASS 


Hvordan er arbeidet med sykehjemssøknader organi-
sert, og hvilken kompetanse har de som er inne i arbei-
det?


Hvem er inn i vedtaksfasen?


(om det er inntaksteam: Hvem består dette av?)


(Dette spørsmålet stilles ikke om det er inntaksteam) 
I hvor stor utstreking foretas det en tverrfaglig vurde-
ring?


SØKNADSFASEN 
Gjøres det noe systematisk for at hjemmetjenesten 
skal fange opp behov for sykehjemsplass hos bru-
kerne? (Meldinger til ansatte på hjemmebesøk)


Hvor ofte gjennomgås behovet i forhold til hjelpe-
tilbudet pleietrengende bruker?


Hvordan blir muntlige/telefonhenvendelser fra 
brukere/naboer/pårørende om behov for syke-
hjemsplass fulgt opp? (har system/har ikke system)


Gis det en vurdering av om søker har noe mulighet til å 
få innvilget sitt ønske om sykehjemsplass i telefonen? 


SAKSUTREDNINGSFASEN 
Hvilken praksis har dere i forhold til forvaltnings-
melding / foreløpig melding? (Spørsmålet justeres 
i forhold til det vi har funnet i Gerica.)


Har dere retningslinjer for prioriteringsrekkefølge for 
behandling av sykehjemssaker? (i forhold til søkers 
situasjon)
Oppfølgingsspørsmål om bydelen har lang saksbe-
handlingstid


Hvordan skal vi tolke dato for søknad til syke-
hjemsplass i Gerica for din bydel? Er det den dagen en 
bruker/lege/pårørende har tatt kontakt med bestiller-
enheten om sykehjemsplass, den dagen det foreligger 
en skriftlig søknad, den dagen søknaden foreligger 
med vedlegg eller den dagen saksbehandler begynner 
å behandle saken?


Hvordan sikrer bestillerenheten at saksbehandlingen 
starter uten ugrunnet opphold? (At opplysninger sam-
les inn, osv)


Treffes vedtak når søkers situasjon og behov er ferdig 
utredet, eller først når det faktisk er ledig plass? 
(Særlig aktuelt problemstilling hvor søker er hjemme.)


Fortsetter sykehjemspasienter å ligge på korttidsopp-
hold etter ferdig utredning uten at vedtak om langtids-
plass fattes? (Hvis Ja, hva er årsaken)


I hvor stor utstrekning foreligger uttalelser fra lege/
hjemmetjenesten i sykehjemssøknader?


I hvor stor utstrekning gjennomføres det drøfting med 
bruker og pårørende med orientering om alternative til-
bud?


VEDTAKSFASEN 
Hvordan oppfattes dette kravet «For at vedtak om inn-
tak til fast plass i sykehjem skal kunne fattes, må gjen-
nomgangen av søknaden kunne oppsummeres med at 
søkerens permanente fysiske og/eller mentale funk-
sjonstap tilsier at pleie- og omsorgsbehovet må ivare-
tas i sykehjem. Alternative tiltak kan ikke kompensere 
for et slikt tilbud«?


Har bydelen skriftlige rutiner som bygger på byrådets 
inntakskriterier?


Hvor stor andel av de som får sykehjemsplass benytter 
seg av retten til fritt sykehjemsvalg?


Skjer dette valget i form av at det fremmes et ønske om 
et spesielt sykehjem allerede med søknaden, eller 
kommer dette etter innvilgelsen?


De som velger sykehjem, velger disse et annet syke-
hjem innenfor bostedsbydel, eller ønsker de seg ut av 
bydelen?


Hvordan gir bydelen utfyllende informasjon om tjenes-
tetilbudet på det sykehjemmet som brukeren blir til-
delt plass på?


IVERKSETTELSE AV VEDTAKET 
Hvordan tolker dere det at tjenestemottaker har rett til 
å motta sykehjemsplass innen fire uker fra mottak av 
vedtak?


Når mener dere fristen begynner å løpe og når regner 
dere garantien som innfridd?
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(Eks. Er garantien innfridd når har fått en seng på et 
sykehjem eller når en har fått en seng på det sykehjem-
met tjenestemottakeren ønsker?)


KLAGE 
Hvor mange avslag på sykehjemsplass har dere per år? 
(ca)


Hvor stor andel av avslagene fører til klage?


Hvordan behandles klager som framsettes muntlig?
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Vedlegg 5: Bruk av Gerica


Dette vedlegget dokumenterer eksemplar på uensartet 
bruk av Gerica og ikke komplett dokumentasjon i 
Gerica som er omtalt forskjellige steder i hovedrappor-
ten.


Eksempler på uensartet bruk av Gerica:
Søknadsdato
Under punkt 3.1.1 er det i faktabeskrivelsen omtalt at 
det i Gerica er dokumentert at saksbehandlingen av 
henvendelser om fast plass i sykehjem var innledet 
uten at det forelå skriftlig søknad. Sammenholdt med 
punkt 3.2.2 om at «Søktdato» i Gerica er definert som 
stemplet dato eller dato ved henvendelse, og at bestil-
lerenhetene oppga ulik praksis i forhold til hva som 
registreres som søknadsdato.


Kommunikasjon mellom hjemmetjensten og 
bestillerenheten
Under punkt 3.1.2 er det i faktabeskrivelsen omtalt at 
noen i 2005 hadde tatt i bruk Gerica kommunikasjonen 
mellom hjemmetjenesten og bestillerenhetene, mens 
andre bydeler ikke hadde det.


Eksempler på ikke komplett dokumentasjon 
i Gerica:
Uttalelser fra fastlege
Under punkt 3.2.4 er det omtalt at uttalelse fra fastlege 
ikke er skannet inn i Gerica. Vi har ikke undersøkt om 
dette var eller er en mulighet i Gerica, men det 
medfører i alle fall at dokumentasjonen av saks-
behandlingen ikke er komplett med det som er til-
gjenglig i Gerica.


Overholdelse av fire ukers fristen for tildeling av 
sykehjemsplass
Under punkt 3.4 er det omtalt at vi ikke kan finne noe 
parameter i Gerica som med sikkerhet kan gi svar på 
om bydelene i de enkelte sakene overholder denne 
fristen.


Samme søker har flere bruker-IDer i Gerica
I vedlegg 2 om metode vises det at 16 søknader fra 
august 2005 ikke er tatt med i undersøkelsen fordi de 
ikke representerte søknader til den bydelen hvor de var 
registrert i Gerica. Dette medfører at disse søkerne er 
registrert med annen bruker-ID i Gerica i en annen 
bydel. Opplysninger om samme bruker kan dermed bli 
liggende i biter forskjellige steder, uten å være kom-
plett noe sted.
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Vedlegg 6: Høringsuttalelser
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Protokoll 1/10 
 
 
Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel 


 


 


Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 
Møtetid: Tirsdag 26. januar 2010 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Svein Erik Aldal (FrP)  
   
Tilstede: Svein Erik Aldal (FrP) 


Erik A.Telnes (SV) 
Arve Edvardsen (H) 
Fred Torgunrud (FrP) 
Nils Martin Espegren (KrF) 
Anne-Marie Donati (A) 


 


   
Forfall: Øystein A.Larsen (H)  
 Bjørg Rolland (FrP)  
 
 
Som vara møtte: 


Ane M. Wigers (V) 
 
Arve Edvardsen (H) 
Fred Torgunrud (FrP) 
 


 


   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Jan Nordahl  
 
Åpen halvtime:    Ingen 
 
Informasjon : 


• Jan Nordahl orienterte om at bydelen får overført ansvar for drift og vedlikehold av 
kommunale veier uten kollektivtrafikk. Det er noe usikkerhet knyttet til 
reguleringsansvar. 


 
Eventuelt 


• Det er enighet om at henvendelsen fra Nordstrand Eldreråd imøtekommes. Sak om 
parkeringssituasjonen ved Nordstrand Eldresenter legges frem for AU med ønske om 
videre behandling i komiteer og BU. 


 







Saker behandlet under møte 
Sak 1 /10    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 26.01.10 - Byutvikling, miljø og 


samferdsel komite................................................................................................... 1 
Sak 2 /10    Godkjenning av protokoll fra møte 08.12.09 - BMS komiteen .............................. 1 
Sak 3 /10    Avviksrapport  november 2009 for Bydel Nordstrand ........................................... 1 
Sak 4 /10    Planskisse for Holtet stasjonsområde...................................................................... 2 
Sak 5 /10    Nybygg nærmere enn 4 meter fra Oslo kommunes eiendom.................................. 4 
Sak 6 /10    Leirskallen idrettshall - begrenset høring. Alternativ med økt antall 


parkeringsplasser .................................................................................................... 5 
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Sak 1 /10    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 26.01.10 - 
Byutvikling, miljø og samferdsel komite 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møte 26.01.10 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER,  RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 26.01.10 godkjennes 
 
 


 Sak 2 /10    Godkjenning av protokoll fra møte 08.12.09 - 
Byutvikling, miljø og samferdsel komite 


 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra møte 08.12.09 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER,  RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 26.01.10 godkjennes 
 
 


 Sak 3 /10    Avviksrapport  november 2009 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling 
 







Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt     
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport november 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER,  RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 


 Sak 4 /10    Planskisse for Holtet stasjonsområde 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 


- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Komite for barn, ungdom og kultur 
- Eldrerådet 


 
Til komiteer og råd:  
Den høringsuttalelse som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget finner at foreliggende planskisse for Holtet stasjonsområde bidrar til å 
realisere flere viktige målsettinger for bydelen, samtidig som planskissen også 
realiserer målsettinger i Oslo kommune fortettingsstrategi og knutepunktstrategi. 


2. Trafikkmessig innebærer planskissen en nødvendig forenkling av og opprydding i 
Holtet-krysset. Dette er ikke minst viktig med tanke på alle barna som ferdes i 
området. Bydelsutvalget ser det som positivt at det er lagt betydelig vekt på hensyn til 
gående og syklister. 


3. Slik Holtet-krysset utformes, vil både trafikken i Kongsveien og trikken krysse det som 
visuelt oppleves som et sammenhengende torg. Bydelsutvalget mener at det bør legges 
opp til at passering av dette torget skjer på de gåendes premisser, det vil si i gangfart 
– både for biler og trikker. Bydelsutvalget mener at den beste løsningen ville være å 
legge veitrafikken i kulvert under trikkelinje og torg, og ber om å få vurdert dette. 
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4.  Med hensyn til parkeringsnormer, har bydelsutvalget vedtatt følgende i møte 
17.12.09, sak 116/09:   
”Bydelsutvalget har gjennom arbeidsgruppen for trafikkplan for Bydel Nordstrand, 
fase 3, vurdert at det blir feil å legge parkeringsnormen for indre by til grunn for 
knutepunkter som Holtet og Sæter. Bydelsutvalget mener at parkeringsnormen for ytre 
by / den åpne  byen må legges til grunn for de nevnte knutepunktene. Bydelsutvalget 
mener dessuten at ingen boenheter skal ha mindre enn 1 parkeringsplass…..” 


5. Bydelsutvalget finner i sum at planskissen bidrar til utvikling av Holtet som et 
attraktivt knutepunkt og naturlig møtested. Planskissen vitner om at krav til estetikk, 
byggeskikk og verneinteresser er ivaretatt. 


6. Bydelsutvalget forutsetter at prosjektet i sin helhet utformes i henhold til Oslo 
kommunes strategiske plan for universell utforming. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER,  RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
BMS-komiteen sluttet seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak, punktene 1, 2, 4 og 6 
 
BMS-komiteen fremmet følgende alternative forslag til punktene 3, 5 og tilleggsforslag, nytt 
punkt, 7: 
 
(erstatter bydelsdirektørens punkt 3 med unntak av 1. linje): 
3.  Slik Holtet-krysset utformes, vil både trafikken i Kongsveien og trikken krysse det som 


visuelt oppleves som et sammenhengende torg. Bydelsutvalget mener at det må 
utredes et alternativ hvor veitrafikken i Kongsveien legges i kulvert under torg og 
trikkelinje. 


 
(erstatter bydelsdirektørens punkt 5):  
5.   Tilstøtende veier i området belastes i dag med fremmedparkering i tilknytning til 


trikkeholdeplassen. Planforslaget kan forsterke disse problemene. Bydelsutvalget ber 
derfor om at behovet for innfartsparkering utredes nærmere. 


 
(Nytt pkt 7 - tillegg til direktørens innstilling): 
7. Bydelsutvalget mener at en drosjeholdeplass er en del av det kollektive transporttilbudet  


og ber om at en ny holdeplass vurderes etablert et annet sted i planområdet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i punktene 1, 2, 4 og 6, ble enstemmig vedtatt 
BMS-komiteen alternative forslag til vedtak, punktene 3 og 5, ble enstemmig vedtatt 
BMS-komiteens tilleggsforslag til nytt punkt 7 ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
BMS-komiteens vedtaksforslag overfor bydelsutvalget, 7 punkter, som følger: 
 


1. Bydelsutvalget finner at foreliggende planskisse for Holtet stasjonsområde bidrar til å 
realisere flere viktige målsettinger for bydelen, samtidig som planskissen også realiserer 
målsettinger i Oslo kommune fortettingsstrategi og knutepunktstrategi. 


 
2. Trafikkmessig innebærer planskissen en nødvendig forenkling av og opprydding i Holtet-


krysset. Dette er ikke minst viktig med tanke på alle barna som ferdes i området. 







Bydelsutvalget ser det som positivt at det er lagt betydelig vekt på hensyn til gående og 
syklister. 


 
3.    Slik Holtet-krysset utformes, vil både trafikken i Kongsveien og trikken krysse det som            


visuelt oppleves som et sammenhengende torg. Bydelsutvalget mener at det må 
 utredes et alternativ hvor veitrafikken i Kongsveien legges i kulvert under torg og    
trikkelinje. 


 
4.    Med hensyn til parkeringsnormer, har bydelsutvalget vedtatt følgende i møte 17.12.09, sak 


116/09:   
”Bydelsutvalget har gjennom arbeidsgruppen for trafikkplan for Bydel Nordstrand, fase 3, 
vurdert at det blir feil å legge parkeringsnormen for indre by til grunn for knutepunkter 
som Holtet og Sæter. Bydelsutvalget mener at parkeringsnormen for ytre by / den åpne  
byen må legges til grunn for de nevnte knutepunktene. Bydelsutvalget mener dessuten at 
ingen boenheter skal ha mindre enn 1 parkeringsplass…..” 
 


5.   Tilstøtende veier i området belastes i dag med fremmedparkering i tilknytning til    
trikkeholdeplassen. Planforslaget kan forsterke disse problemene. Bydelsutvalget ber  
derfor om at behovet for innfartsparkering utredes nærmere. 


 
6.  Bydelsutvalget forutsetter at prosjektet i sin helhet utformes i henhold til Oslo kommunes   


strategiske plan for universell utforming. 
 


7. Bydelsutvalget mener at en drosjeholdeplass er en del av det kollektive transporttilbudet   
og ber om at en ny holdeplass vurderes etablert et annet sted i planområdet. 


 
 
 


 Sak 5 /10    Nybygg nærmere enn 4 meter fra Oslo kommunes 
eiendom 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken leges frem for BMS-komiteen og bydelsutvalget. 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales. 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget er opptatt av at landskapsprofiler, fellesområder, vegetasjon og 
grøntområder blir bevart i så stor grad som mulig. Det bør derfor være en restriktiv 
praksis for utbygging av eiendommer som ligger inntil fellesområder. Dette gjelder 
både avstand til eiendomsgrense og det visuelle uttrykk. 


2. Bydelsutvalget vil med ovenstående begrunnelse gå imot at ny bebyggelse kommer 
nærmere enn 4 meter fra kommunal eiendom, når dette er et fellesareale. 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER,  RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales. 
 
 
 


 Sak 6 /10    Leirskallen idrettshall - begrenset høring. Alternativ 
med økt antall parkeringsplasser 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, vedtas 
 
Til bydelsutvalget:  


Bydelsutvalget er positiv til en økning av antall parkeringsplasser ved Leirskallen 
idrettshall og ber om at det vurderes om antallet bør økes ytterligere 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER,  RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
 Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, vedtas 
 
 
 
 
Oslo, 27.01.2010 
 
 
 
Svein Erik Aldal (FrP) 
leder av byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 





		Møte:

		Byutvikling, miljø og samferdsel

		Møtested:

		Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243

		Møtetid:

		Tirsdag 26. januar 2010 kl. 19.00   

		Sekretariat:

		02 180

		Møteleder:

		Svein Erik Aldal (FrP)

		Tilstede:

		Svein Erik Aldal (FrP)

		Erik A.Telnes (SV)

		Arve Edvardsen (H)

		Fred Torgunrud (FrP)

		Nils Martin Espegren (KrF)

		Anne-Marie Donati (A)

		Forfall:

		Øystein A.Larsen (H)

		Bjørg Rolland (FrP)

		Som vara møtte:

		Ane M. Wigers (V)

		Arve Edvardsen (H)

		Fred Torgunrud (FrP)

		I tillegg møtte:

		Møtesekretær:

		Åpen halvtime:    Ingen

		 Jan Nordahl orienterte om at bydelen får overført ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier uten kollektivtrafikk. Det er noe usikkerhet knyttet til reguleringsansvar.

		 Det er enighet om at henvendelsen fra Nordstrand Eldreråd imøtekommes. Sak om parkeringssituasjonen ved Nordstrand Eldresenter legges frem for AU med ønske om videre behandling i komiteer og BU.

		Saker behandlet under møte

		Sak 1 /10    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 26.01.10 - Byutvikling, miljø og samferdsel komite 1

		Sak 2 /10    Godkjenning av protokoll fra møte 08.12.09 - BMS komiteen 1

		Sak 3 /10    Avviksrapport  november 2009 for Bydel Nordstrand 1

		Sak 4 /10    Planskisse for Holtet stasjonsområde 2

		Sak 5 /10    Nybygg nærmere enn 4 meter fra Oslo kommunes eiendom 4

		Sak 6 /10    Leirskallen idrettshall - begrenset høring. Alternativ med økt antall parkeringsplasser 5

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget: 

		Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling

		Til komiteer og råd: 

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt

		Til medbestemmelsesutvalget: 

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt

		Til arbeidsmiljøutvalget: 

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt    

		Til bydelsutvalget: 

		Avviksrapport november 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget: 

		Saken sendes til behandling i:

		- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel

		- Rådet for funksjonshemmede

		- Komite for barn, ungdom og kultur

		- Eldrerådet

		Til komiteer og råd: 

		Den høringsuttalelse som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.

		Til bydelsutvalget: 

		1. Bydelsutvalget finner at foreliggende planskisse for Holtet stasjonsområde bidrar til å realisere flere viktige målsettinger for bydelen, samtidig som planskissen også realiserer målsettinger i Oslo kommune fortettingsstrategi og knutepunktstrategi.

		2. Trafikkmessig innebærer planskissen en nødvendig forenkling av og opprydding i Holtet-krysset. Dette er ikke minst viktig med tanke på alle barna som ferdes i området. Bydelsutvalget ser det som positivt at det er lagt betydelig vekt på hensyn til gående og syklister.

		3. Slik Holtet-krysset utformes, vil både trafikken i Kongsveien og trikken krysse det som visuelt oppleves som et sammenhengende torg. Bydelsutvalget mener at det bør legges opp til at passering av dette torget skjer på de gåendes premisser, det vil si i gangfart – både for biler og trikker. Bydelsutvalget mener at den beste løsningen ville være å legge veitrafikken i kulvert under trikkelinje og torg, og ber om å få vurdert dette.

		4.  Med hensyn til parkeringsnormer, har bydelsutvalget vedtatt følgende i møte 17.12.09, sak 116/09:  

		”Bydelsutvalget har gjennom arbeidsgruppen for trafikkplan for Bydel Nordstrand, fase 3, vurdert at det blir feil å legge parkeringsnormen for indre by til grunn for knutepunkter som Holtet og Sæter. Bydelsutvalget mener at parkeringsnormen for ytre by / den åpne  byen må legges til grunn for de nevnte knutepunktene. Bydelsutvalget mener dessuten at ingen boenheter skal ha mindre enn 1 parkeringsplass…..”

		5. Bydelsutvalget finner i sum at planskissen bidrar til utvikling av Holtet som et attraktivt knutepunkt og naturlig møtested. Planskissen vitner om at krav til estetikk, byggeskikk og verneinteresser er ivaretatt.

		6. Bydelsutvalget forutsetter at prosjektet i sin helhet utformes i henhold til Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming.

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling:

		BMS-komiteen sluttet seg til bydelsdirektørens forslag til vedtak, punktene 1, 2, 4 og 6

		BMS-komiteen fremmet følgende alternative forslag til punktene 3, 5 og tilleggsforslag, nytt punkt, 7:

		(erstatter bydelsdirektørens punkt 3 med unntak av 1. linje):

		3.  Slik Holtet-krysset utformes, vil både trafikken i Kongsveien og trikken krysse det som visuelt oppleves som et sammenhengende torg. Bydelsutvalget mener at det må

		utredes et alternativ hvor veitrafikken i Kongsveien legges i kulvert under torg og trikkelinje.

		(erstatter bydelsdirektørens punkt 5): 

		5.   Tilstøtende veier i området belastes i dag med fremmedparkering i tilknytning til trikkeholdeplassen. Planforslaget kan forsterke disse problemene. Bydelsutvalget ber derfor om at behovet for innfartsparkering utredes nærmere.

		(Nytt pkt 7 - tillegg til direktørens innstilling):

		7. Bydelsutvalget mener at en drosjeholdeplass er en del av det kollektive transporttilbudet  og ber om at en ny holdeplass vurderes etablert et annet sted i planområdet.

		Votering:

		BMS-komiteen alternative forslag til vedtak, punktene 3 og 5, ble enstemmig vedtatt

		BMS-komiteens tilleggsforslag til nytt punkt 7 ble enstemmig vedtatt

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:

		BMS-komiteens vedtaksforslag overfor bydelsutvalget, 7 punkter, som følger:

		1. Bydelsutvalget finner at foreliggende planskisse for Holtet stasjonsområde bidrar til å realisere flere viktige målsettinger for bydelen, samtidig som planskissen også realiserer målsettinger i Oslo kommune fortettingsstrategi og knutepunktstrategi.

		2. Trafikkmessig innebærer planskissen en nødvendig forenkling av og opprydding i Holtet-krysset. Dette er ikke minst viktig med tanke på alle barna som ferdes i området. Bydelsutvalget ser det som positivt at det er lagt betydelig vekt på hensyn til gående og syklister.

		3.    Slik Holtet-krysset utformes, vil både trafikken i Kongsveien og trikken krysse det som            visuelt oppleves som et sammenhengende torg. Bydelsutvalget mener at det må

		 utredes et alternativ hvor veitrafikken i Kongsveien legges i kulvert under torg og    trikkelinje.

		4.    Med hensyn til parkeringsnormer, har bydelsutvalget vedtatt følgende i møte 17.12.09, sak 116/09:  

		”Bydelsutvalget har gjennom arbeidsgruppen for trafikkplan for Bydel Nordstrand, fase 3, vurdert at det blir feil å legge parkeringsnormen for indre by til grunn for knutepunkter som Holtet og Sæter. Bydelsutvalget mener at parkeringsnormen for ytre by / den åpne  byen må legges til grunn for de nevnte knutepunktene. Bydelsutvalget mener dessuten at ingen boenheter skal ha mindre enn 1 parkeringsplass…..”

		5.   Tilstøtende veier i området belastes i dag med fremmedparkering i tilknytning til    trikkeholdeplassen. Planforslaget kan forsterke disse problemene. Bydelsutvalget ber  derfor om at behovet for innfartsparkering utredes nærmere.

		6.  Bydelsutvalget forutsetter at prosjektet i sin helhet utformes i henhold til Oslo kommunes   strategiske plan for universell utforming.

		7. Bydelsutvalget mener at en drosjeholdeplass er en del av det kollektive transporttilbudet   og ber om at en ny holdeplass vurderes etablert et annet sted i planområdet.

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget: 

		Saken leges frem for BMS-komiteen og bydelsutvalget.

		Til komiteer og råd: 

		Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales.

		Til bydelsutvalget: 

		1. Bydelsutvalget er opptatt av at landskapsprofiler, fellesområder, vegetasjon og grøntområder blir bevart i så stor grad som mulig. Det bør derfor være en restriktiv praksis for utbygging av eiendommer som ligger inntil fellesområder. Dette gjelder både avstand til eiendomsgrense og det visuelle uttrykk.

		2. Bydelsutvalget vil med ovenstående begrunnelse gå imot at ny bebyggelse kommer nærmere enn 4 meter fra kommunal eiendom, når dette er et fellesareale.

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:

		Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales.

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til komiteer og råd: 

		Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, vedtas

		Til bydelsutvalget: 

		Bydelsutvalget er positiv til en økning av antall parkeringsplasser ved Leirskallen idrettshall og ber om at det vurderes om antallet bør økes ytterligere

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak:

		 Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, vedtas

		Oslo, 27.01.2010

		Svein Erik Aldal (FrP)

		leder av byutvikling, miljø og samferdselskomiteen

		Word-bokmerker
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 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 1/10 
 
 
Møte: Helse- og sosialkomite  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Mandag 25. januar 2010 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Mona Verdich (H)  
   
Tilstede: Mona Verdich (H) 


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


 


   
Forfall: Frode Woldsund (KrF) 


 
 


 


   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Tove Guldhav  
 
Åpen halvtime:         Ingen 
Informasjon :  Ingen 
 
Eventuelt: 
Komiteen ønsker i løpet av våren 2010 å få informasjon fra representanter for de forskjellige 
enhetene som er nevnt under på møtene i Helse og sosialkomiteen. 
01.03.10 Hjemmetjenesten  


- Kvaliteten på tjenesten  
- Kompass - kostnadseffekter og organisatoriske konsekvenser 


06.04.10 Bestilleravdelingen  
- Brukervalgordning + 1 representant fra et privat firma. 


07.06.10 Barnevernet  
Helse og sosialkomiteen ønsker også å avholde møtet 10.05.10 på et eldresenter i bydelen. 
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Sak 1 /10    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 25.01.10 - 
helse - og sosial komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møte 25.01.10 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak:  
Innkalling og sakskart til møte 25.01.10 godkjennes 
 


  


Sak 2 /10    Godkjenning av protokoll fra møte 07.12.09 -  helse- og 
sosial komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 07.12.09 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen hadde følgende merknader: 
- Helse- og sosialkomiteen ønsker kopi av nye kontrakter på eldresentrene 
- Helse- og sosialkomiteen ønsker at kostnadseffekter og organisatoriske konsekvenser av 
Kompass tas opp som en BU sak. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak:  
Protokoll fra møte 07.12.09 godkjennes med følgende merknader: 
Helse- og sosialkomiteen ønsker kopi av nye kontrakter på eldresentrene 
Helse- og sosialkomiteen ønsker at kostnadseffekter og organisatoriske konsekvenser av 
Kompass tas opp som en BU sak. 
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 Sak 3 /10    Avviksrapport  november 2009 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt     
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport november 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 


  


Sak 4 /10    Informasjon om ny samhandlings- og 
organisasjonsmodell for hjelpemiddelformidling 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i : 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering. 
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Til arbeidsmiljøutvalget: 
Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering. 
 
Til komiteer og råd:  
Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget: 
Saken tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen hadde følgende merknader: 
Har saken vært på høring tidligere? Andre relevante vedtak i saken? 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak:  
Informasjon om ny samhandlings- og organisasjonsmodell tas til orientering med følgende 
merknad: 
Har saken vært på høring tidligere? Andre relevante vedtak i saken? 
 
 
 
 


Sak 5 /10    Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede avklaring av 
ansvar- og myndighetsområde 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling til: 
Helse- og sosialkomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Eldrerådet og rådet for funksjonshemmede – ansvars- og myndighetsområde: 
 
1) Oppgaver og kompetanse innenfor det rådgivende området 


a) Overfor bydelsutvalg 
i) Generelt 
Rådets kompetanse til å avgi uttalelse gjøres ved vedtak i møte. 
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ii) Saker til behandling 
Rådet behandler de saker som arbeidsutvalget eller bydelsutvalget beslutter skal 
behandles i rådet. Dette være seg saker som bydelsutvalget har til høring, saker til 
orientering eller saker som skal realitetsbehandles av bydelsutvalget   
 
iii) Type saker 
Budsjett, regnskap, tertialrapporter, avviksrapporter, årsmelding. Årstatistikk, 
kommunale planverk (kommuneplan, kommunedelplan, reguleringsplaner, relevante 
sektorplaner og de utbyggingssaker som arbeidsutvalget finner relevant for rådene. 
Det samme gjelder saker som omhandler tiltak- og planer i helse- og sosialsektoren, 
idrett- og kulturtiltak, samferdelssaker og kommunikasjonsplaner. 
Hvis saker avgjøres av arbeidsutvalget med hjemmel i delegert myndighet eller 
bydelsutvalget på grunn av frister må fatte vedtak utenom den ordinære møteplan kan 
avvik fra dette behandlingsopplegg skje. Rådene vil i disse tilfeller få sakene til 
orientering.   
 
Ellers framlegges for rådet de saker som direkte angår den befolkningsgruppe som 
rådet representerer.   
 


b) Annet 
Hvis bydeldirektøren finner grunnlag for å konsultere rådet ifm. med administrative 
forhold skal rådet også avgi uttalelse til slike forespørsler. 
 


2) Adgang til å ta saker opp på eget initiativ 
a) Generelt 


Rådet kan ta opp til behandling andre saker enn de som er oversendt ift. den 
rådgivende kompetanse. Dette begrenses for rådet for funksjonshemmede tilsaker 
hjemlet i lovens § 5 innenfor området ”Rådet skal likevel stå fritt til å kunne ta opp de 
saker de ønsker. Så sant dette er saker som angår mennesker med nedsatt 
funksjonsevne”. Uten lovhjemling gjelder tilsvarende dette på samme måte for 
eldrerådet.  
 
Saker som er hjemlet i dette pkt. 2a skal sendes bydelsdirektøren til videre behandling. 
Det er sakens innhold sett i forhold til myndighetsfordeling som vil avgjøre den videre 
oppfølging i det enkelte tilfelle. Rådet er ikke bemyndiget til selv å følge opp/effektuere 
slike vedtak. Hvis slike vedtak i sitt innhold går utover å være av orienterende 
karakter følges de opp slik dette punkt beskriver. 
  


b) Representasjon utad. 
Rådet representerer ikke Bydel Nordstrand utad uten at dette er avklart i hvert enkelt 
tilfelle. Slik tillatelse gis av bydelsdirektør eller av arbeidsutvalget hvis 
bydelsdirektøren finner det riktig å framlegge forholdet for dette organ. 


 
3) Sekretariat 


a) Sekretærfunksjon 
i) Bydelsdirektøren har ansvaret for å stille med møtesekretær. Denne bistand 


inneholder i tillegg teknisk bistand ved møteinnkalling og effektuering av vedtak 
fra møtene. 


 
ii) Den person som ivaretar sekretariatsfunksjonen skal ha kontakt med rådets leder i 


forbindelse med utarbeidelse av saksliste. 
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b) Utredningsoppgaver 


Rådet har ikke fullmakt til å pålegge administrasjonen utredningsoppgaver. 
 


c) Økonomi 
Rådet har ikke anledning til å påføre bydelen utgifter som ikke er hjemlet i budsjett og 
som rådet i tillegg  har disposisjonsrett til. 


  
4) Annet 
Rådet utarbeider årsmelding innen de frister som årlig fastsettes av bydelsdirektøren, slik at 
dette koordineres med bydelens årsmelding. 
 
 BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 
 
 
Oslo, 27.01.2010 
 
 
 
Mona Verdich (H) 
leder av helse- og sosialkomiteen 
 
 
 













 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 1/10 
 
 
Møte: Barn, ungdom og kultur komite 


 


 


Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 
Møtetid: Tirsdag 26. januar 2010 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Knut Hedemann (A)  
   
Tilstede: Knut Hedemann (A) 


Martin Kirkengen(V) 
Andreas Bareid (H) 
Anne Louise Hübert (KrF) 
Ingeborg Midttun (H) 


 


   
Forfall: Kjersti  Bagle Tennebø (H) 


Tedd Urnes (SV) 
Lars Petter Solås (FrP) 


 


   
Som vara møtte: 


 


 
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Forfall  
 
Åpen halvtime:  Ingen møtte til åpen halvtime. 
 
Informasjon:  
• Denne ble ikke gjennomført pga forfall. 
            Komiteleder delte ut kopi av bydelsdirektørens brev til bydelsutvalget om    
            årsregskapet som har vist seg å bli betydelig bedre enn prognostisert. 
 
Eventuelt: 
• Leder orienterte om den farlige trafikksituasjonen for skoleelever på vei til og  
            fra Lambertseter skole ved Glimmerveien på grunn av at innkjøringen til  
            Glimmeren barnehage sammenfaller med slutten av turveien og den er  
            uoversiktelig og trang pga brøytingen og mørket om vinteren. Skolens 
            driftsstyre og FAU skal ta opp denne saken og vil gå inn for at biltrafikk og  
            gående skilles med betongelementer ved utkjørselen i Glimmerveien. I og med 
            at barnehagen er bydelens ansvarsområde bør Nordstrand Bydelsdministrasjon  
            ta fatt i denne saken. 







• Leder tok opp arbeidet rundt frivillighetsmidlene som den forsterkede BUK- 
komiteen skal arbeide med å tilrå fordelingen av senere i år, og ba om at utlysingen     
med søknadsprosedyren ble satt i gang allerede rundt 1. mars slik at arbeidet med 
tilrådingen for bydelsutvalget var ferdig og bydelsutvalget kan behandle saken i 
junimøtet i år. 


 
 
 
Saker behandlet under møte: 
Sak 1 /10    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 26.01.10- Barn, ungdom og 


kulturkomite ........................................................................................................... 1 
Sak 2 /10    Godkjenning av protokoll fra møte 08.12.09 - barn, ungdom og kultur komite..... 1 
Sak 3 /10    Avviksrapport  november 2009 for Bydel Nordstrand ........................................... 1 
Sak 4 /10    Planskisse for Holtet stasjonsområde...................................................................... 2 
Sak 5 /10    Evaluering av bydelsdagene 2009........................................................................... 4 
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Sak 1 /10    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 26.01.10- 
barn, ungdom og kulturkomite 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkallig og sakskart til møte 26.01.10 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Innkallig og sakskart til møte 26.01.10 godkjennes 


  


Sak 2 /10    Godkjenning av protokoll fra møte 08.12.09 - barn, 
ungdom og kultur komite 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoll fra BUK- møte 08.12.09 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Protokoll fra BUK- møte 08.12.09 godkjennes 
 
 


 Sak 3 /10    Avviksrapport  november 2009 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 







 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt     
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport november 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 


 Sak 4 /10    Planskisse for Holtet stasjonsområde 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 


- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Komite for barn, ungdom og kultur 
- Eldrerådet 


 
Til komiteer og råd:  
Den høringsuttalelse som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget finner at foreliggende planskisse for Holtet stasjonsområde bidrar til å 
realisere flere viktige målsettinger for bydelen, samtidig som planskissen også 
realiserer målsettinger i Oslo kommune fortettingsstrategi og knutepunktstrategi. 


2. Trafikkmessig innebærer planskissen en nødvendig forenkling av og opprydding i 
Holtet-krysset. Dette er ikke minst viktig med tanke på alle barna som ferdes i 
området. Bydelsutvalget ser det som positivt at det er lagt betydelig vekt på hensyn til 
gående og syklister. 


3. Slik Holtet-krysset utformes, vil både trafikken i Kongsveien og trikken krysse det som 
visuelt oppleves som et sammenhengende torg. Bydelsutvalget mener at det bør legges 
opp til at passering av dette torget skjer på de gåendes premisser, det vil si i gangfart 
– både for biler og trikker. Bydelsutvalget mener at den beste løsningen ville være å 
legge veitrafikken i kulvert under trikkelinje og torg, og ber om å få vurdert dette. 


4.  Med hensyn til parkeringsnormer, har bydelsutvalget vedtatt følgende i møte 
17.12.09, sak 116/09:   
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”Bydelsutvalget har gjennom arbeidsgruppen for trafikkplan for Bydel Nordstrand, 
fase 3, vurdert at det blir feil å legge parkeringsnormen for indre by til grunn for 
knutepunkter som Holtet og Sæter. Bydelsutvalget mener at parkeringsnormen for ytre 
by / den åpne  byen må legges til grunn for de nevnte knutepunktene. Bydelsutvalget 
mener dessuten at ingen boenheter skal ha mindre enn 1 parkeringsplass…..” 


5. Bydelsutvalget finner i sum at planskissen bidrar til utvikling av Holtet som et 
attraktivt knutepunkt og naturlig møtested. Planskissen vitner om at krav til estetikk, 
byggeskikk og verneinteresser er ivaretatt. 


6. Bydelsutvalget forutsetter at prosjektet i sin helhet utformes i henhold til Oslo 
kommunes strategiske plan for universell utforming. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
 BUK-komiteens fremmet følgende tilleggsforslag: 
 Den høringsuttalelse som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med et  


tilleggspunkt 2 b:   
  2 b.   Det tilrås at det opparbeides et tydelig forgjengerfelt med veimerking og  
           belyste skilt i krysset Kongsveien – Ekebergveien ved Steinhammerveien 
           slik at det blir mulig uten risiko og gå mot Holtet i Ekebergveiens  
           forlengelse i Kongsveien. Det må gjøres umulig å parkere i sykkelstien fra 
           dette krysset og til krysset ved Raschs vei. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
BUK-komiteens  tilleggsforslag, punkt 2 b, ble enstemmig vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
BUK-komiteens vedtakforslag overfor bydelsutvalget: 
 


1. Bydelsutvalget finner at foreliggende planskisse for Holtet stasjonsområde bidrar til å 
realisere flere viktige målsettinger for bydelen, samtidig som planskissen også 
realiserer målsettinger i Oslo kommune fortettingsstrategi og knutepunktstrategi. 


 
2. Trafikkmessig innebærer planskissen en nødvendig forenkling av og opprydding i 


Holtet-krysset. Dette er ikke minst viktig med tanke på alle barna som ferdes i 
området. Bydelsutvalget ser det som positivt at det er lagt betydelig vekt på hensyn til 
gående og syklister. 


 
      2 b. Det tilrås at det opparbeides et tydelig forgjengerfelt med veimerking og  
           belyste skilt i krysset Kongsveien – Ekebergveien ved Steinhammerveien 
           slik at det blir mulig uten risiko og gå mot Holtet i Ekebergveiens  
           forlengelse i Kongsveien. Det må gjøres umulig å parkere i sykkelstien fra 
           dette krysset og til krysset ved Raschs vei. 


 
3. Slik Holtet-krysset utformes, vil både trafikken i Kongsveien og trikken krysse det som 


visuelt oppleves som et sammenhengende torg. Bydelsutvalget mener at det bør legges 
opp til at passering av dette torget skjer på de gåendes premisser, det vil si i gangfart 
– både for biler og trikker. Bydelsutvalget mener at den beste løsningen ville være å 
legge veitrafikken i kulvert under trikkelinje og torg, og ber om å få vurdert dette. 


 
 







 
4.  Med hensyn til parkeringsnormer, har bydelsutvalget vedtatt følgende i møte 


17.12.09, sak 116/09:   
”Bydelsutvalget har gjennom arbeidsgruppen for trafikkplan for Bydel Nordstrand, 
fase 3, vurdert at det blir feil å legge parkeringsnormen for indre by til grunn for 
knutepunkter som Holtet og Sæter. Bydelsutvalget mener at parkeringsnormen for ytre 
by / den åpne  byen må legges til grunn for de nevnte knutepunktene. Bydelsutvalget 
mener dessuten at ingen boenheter skal ha mindre enn 1 parkeringsplass…..” 
 


5. Bydelsutvalget finner i sum at planskissen bidrar til utvikling av Holtet som et 
attraktivt knutepunkt og naturlig møtested. Planskissen vitner om at krav til estetikk, 
byggeskikk og verneinteresser er ivaretatt. 


 
6. Bydelsutvalget forutsetter at prosjektet i sin helhet utformes i henhold til Oslo 


kommunes strategiske plan for universell utforming. 
 
 
 


 Sak 5 /10    Evaluering av bydelsdagene 2009 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken legges frem for: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
BUK-komiteen  
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Evalueringsrapport fra Lambertseter frivillighetssentral vedrørende bydelsdagene 
2009 tas til orientering.  


2. Evaluering av bydelsdagene 2010 gjøres av ansvarsgruppen innen 1. november i 
henhold til BU-sak 147/08 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
BUK-komiteens fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende tillegg:  
Regnskapet fra arbeidsutvalget for bydelsdagene viser at selv med en svært 
 nøktern bruk av midler strakk ikke 20000 kr til og det ble skjøtet på med  
 innsamlede midler. Dette tilsier at beløpet for 2010 økes til 25 000 kroner  
 ved en budsjettjustering, og da er kostnaden for bydelsprisen ikke med. 
                     
 Komiteen vil også peke på at kunngjøringen om innsending av forslag til 
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    kandidater til bydelsprisen 2010 må gjøres bedre med plakater på bydelens           
    torg og tjenestesteder i tillegg til annonse og info på bydelens hjemmeside 
    slik at vi er sikret et best mulig utvalg av kandidater. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
BUK-komiteens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
BUK-komiteens vedtakforslag overfor bydelsutvalget: 
 
1. Evalueringsrapport fra Lambertseter frivillighetssentral vedrørende bydelsdagene 2009 


tas til orientering.  
2. Evaluering av bydelsdagene 2010 gjøres av ansvarsgruppen innen 1. november i henhold 


til BU-sak 147/08 
 


Regnskapet fra arbeidsutvalget for bydelsdagene viser at selv med en svært 
       nøktern bruk av midler strakk ikke 20000 kr til og det ble skjøtet på med  
       innsamlede midler. Dette tilsier at beløpet for 2010 økes til 25 000 kroner  
       ved en budsjettjustering, og da er kostnaden for bydelsprisen ikke med. 
                     
       Komiteen vil også peke på at kunngjøringen om innsending av forslag til 
       kandidater til bydelsprisen 2010 må gjøres bedre med plakater på bydelens           
       torg og tjenestesteder i tillegg til annonse og info på bydelens hjemmeside 
       slik at vi er sikret et best mulig utvalg av kandidater. 
 
  
 
Oslo, 27.01.2010 
 
 
 
Knut Hedemann (A) 
leder av barn, ungdom og kulturkomiteen 





		Møte:

		Barn, ungdom og kultur komite

		Møtested:

		Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243

		Møtetid:

		Tirsdag 26. januar 2010 kl. 19.00   

		Sekretariat:

		02 180

		Møteleder:

		Knut Hedemann (A)

		Tilstede:

		Knut Hedemann (A)

		Martin Kirkengen(V)

		Andreas Bareid (H)

		Anne Louise Hübert (KrF)

		Ingeborg Midttun (H)

		Forfall:

		Kjersti  Bagle Tennebø (H)

		Tedd Urnes (SV)

		Lars Petter Solås (FrP)

		Som vara møtte:

		I tillegg møtte:

		Møtesekretær:

		Åpen halvtime:  Ingen møtte til åpen halvtime.

		 Denne ble ikke gjennomført pga forfall.

		            Komiteleder delte ut kopi av bydelsdirektørens brev til bydelsutvalget om   

		Eventuelt:

		 Leder orienterte om den farlige trafikksituasjonen for skoleelever på vei til og 

		            fra Lambertseter skole ved Glimmerveien på grunn av at innkjøringen til 

		            Glimmeren barnehage sammenfaller med slutten av turveien og den er 

		            uoversiktelig og trang pga brøytingen og mørket om vinteren. Skolens

		            driftsstyre og FAU skal ta opp denne saken og vil gå inn for at biltrafikk og 

		            gående skilles med betongelementer ved utkjørselen i Glimmerveien. I og med

		            at barnehagen er bydelens ansvarsområde bør Nordstrand Bydelsdministrasjon 

		            ta fatt i denne saken.

		 Leder tok opp arbeidet rundt frivillighetsmidlene som den forsterkede BUK-

		komiteen skal arbeide med å tilrå fordelingen av senere i år, og ba om at utlysingen     med søknadsprosedyren ble satt i gang allerede rundt 1. mars slik at arbeidet med tilrådingen for bydelsutvalget var ferdig og bydelsutvalget kan behandle saken i junimøtet i år.

		Saker behandlet under møte:

		Sak 1 /10    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 26.01.10- Barn, ungdom og kulturkomite 1

		Sak 2 /10    Godkjenning av protokoll fra møte 08.12.09 - barn, ungdom og kultur komite 1

		Sak 3 /10    Avviksrapport  november 2009 for Bydel Nordstrand 1

		Sak 4 /10    Planskisse for Holtet stasjonsområde 2

		Sak 5 /10    Evaluering av bydelsdagene 2009 4

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Protokoll fra BUK- møte 08.12.09 godkjennes

		Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		Protokoll fra BUK- møte 08.12.09 godkjennes

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget: 

		Saken sendes alle komiteer, råd, utvalg og bydelsutvalget til behandling

		Til komiteer og råd: 

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt

		Til medbestemmelsesutvalget: 

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt

		Til arbeidsmiljøutvalget: 

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt    

		Til bydelsutvalget: 

		Avviksrapport november 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering

		Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling:

		Ingen forslag fremmet

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget: 

		Saken sendes til behandling i:

		- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel

		- Rådet for funksjonshemmede

		- Komite for barn, ungdom og kultur

		- Eldrerådet

		Til komiteer og råd: 

		Den høringsuttalelse som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.

		Til bydelsutvalget: 

		1. Bydelsutvalget finner at foreliggende planskisse for Holtet stasjonsområde bidrar til å realisere flere viktige målsettinger for bydelen, samtidig som planskissen også realiserer målsettinger i Oslo kommune fortettingsstrategi og knutepunktstrategi.

		2. Trafikkmessig innebærer planskissen en nødvendig forenkling av og opprydding i Holtet-krysset. Dette er ikke minst viktig med tanke på alle barna som ferdes i området. Bydelsutvalget ser det som positivt at det er lagt betydelig vekt på hensyn til gående og syklister.

		3. Slik Holtet-krysset utformes, vil både trafikken i Kongsveien og trikken krysse det som visuelt oppleves som et sammenhengende torg. Bydelsutvalget mener at det bør legges opp til at passering av dette torget skjer på de gåendes premisser, det vil si i gangfart – både for biler og trikker. Bydelsutvalget mener at den beste løsningen ville være å legge veitrafikken i kulvert under trikkelinje og torg, og ber om å få vurdert dette.

		4.  Med hensyn til parkeringsnormer, har bydelsutvalget vedtatt følgende i møte 17.12.09, sak 116/09:  

		”Bydelsutvalget har gjennom arbeidsgruppen for trafikkplan for Bydel Nordstrand, fase 3, vurdert at det blir feil å legge parkeringsnormen for indre by til grunn for knutepunkter som Holtet og Sæter. Bydelsutvalget mener at parkeringsnormen for ytre by / den åpne  byen må legges til grunn for de nevnte knutepunktene. Bydelsutvalget mener dessuten at ingen boenheter skal ha mindre enn 1 parkeringsplass…..”

		5. Bydelsutvalget finner i sum at planskissen bidrar til utvikling av Holtet som et attraktivt knutepunkt og naturlig møtested. Planskissen vitner om at krav til estetikk, byggeskikk og verneinteresser er ivaretatt.

		6. Bydelsutvalget forutsetter at prosjektet i sin helhet utformes i henhold til Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming.

		Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling:

		 BUK-komiteens fremmet følgende tilleggsforslag:

		 Den høringsuttalelse som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med et  tilleggspunkt 2 b:  

		  2 b.   Det tilrås at det opparbeides et tydelig forgjengerfelt med veimerking og 

		           belyste skilt i krysset Kongsveien – Ekebergveien ved Steinhammerveien

		           slik at det blir mulig uten risiko og gå mot Holtet i Ekebergveiens 

		           forlengelse i Kongsveien. Det må gjøres umulig å parkere i sykkelstien fra

		           dette krysset og til krysset ved Raschs vei.

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		BUK-komiteens  tilleggsforslag, punkt 2 b, ble enstemmig vedtatt

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		BUK-komiteens vedtakforslag overfor bydelsutvalget:

		1. Bydelsutvalget finner at foreliggende planskisse for Holtet stasjonsområde bidrar til å realisere flere viktige målsettinger for bydelen, samtidig som planskissen også realiserer målsettinger i Oslo kommune fortettingsstrategi og knutepunktstrategi.

		2. Trafikkmessig innebærer planskissen en nødvendig forenkling av og opprydding i Holtet-krysset. Dette er ikke minst viktig med tanke på alle barna som ferdes i området. Bydelsutvalget ser det som positivt at det er lagt betydelig vekt på hensyn til gående og syklister.

		      2 b. Det tilrås at det opparbeides et tydelig forgjengerfelt med veimerking og 

		           belyste skilt i krysset Kongsveien – Ekebergveien ved Steinhammerveien

		           slik at det blir mulig uten risiko og gå mot Holtet i Ekebergveiens 

		           forlengelse i Kongsveien. Det må gjøres umulig å parkere i sykkelstien fra

		           dette krysset og til krysset ved Raschs vei.

		3. Slik Holtet-krysset utformes, vil både trafikken i Kongsveien og trikken krysse det som visuelt oppleves som et sammenhengende torg. Bydelsutvalget mener at det bør legges opp til at passering av dette torget skjer på de gåendes premisser, det vil si i gangfart – både for biler og trikker. Bydelsutvalget mener at den beste løsningen ville være å legge veitrafikken i kulvert under trikkelinje og torg, og ber om å få vurdert dette.

		4.  Med hensyn til parkeringsnormer, har bydelsutvalget vedtatt følgende i møte 17.12.09, sak 116/09:  

		”Bydelsutvalget har gjennom arbeidsgruppen for trafikkplan for Bydel Nordstrand, fase 3, vurdert at det blir feil å legge parkeringsnormen for indre by til grunn for knutepunkter som Holtet og Sæter. Bydelsutvalget mener at parkeringsnormen for ytre by / den åpne  byen må legges til grunn for de nevnte knutepunktene. Bydelsutvalget mener dessuten at ingen boenheter skal ha mindre enn 1 parkeringsplass…..”

		5. Bydelsutvalget finner i sum at planskissen bidrar til utvikling av Holtet som et attraktivt knutepunkt og naturlig møtested. Planskissen vitner om at krav til estetikk, byggeskikk og verneinteresser er ivaretatt.

		6. Bydelsutvalget forutsetter at prosjektet i sin helhet utformes i henhold til Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming.

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Til arbeidsutvalget:

		Saken legges frem for:

		Eldrerådet

		Rådet for funksjonshemmede

		Ungdomsrådet

		BUK-komiteen 

		Til komiteer og råd: 

		Til bydelsutvalget: 

		Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling:

		BUK-komiteens fremmet følgende tilleggsforslag:

		Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende tillegg:  Regnskapet fra arbeidsutvalget for bydelsdagene viser at selv med en svært

		 nøktern bruk av midler strakk ikke 20000 kr til og det ble skjøtet på med 

		 innsamlede midler. Dette tilsier at beløpet for 2010 økes til 25 000 kroner 

		 ved en budsjettjustering, og da er kostnaden for bydelsprisen ikke med.

		 Komiteen vil også peke på at kunngjøringen om innsending av forslag til

		    kandidater til bydelsprisen 2010 må gjøres bedre med plakater på bydelens          

		    torg og tjenestesteder i tillegg til annonse og info på bydelens hjemmeside

		    slik at vi er sikret et best mulig utvalg av kandidater.

		Votering:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

		BUK-komiteens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt

		Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak:

		BUK-komiteens vedtakforslag overfor bydelsutvalget:

		       nøktern bruk av midler strakk ikke 20000 kr til og det ble skjøtet på med 

		       innsamlede midler. Dette tilsier at beløpet for 2010 økes til 25 000 kroner 

		       ved en budsjettjustering, og da er kostnaden for bydelsprisen ikke med.

		       Komiteen vil også peke på at kunngjøringen om innsending av forslag til

		       kandidater til bydelsprisen 2010 må gjøres bedre med plakater på bydelens          

		       torg og tjenestesteder i tillegg til annonse og info på bydelens hjemmeside

		       slik at vi er sikret et best mulig utvalg av kandidater.

		Oslo, 27.01.2010
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