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Protokoll 2/10 
 
 
Møte: Bydelsutvalget  
Møtested: BU-salen, Bydelsadministrasjonen, 

Ekebergveien 243 
 

Møtetid: Torsdag 11. mars 2010 kl. 18.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Sigbjørn Odden (H)  
   
Tilstede: Sigbjørn Odden (H) 

Mona Verdich (H) 
Ingeborg Midttun (H) 
Nina Ekjord Øyen (H) 
Arve Edvardsen (H) 
Ulf Stigen (FrP)    –     til stede til og med sak 17/10 – kl 20.45 
Svein Erik Aldal (FrP) 
Lars Petter Solås (FrP) 
Steinar Andersen (A) 
Knut Hedemann (A) 
Thor Granlund (A) 
Erik A. Telnes (SV)           
Karsten Gjefle (V)             
Anne Louise Hübert (KrF)           

  

                                                 14 stemmeberettigede til stede under behandling  
Forfall: Andreas Bareid (H)                 av sakene 12-17/10, 13 under sakene 18-34/10 

Liv Lønnum (FrP) 
Haakon Brænden (KrF) 

 

   
Som vara møtte: Arve Edvardsen (H) 

Lars Petter Solås (FrP) 
 

 Anne Louise Hübert (KrF) 
 

 

I tillegg møtte fra 
administrasjonen: 

Per Johannessen, bydelsdirektør 
Inge Olav Solli, økonomisjef 
Irene Borge-Hansen, konsulent 

 

   
Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  



Åpen halvtime: 
• Henning Fiske, beboer i Rosendalsveien, orienterte om trafikkfarlige situasjoner på 

grunn av økt trafikk i Rosendalsveien, som er skolevei for mange barn og barn som 
hentes/bringes til og fra barnehage. Han ba politikerne om støtte / gjøre tiltak for å 
sikre trafikkbildet.  

• Einar Kjosmoen støttet Fiskes utsagn. 
• Sissel Dynna, beboer i Nordseterskogen borettslag, viste til sak 19/10 – forslag om 

omregulering fra friområde til barnehage i Birger Olivers vei 8. Hun orienterte om at 
det er 110 boenheter som vil bli berørt da de vil miste 1/3 av friområdet som benyttes 
av mange. Hun ytret derfor ønske om at planen ikke vedtas. 

 
Informasjon: 
•          Runar Henanger, representant fra Jernbaneverket,  informerte  (kl 18.00 – 19.00) 

om planprogram for Follobanen, strekningen mellom Oslo – Ski. Etter informasjonen 
var det spørsmål og dialog. 

• Bydelsdirektør Per Johannessen besvarte følgende spørsmål: 
      -   stilt av Steinar Andersen på vegne av A og SV i bydelsutvalgets møte 04.02.2010 –   

økonomiske forhold knyttet til budsjett 2010. (Vedlegg 1 til protokollen) 
           -    stilt av Haakon Brænden (KrF) 31.01.2010 angående folkevalgtes rett til innsyn i  

faktaopplysninger. (Vedlegg 2 til protokollen) 
•         Videre informerte bydelsdirektøren om følgende: 

- fra Startmøte for budsjettoppfølging 2010 i Byrådsavdeling for eldre og sosiale 
tjenester hvor de gratulerte med regnskapsresultatet for 2009. Etter Startmøtet er det 
konkludert med at bydelen ikke skal følges opp særskilt gjennom BØS i 2010. 
Saken legges fram på bydelsutvalgets neste møte i april. 

•           Leder Sigbjørn Odden (H) informerte om følgende: 
- 15. mars: KS Oslo kommer til bydelen på møte – AU er invitert til å delta 
- 18. mars kl 10.00 i Rådhuset:  Møte med Samferdselskomiteen angående lokal  

trafikkplan. Sigbjørn Odden (H), Knut Hedemann (A), Svein Erik Aldal (FrP) og 
Jan Nordahl fra administrasjonen møter. 

- 18. mars: To representanter i AP’s bystyregruppe kommer til bydelen på møte. 
Sigbjørn Odden (H) og Steinar Andersen (A) deltar.  

 
 

 
Eventuelt:    Ingen saker  
 
Saker behandlet under møte: 
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Sak 12 /10  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
11.03.2010 – bydelsutvalget 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 11.03.10 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om at sak 19/10 behandles etter sak 12/10 av hensyn til 
de frammøttes interesse i saken 
 
Votering: 
Sigbjørn Oddens (H) forslag om endring i rekkefølgen ble enstemmig vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt  
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 11.03.10 godkjennes med ovenfor nevnte endring i sakenes 
rekkefølge 
 

  
 

Sak 13 /10  Godkjenning av protokoll fra møte 04.02.2010 - 
bydelsutvalget 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 04.02.10 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møte 04.02.10 godkjennes 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

Sak 14 /10  Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken om Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand 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 forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsberetning 2009 for Bydel 
Nordstrand til etterretning. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand vedtas. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken om Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsberetning 2009 for Bydel 
Nordstrand til orientering. 
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Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
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 
 
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: 
Årsberetning 2009 for Bydel Nordstrand vedtas. 
 

 

Sak 15 /10  Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand  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 forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 



Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsstatistikk 2009 for Bydel 
Nordstrand til etterretning. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand til etterretning 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand  til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget ser det ikke nødvendig å påpeke spesielle forhold knyttet til 
arbeidsmiljømessige konsekvenser, da disse prinsipielt behandles i forbindelse med planverk 
(herunder budsjett) og i enkeltsaker. Arbeidsmiljøutvalget tar Årsstatistikk 2009 for Bydel 
Nordstrand til etterretning. 
 
Medbestemmelsesutvalgets  vedtak: 
Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
Eldrerådets 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 
 
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 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar Årsstatistikk 2009 for Bydel Nordstrand til etterretning 
 

 

Sak 16 /10  Årsregnskap 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:  
1. Årsregnskap 2009 for Bydel Nordstrand godkjennes.   
2. Kommunerevisjonens rapport vedrørende årsregnskap 2009 fremlegges til orientering for  
bydelsutvalget når denne foreligger. 
 
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. 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 



Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
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: 
1.  Årsregnskap 2009 for Bydel Nordstrand godkjennes   
2.  Kommunerevisjonens rapport vedrørende årsregnskap 2009 fremlegges til orientering  

for bydelsutvalget når denne foreligger 
 

  

Sak 17 /10  Nytt dobbeltspor Oslo - Ski - Oslo kommunes uttalelse 
til planprogram 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Sakens sendes til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand ser Follobanen som et verdifullt tilskudd til 
transportløsningene for Oslo-regionen, og Sørkorridoren spesielt. Follobanen vil 
representere en høyst nødvendig kapasitetsøkning for jernbanetrafikk mot syd. 

2. Bydelsutvalget ser at anleggsfasen, som er beregnet til årene 2013 – 2018, vil kunne 
medføre vesentlige utfordringer for bydelen. Det vil være helt uakseptabelt å legge 
tverrslag og riggområde til Bekkelaget. Dette er allerede i dag et område hvor 
befolkningen har en støybelastning fra Ormsundterminalen som til tider ligger over 
fastsatte støygrenser, foruten støy fra tung infrastruktur og industri. Bekkelaget er 
også planlagt med belastningen det medfører å uttransportere masser, anlegge 
riggplass og frakte tungt utstyr i forbindelse med etablering av Midgardsormen, jfr 
BU-sak 74/09, møtedato 10.09.09. 
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3. Bydelsutvalget vil anbefale at det benyttes tunnelboremaskiner for tunneldriving i 
bydelen, slik at tverrslag kan unngås og slik at anleggsperioden blir minst mulig 
belastende for lokalbefolkning og miljø. 

4. Hvis det likevel velges konvensjonell sprengning med tverrslag i bydelen, ber 
bydelsutvalget om å få en nærmere presentasjon av de praktiske og miljømessige 
konsekvensene av dette. 

5. Det forutsettes at nødvendige hensyn tas til Ljanselva, landskapsprofiler og 
grøntstruktur der hvor anleggs- og riggarbeider legges synlig i dagen. 

6. Det forutsettes at all transport, eventuelle riggplasser og annen aktivitet tar nødvendig 
hensyn til barn, friluftsliv, tilgjengelighet og trafikksikkerhet.  

 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Sakens sendes til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Eldrerådet 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende 
merknader:  
Rådet forutsetter at planen ivaretar hensynet til universell utforming 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som er lagt frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 

1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand ser Follobanen som et verdifullt tilskudd til 
transportløsningene for Oslo-regionen, og Sørkorridoren spesielt. Follobanen vil 
representere en høyst nødvendig kapasitetsøkning for jernbanetrafikk mot syd. 

2. Bydelsutvalget ser at anleggsfasen, som er beregnet til årene 2013 – 2018, vil kunne 
medføre vesentlige utfordringer for bydelen. Det vil være helt uakseptabelt å legge 
tverrslag og riggområde til Bekkelaget. Dette er allerede i dag et område hvor 
befolkningen har en støybelastning fra Ormsundterminalen som til tider ligger over 
fastsatte støygrenser, foruten støy fra tung infrastruktur og industri. Bekkelaget er 
også planlagt med belastningen det medfører å uttransportere masser, anlegge 
riggplass og frakte tungt utstyr i forbindelse med etablering av Midgardsormen, jfr 
BU-sak 74/09, møtedato 10.09.09. 



3. Bydelsutvalget vil anbefale at det benyttes tunnelboremaskiner for tunneldriving i 
bydelen, slik at tverrslag kan unngås og slik at anleggsperioden blir minst mulig 
belastende for lokalbefolkning og miljø. 

4. Hvis det likevel velges konvensjonell sprengning med tverrslag i bydelen, ber 
bydelsutvalget om å få en nærmere presentasjon av de praktiske og miljømessige 
konsekvensene av dette. 

5.   Det forutsettes at nødvendige hensyn tas til Ljanselva, landskapsprofiler og 
grøntstruktur der hvor anleggs- og riggarbeider legges synlig i dagen. 

6. Det forutsettes at all transport, eventuelle riggplasser og annen aktivitet tar 
nødvendig hensyn til barn, friluftsliv, tilgjengelighet og trafikksikkerhet.  

 
 
 

 Sak 18 /10  Gjennomkjøringstrafikk på Nordstrandplatået - privat 
forslag fra Venstre i bystyret 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken legges frem for: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Komite for barn, ungdom og kultur 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som foreslås for bydelsutvalget, vedtas. 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand mener at trafikksituasjonen i bydelen er krevende. 
Det er mange uoversiktlige kryss, trange og uoversiktlige veier, stor trafikk og utrygge 
skoleveier. 

2. Bydelens politiske trafikkutvalg bør få i oppdrag å levere en innstilling om konkrete 
trafikktiltak i bydelen. Tiltakene fremmes for bydelsutvalget i juni 2010, og saken 
sendes deretter til Samferdselskomiteen. 

 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1.  Saken legges frem for: 
     Eldrerådet 
     Rådet for funksjonshemmede 
     Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
     Komite for barn, ungdom og kultur 
    Bydelsutvalget 
2.  Arbeidsutvalget gir sin tilslutning til at Sigbjørn Odden(H), etter behandling i den lokale 

trafikkkomiteen  sender alternativt forslag til vedtak med sakskartet til BMS-komiteen 
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Eldrerådets vedtak: 
Den innstilling som foreslås for bydelsutvalget, vedtas. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstilling som foreslås for bydelsutvalget, vedtas. 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling/vedtak: 
Punkt 1 i bydelsdirektørens innstilling ble foreslått opprettholdt. 
 
Svein Erik Aldal (FrP) fremmet forslag om nytt tilleggspunkt 2 som følger: 
”Bydelsutvalget registrerer Venstres forslag til trafikksaneringsplan og ber om at innspillet  
sendes til lokal trafikkgruppe for behandling i forbindelse med lokal trafikkplan.” 
 
Bydelsdirektørens punkt 2 blir punkt 3.  Teksten ”bør få i oppdrag” erstattes med ”gis i 
oppdrag”. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Svein Erik Aldals (FrP) tilleggsforslag til nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak,  punkt 2, ble enstemmig vedtatt som punkt 3. 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Følgende innstilling foreslås ovenfor bydelsutvalget: 

1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand mener at trafikksituasjonen i bydelen er krevende. 
Det er mange uoversiktlige kryss, trange og uoversiktlige veier, stor trafikk og utrygge 
skoleveier. 

2.  Bydelsutvalget registrerer Venstres forslag til trafikksaneringsplan og ber om at 
innspillet sendes til lokal trafikkgruppe for behandling i forbindelse med lokal 
trafikkplan 

3.  Bydelens politiske trafikkutvalg gis i oppdrag å levere en innstilling om konkrete  
trafikktiltak i bydelen. Tiltakene fremmes for bydelsutvalget i juni 2010, og saken 
sendes deretter til Samferdselskomiteen. 

 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Den innstilling som foreslås for bydelsutvalget, vedtas. 
 

VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Sigbjørn Odden (H) fremmet tilleggsforslag, nytt punkt 2 som følger: 

 
 2.  Arbeidsutvalget gir sin tilslutning til at Sigbjørn Odden(H), etter behandling i den lokale         
trafikkomiteen, sender alternativt forslag til vedtak med sakskartet til BMS-komiteen 

 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1, ble enstemmig vedtatt 
Sigbjørn Oddens (H) forslag til vedtak, punkt 2, ble enstemmig vedtatt 

 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1.   Saken legges frem for: 

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



2 .  Arbeidsutvalget gir sin tilslutning til at Sigbjørn Odden(H), etter behandling i den lokale   
trafikkkomiteen  sender alternativt forslag til vedtak med sakskartet til BMS-komiteen 

 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Sigbjørn Odden (H) fremmet anbefalt vedtak fra arbeidsgruppen for trafikkplan som sitt 
alternative forslag, 5 punkter, med verbalvedtak. 
 
Bydelsdirektøren trakk sin vedtaksinnstilling til bydelsutvalget 
 
Votering: 
Sigbjørn Oddens (H) forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 

1. Bydelsutvalget i bydel Nordstrand mener at trafikksituasjonen i bydelen er 
krevende. Det er mange uoversiktlige kryss, trange og uoversiktlige veier, stor 
trafikk og utrygge skoleveier. 

2. Bydelsutvalget stiller seg undrende til at byrådsavdelingen for samferdsel, miljø og 
næring i sitt brev av 27.10.2009 så kategorisk avviser behovet for en 
trafikksaneringsplan for Nordstrandsplatået.  

3. Bydelsutvalget ønsker at det utarbeides en trafikksaneringsplan for Nordstrand som 
setter fokus både på tiltak som kan redusere unødvendig bilbruk lokalt og på tiltak 
som kan redusere gjennomgangstrafikken. 

4. Bydelsutvalget har nedsatt et lokalt trafikkutvalg som jobber med å utarbeide en 
lokal trafikkplan. I den sammenheng vil det være behov for et tettere samarbeid med 
samferdselsetaten og byrådsavdelingen for samferdsel, miljø og næring. 
Uutarbeidelse av en trafikksaneringsplan vil være et viktig bidrag til denne 
prosessen.    

5. Bydelen bør i samarbeid med samferdselsetaten og byrådsavdelingen for samferdsel, 
miljø og næring få i oppdrag å levere en innstilling om konkrete trafikktiltak i 
bydelen. Tiltakene fremmes for bydelsutvalget i juni 2010 og sendes deretter til 
Samferdselskomiteen. 

 
Verbalvedtak 
Bydelsutvalget er positive til det engasjementet som Venstres bystyregruppe viser for 
trafikksituasjonen i vår bydel og oppfatter at de i sin sak kommer med en rekke gode forslag 
som samsvarer med forslag vi også arbeider med lokalt. Bydelsutvalget anbefaler imidlertid 
at det utarbeides en trafikksaneringsplan før konkrete forslag blir vurdert. 
 
Til de konkrete forslagene har bydelsutvalget følgende foreløpige kommentarer.  
 

• Tillate parkering ved Ekeberghallen og flytte bomstasjonen ved Ekebergveien lengre 
nord. Bydelsutvalget ser ikke naturlige områder for etablering av innfartsparkering 
for beboere langs sørkorridoren i vår bydel og ønsker derfor ikke etablering av 
innfartsparkering i bydelen. Bydelsutvalgets mener imidlertid at det er behov for å 
styrke parkeringskapasiteten i tilknytning til trikk / tog / T-bane for de av bydelenes 
beboere som har bruk for et slikt tilbud. Bydelsutvalget har ikke konkludert hvordan 
dette best bør gjennomføres og dette er et av de områdene som er under vurdering i 
forbindelse med utarbeidelse av bydelenes trafikkplan. Bydelsutvalget mener videre at 
det konkrete forslaget på Ekeberg også må sees i sammenheng med utarbeidelse av 
reguleringsplanen for Ekeberg. 
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• Tilrettelegging for økt bruk av sykkel. Bydelsutvalget mener at det må tilrettelegges 
bedre for bruk av sykkel både lokalt og for transportsyklistene. Det er spesielt viktig at 
kommunens planer for hovedsykkelveinett i bydelen ferdigstilles.  

• Bruk av signalregulering for å begrense trafikken. Bydelsutvalget oppfatter at 
bydelen har store utfordringer knyttet til gjennomgangstrafikk på flere av bydelens 
boligveier. Dette er både lokal- og fjerntrafikk. Bydelsutvalget har diskutert mulige 
løsninger som begrensning av trafikken inn til bydelen og etablering av lokale 
avgrensete trafikksoner slik at lokaltrafikken ledes ut på de lokale samleveiene. 
Bydelsutvalget har imidlertid heller ikke her konkludert. 

• Innføre parkeringsrestriksjoner i flere småveier. Bydelsutvalget ser at det på 
småveier, særlig i nærheten av kollektivstasjoner kan være parkeringsutfordringer og 
ser at parkeringsrestreksjoner kan være et fornuftig virkemiddel. Dette må imidlertid 
sees i sammenheng med styrking av parkeringskapasiteten ved stasjonene, samt 
etablering av lokale trafikksoner 

 
 
 

 Sak 19 /10  Birger Olivers vei 8, Kastellet - Invitasjon til innspill fra 
bydelen, område- og prosessavklaring 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  

1. Arbeidsutvalget i Bydel Nordstrand er positiv til den foreslåtte barnehageutbyggingen 
og tilhørende omregulering i Birger Olivers vei 8. Forslaget harmonerer med 
bydelens egen barnehageplan, som ble vedtatt av BU den 14.05.09, sak 38/09. 

2. Arbeidsutvalget anbefaler at det velges løsninger som gjør at mest mulig av 
barnehagens uteareale også er tilgjengelig for allmennheten utenom barnehagens 
åpningstid. 

 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Steinar Andersen (A) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 3, som følger: 

3. I forhold til arealregnskap er arbeidsutvalget innstilt på at regulert areal til 
barnehage i Sigurd A. Danielsens vei tilbakeføres til friområde. 

 
Votering: 
Steinar Andersens (A) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt 

 
Arbeidsutvalgets vedtak: 

1. Arbeidsutvalget i Bydel Nordstrand er positiv til den foreslåtte barnehageutbyggingen 
og tilhørende omregulering i Birger Olivers vei 8. Forslaget harmonerer med 
bydelens egen barnehageplan, som ble vedtatt av BU den 14.05.09, sak 38/09. 

2. Arbeidsutvalget anbefaler at det velges løsninger som gjør at mest mulig av 
barnehagens uteareale også er tilgjengelig for allmennheten utenom barnehagens 
åpningstid. 



3. I forhold til arealregnskap er arbeidsutvalget innstilt på at regulert areal til 
barnehage i Sigurd A. Danielsens vei tilbakeføres til friområde. 

 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingeborg Midttun (H) orienterte om at hun bor et stykke unna Birger Olivers vei 8 og tok opp 
spørsmål om inhabilitet. På bakgrunn av de gitte opplysninger, besluttet bydelsutvalget at hun 
ikke er inhabil. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering 

 
 
 

 Sak 20 /10  Konkurranseutsetting av bydelens kommunale 
barnehager 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender sak vedrørende kommunale – private barnehager i Bydel Nordstrand 
til behandling i: 
Barn, ungdom- og kulturkomiteen 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
 Til Medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til Arbeidsmiljøutvalget: 

1. Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
2. Dersom bydelen, på egen hånd, skal utføre et ressurskrevende utredningsarbeid vil 

dette kunne medføre arbeidsmessige konsekvenser. 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget tar saken til orientering. 
2. Dersom det fra 2011 kommer en ny finansieringsmodell for barnehager, som har 

vesentlig nye elementer i seg, vil bydelsdirektøren komme tilbake med ny sak til 
bydelsutvalget. 
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak vedrørende kommunale – private barnehager i Bydel Nordstrand 
til behandling i: 
Barn, ungdom- og kulturkomiteen 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 

1. Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser 
2. Dersom bydelen, på egen hånd, skal utføre et ressurskrevende utredningsarbeid vil 

dette kunne medføre arbeidsmessige konsekvenser 
 

Medbestemmelsesutvalgets vedtak:   
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader: 
Ved en eventuelt ny sak må det vektlegges de funksjonshemmedes spesielle behov 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader:  
Ved en eventuelt ny sak må det vektlegges de funksjonshemmedes spesielle behov 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet. Mona Verdich (H) refererte rådet for funksjonshemmedes vedtak. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 

1. Bydelsutvalget tar saken til orientering. 
2. Dersom det fra 2011 kommer en ny finansieringsmodell for barnehager, som har 

vesentlig nye elementer i seg, vil bydelsdirektøren komme tilbake med ny sak til 
bydelsutvalget. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Sak 21 /10  Rapport om Helhetlig Risiko Styring 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak vedrørende rapport om Helhetlig Risiko Styring i Bydel 
Nordstrand til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Barn, ungdom- og kulturkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til Medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
  
Til arbeidsmiljøutvalget:  
1. Ved bruk av Helhetlig Risiko Styring kan risiki tydeliggjøres og forebygges på et tidlig  
    tidspunkt.   
2. Bydelens tjenester vil i større grad enn tidligere kunne se uheldige hendelser i forkant av   
    hendelsen og iverksette nødvendige tiltak. 
 
Til bydelsutvalget:  
1. Bydelsutvalget tar saken til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak vedrørende rapport om Helhetlig Risiko Styring i Bydel 
Nordstrand til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Byutvikling, miljø og samferdselkomiteen 
Barn, ungdom- og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 

1. Ved bruk av Helhetlig Risiko Styring kan risiki tydeliggjøres og forebygges på et tidlig 
tidspunkt 

2. Bydelens tjenester vil i større grad enn tidligere kunne se uheldige hendelser i forkant 
av hendelsen og iverksette nødvendige tiltak  

 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1.   Bydelsutvalget tar saken til orientering 

 

 Sak 22 /10  Egenbetaling for trygghetsalarm 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:      
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget                    
 
Til komiteer og råd:    
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:     
Bydelsutvalget vedtar egenbetaling for trygghetsalarm tilsvarende kr. 185 pr måned for 
brukere i husstander med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag på over 3G tilsvarende 
kr. 218 643. Inntektsgruppene justeres i samsvar med endringer i  folketrygdens grunnbeløp 
pr. mai 2010. 
 



VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomiteen 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget                    
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget vedtar egenbetaling for trygghetsalarm tilsvarende kr. 185 pr måned for 
brukere i husstander med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag på over 3G 
tilsvarende kr. 218 643. Inntektsgruppene justeres i samsvar med endringer i  folketrygdens 
grunnbeløp pr. mai 2010. 
 

 

 Sak 23 /10  Bruken av omsorgslønn 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Saken om bruk av omsorgslønn taes til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Saken om bruk av omsorgslønn taes til orientering 
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Saken om bruk av omsorgslønn taes til orientering 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Saken om bruk av omsorgslønn taes til orientering med følgende merknader:  
Rådet ser positivt på et økt tilbud om omsorgslønn, selv om dette skulle bety økende 
kostnader. Det vil kunne gi positivt effekt på lengre sikt i forhold til helse og velferd. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Saken om bruk av omsorgslønn taes til orientering 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Mona Verdich (H) refererte rådet for funksjonshemmedes vedtak. 
 
Ulf Stigen (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 2: 
Bydelsutvalget savner forslag til praktiske tiltak (jfr. vedtak i BU 17.12.2009). 
Administrasjonen vil utrede økt bruk av omsorgslønn (jfr. saksutredning). Bydelsutvalget ber 
om at dette blir presentert i junimøtet. 
 
Etter drøftinger ble det enighet i bydelsutvalget om følgende endring:   ” …..presentert i 
junimøtet” endres til  ”…presentert som en sak i forbindelse med neste budsjettjustering” 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Ulf Stigens (FrP) tilleggsforslag til punkt 2, med bydelsutvalgets endring, ble enstemmig 
vedtatt  
 
Vedtak: 
1.  Saken om bruk av omsorgslønn taes til orientering 
2.  Bydelsutvalget savner forslag til praktiske tiltak (jfr. vedtak i BU 17.12.2009). 
     Administrasjonen vil utrede økt bruk av omsorgslønn (jfr. saksutredning). 

Bydelsutvalget ber om at dette blir presentert som en sak i forbindelse med neste 
budsjettjustering 

 
 
 
 
 
 
 



 Sak 24 /10  Evalueringsrapport om Kompass 2009 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Evalueringsrapport om Kompass 2009 sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Evalueringsrapport om Kompass 2009 tas til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Evalueringsrapport om Kompass 2009 tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Erfaringer – så langt – i forhold til de arbeidsmiljømessige konsekvenser er positive. 
 
Til bydelsutvalget:  
Evalueringsrapport om Kompass 2009 tas til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Evalueringsrapport om Kompass 2009 sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Arbeidsmiljøutvalgets behandling/vedtak: 
Organisasjonene ønsket følgende tillegg til protokollen:      
Til protokoll for AMU/MBU 02.03.2010:   
Dette er en overordnet evaluering av systemet KOMPASS og ikke evaluering av vår lokale 
kompasserfaring. 

- Vi etterlyser møter i styringsgruppa som vi ikke har vært innkalt til siden sent i fjor 
sommer. Etter som vi har fått informasjon om fra våre medlemmer er hele 
hjemmesykepleien nå i gang med KOMPASS. 

- Vi vet heller ikke hvem som nå leder KOMPASS i vår bydel etter at Kaja ble tatt ut og 
jobber nå i en sentral gruppe for hele Oslo. 

- Vi vil innkalles til møte og informeres om fremdriften for hele prosjektet. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt 
Vedtak: 
Erfaringer – så langt – i forhold til de arbeidsmiljømessige konsekvenser er positive 
 
Medbestemmelsesutvalgets behandling/vedtak: 
Organisasjonene ønsker følgende tillegg til protokollen: 
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Til protokoll for AMU/MBU 02.03.2010   
Dette er en overordnet evaluering av systemet KOMPASS og ikke evaluering av vårt lokale 
kompasserfaring. 

- Vi etterlyser møter i styringsgruppa som vi ikke har vært innkalt til siden sent i fjor 
sommer. Etter som vi har fått informasjon om fra våre medlemmer er hele 
hjemmesykepleien nå i gang med KOMPASS. 

- Vi vet heller ikke hvem som nå leder KOMPASS i vår bydel etter at Kaja ble tatt ut og 
jobber nå i en sentral gruppe for hele Oslo. 

- Vi vil innkalles til møte og informeres om fremdriften for hele prosjektet. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt 
Vedtak: 
Evalueringsrapport om Kompass 2009 tas til orientering 
 
Eldrerådets vedtak: 
Evalueringsrapport om Kompass 2009 tas til orientering 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Evalueringsrapport om Kompass 2009 tas til orientering 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Evalueringsrapport om Kompass 2009 tas til orientering 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Evalueringsrapport om Kompass 2009 tas til orientering 
 
 
 

 Sak 25 /10  Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2009- 
Oppsummering 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
Helse- og sosialkomitè 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
 
Til komiteer og råd:  
Rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2009 tas til orientering 
 
 



Til medbestemmelsesutvalget:  
Rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2009 tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget anser ikke at brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten i Bydel Nordstrand  
vil medføre arbeidsmiljømessige konsekvenser og tar brukerundersøkelsen til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2009  til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomitè 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget anser ikke at brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten i Bydel Nordstrand 
vil medføre arbeidsmiljømessige konsekvenser og tar brukerundersøkelsen til orientering 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2009 tas til orientering 
 
Eldrerådets vedtak: 
Rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2009 tas til orientering 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2009 tas til orientering 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2009 tas til orientering 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar rapporten om brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2009 til 
orientering 
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 Sak 26 /10  Søknad om skjenkebevilling - Ekebergveien 145 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som fremmes for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget har ingen innvendinger mot at Tante Sophies Hus i Ekebergveien 145 får 
skjenkebevilling. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
Ingen vedtak i komiteer og råd 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget har ingen innvendinger mot at Tante Sophies Hus i Ekebergveien 145 får 
skjenkebevilling. 

  
 

Sak 27 /10  Evaluering av Stortings- og sametingsvalget 2009 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til bydelsutvalget til behandling 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar evalueringen av gjennomføringen av Stortings- og sametingsvalget 2009 til 
orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til bydelsutvalget til behandling 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 



Vedtak: 
Bydelsutvalget tar evalueringen av gjennomføringen av Stortings- og sametingsvalget 2009 
til orientering 
 
 

 Sak 28 /10  Søknad om fritak fra verv som medlem av Nordstrand 
bydelsutvalg 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget:  
Fritak fra verv som medlem i bydelsutvalget for Christin Krohn (H) innvilges grunnet flytting 
fra bydelen 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Fritak fra verv som medlem i bydelsutvalget for Christin Krohn (H) innvilges grunnet 
flytting fra bydelen 
 

 

 Sak 29 /10  Årsmelding - 2009 - Rådet for funksjonshemmede 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomitè 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens  forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar årsmelding - 2009 fra rådet for funksjonshemmede til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomitè 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens  forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens  forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar årsmelding - 2009 fra rådet for funksjonshemmede til orientering 
 
 

  

Sak 30 /10  Årsmelding 2009 - Nordstrand eldreråd 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens  forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar årsmelding - 2009 fra Nordstrand eldreråd til orientering 
 
 
 
 
 



 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens  forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt med merknader: 
Eldrerådet ønsker tilbakemeldinger fra Krystallen. Administrasjonen må lese ”spesielle 
saker” 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens  forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar årsmelding - 2009 fra Nordstrand eldreråd til orientering 
 

  

Sak 31 /10  Årsrapport 2009 fra tilsynsutvalg 1 - Nordseterhjemmet 
og Bekkelagshjemmet 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender årsrapporter 2009 fra Tilsynsutvalg 1 – 
Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet til behandling i:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsrapporter 2009 fra Tilsynsutvalg 1 - Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet godkjennes 
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender årsrapporter 2009 fra Tilsynsutvalg 1 – Nordseterhjemmet og 
Bekkelagshjemmet til behandling i:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Årsrapporter 2009 fra Tilsynsutvalg 1 - Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet 
godkjennes 
 
 
 

 Sak 32 /10  Årsrapport 2009 fra tilsynsutvalg 2 - Marmorberget dag- 
og aktivitetssenter, Lambertseter alders- og sykehjem 
og Midtåsenhjemmet 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
 Arbeidsutvalget sender årsrapporter 2009 fra Tilsynsutvalg 2 – 
 Marmorberget dag- og aktivitetssenter, 
 Lambertseter alders- og sykehjem og Midtåsenhjemmet til behandling i:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 



 
Til bydelsutvalget:  
1. Årsrapporter 2009 fra Tilsynsutvalg 2 - Marmorberget dag- og aktivitetssenter, 
    Lambertseter alders- og sykehjem og Midtåsenhjemmet godkjennes 
2. Bydelsutvalget påpeker betydningen av at det gjennomføres antall tilsyn iht. fastsatte regler 
 
 VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender årsrapporter 2009 fra Tilsynsutvalg 2 –  Marmorberget dag- og 
aktivitetssenter, Lambertseter alders- og sykehjem og Midtåsenhjemmet til behandling i:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknad: 
Komiteen bemerker at det kun har vært ett tilsyn og anmoder om at det foretaes et nytt tilsyn 
innen mars. Det bør være på sakskartet til møtet 06.04.2010 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet. Mona Verdich (H) refererte helse- og sosialkomiteens vedtak. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1.  Årsrapporter 2009 fra Tilsynsutvalg 2 - Marmorberget dag- og aktivitetssenter, 
     Lambertseter alders- og sykehjem og Midtåsenhjemmet godkjennes 
2.  Bydelsutvalget påpeker betydningen av at det gjennomføres antall tilsyn iht. fastsatte   

regler 
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Sak 33 /10  Tilsynsrapport Nordseterhjemmet - uanmeldt tilsyn 
26.11.2009 

 
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 uanmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 26.11.2009 til 
orientering 
 
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 
 
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 Nordseterhjemmet 26.11.2009 til 
orientering 
 
 



 

 Sak 34 /10  Protokoller til orientering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoller tas til orientering 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Protokoller tas til orientering 
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Referatsaker 
 
Periode: 05. februar 2010 - 11. mars 2010   
   
Sak nr. Arkivsak Tittel 
   
10/10 200701307-16 Samrådsinnspill - Ormsundveien 5 - Bekkelaget renseanlegg 
   
11/10 200500989-45 Kommunedelplan for møteplasser og torg - forslag til prioritering 

for 2010 
   
12/10 200800125-14 Kvalitetsrevisjon og kvalitetsmåling i hjemmetjenesten og 

bestillerenheten 2009 - tilbakemelding til hjemmebaserte tjenester
   
13/10 200800690-15 Lambertseterveien 43 - flerbrukshall - Lambertseter idrettspark 
   
14/10 200700426-9 Trafikksituasjonen rundt Ekeberg skole - Avvikle Simensbråten 

som bussendeholdeplass - BU-vedtak på å flytte møtepunktet for 
de to busslinjene som ender på Simensbråten til Bryn 

   
 
 
Møtet hevet kl 21.20 
 
 
 
Oslo, 12.03.2010 
 
 
 
 
Sigbjørn Odden (H) 
leder av bydelsutvalget 
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 Oslo kommune
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsdirektøren 


   
 


Vedlegg 1 til protokoll i 
bydelsutvalgets møte 
11.03.2010 


Det etterfølgende svar vedlegges protokollen. Reglene for tilsvar på stilte spørsmål er i Bydel Nordstrand hjemlet i 
”Reglement for komiteer, råd, nemnder og utvalg (senere benevnt komitè) og forholdet mellom politisk og 
administrativt nivå”, pkt. 6.1 og 2 .(Dette punktet gjelder tilsvarende for arbeidsutvalget og bydelsutvalget.) 


  
 
 
 
 
 
 


Spørsmål stilt av: Protokollering fra punktet eventuelt i BU-møte  4.2.2010 – ad. 
Økonomiske forhold knyttet til budsjett 2010 – stilt av arbeiderpartiet 
og sosialistisk venstreparti 


Tidspunkt for spørsmålstilling: Skriftlig i BU 4.2.2010 
Tidspunkt for bydelsdirektørens 
svar: BU 11.3.2010 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Spørsmålet: 
 Eventuelt: 
Steinar Andersen (A) la fram følgende skriftlige notat på vegne av  Ap og SV: 
”AP/SV ber om at bydelsadministrasjonen legger frem et forslag om hvilken økonomisk 
styrking som kan tilføres bydelens virksomheter for å gjenopprette normal drift mht. innkjøp, 
overtidsbruk, vikarbruk og lignende. 
Bydelsdirektøren har i brev til bydelsutvalget redegjort for at det ble innført begrensninger  
høsten 2009. Vi ber om et slikt forslag legges fram i førstkommende bydelsutvalgsmøte”. 


 
 
 


• Svaret er utdelt bydelsutvalgets medlemmer i møtet. 


 
 


Bydelsdirektørens svar: 


Bydelsdirektøren viser til reglementet pkt. 6.1. Tidspunkt for spørsmålstillingen er framsatt i BU-
møte 4.2.2010, og det normale tidspunkt for å besvare er det etterfølgende møte; 11.3.2010. 
  
Forutsatt at "normal drift" representerer situasjonen før man igangsatte ekstraordinære tiltak i 
2009, er det allerede i budsjett 2010 innarbeidet et ”normalt nivå” på de nevnte områder. 
 
Budsjettramme til de ulike enheter var basert på Startbudsjett 2009 (dvs Dok 3 2009), pris- og 
lønnsjusteringer, særskilte tildelinger (spesielt tilknyttet nye betalingsordninger/nye  
oppgaver). 
 
I tillegg ble enheter med merforbruk pr august 2009 tildelt tilsvarende i økt ramme for å sikre 
realisme i budsjettrammen. Enheter med mindreforbruk fikk derimot IKKE redusert sin ramme. 
 
Utgiftsreduserende tiltak igangsatt i 2009, inkl budsjettjusteringssaken 18. juni 2009, ble IKKE 
videreført i 2010.  Unntaket er noen tiltak man igangsatte med tanke på effekt i 2010, men  
disse omhandler ikke innkjøp, overtidsbruk, vikarbruk og lignende. 
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Vedlegg 2 til protokoll i bydelsutvalgets møte 11.03.2010


Det etterfølgende svar vedlegges protokollen. Reglene for tilsvar på stilte spørsmål er i Bydel Nordstrand hjemlet i ”Reglement for komiteer, råd, nemnder og utvalg (senere benevnt komitè) og forholdet mellom politisk og administrativt nivå”, pkt. 6.1 og 2 .(Dette punktet gjelder tilsvarende for arbeidsutvalget og bydelsutvalget.)












I gjeldende reglement for folkevalgtes innsynsrett, vedtatt av Oslo Bystyre 05.05.1999, sak 268, endret av bystyret 04.04.2001,sak 145 og 16.10.2002 sak 393/01 – med kommentarer gitt i rundskriv R-13/2004 samlet rundskriv for folkevalgets innsynsrett), heter i pkt. 2.4:


 2.4  Rett til innsyn i faktaopplysninger


Kommunens virksomheter skal så langt det er praktisk og arbeidsmessig mulig hjelpe bystyrets medlemmer med alle foreliggende faktaopplysninger. Partigrupper og enkeltrepresentanter kan henvende seg direkte til disse. I den utstrekning enkelthenvendelser representerer en arbeidsmessig belastning av betydning eller innebærer politiske vurderinger, tar virksomhetene dette opp med byrådet.


Det heter videre i pkt. 1:


1.   BYSTYRETS OG DETS ORGANERS INNSYNSRETT

 Innsynsreglementet er begrunnet i det overordningsforhold bystyret og dets organer har over administrasjonen, og i behovet for å skaffe det best mulige grunnlag for de vedtak som fattes i folkevalgte organer.


 


Nedenstående retningslinjer gir uttrykk for de krav på innsyn bystyret og dets organer har. En smidig praktisering av retningslinjene både av de folkevalgt og administrasjonen vil sikre en god kommunal forvaltning.


Dersom det er gitt særskilte bestemmelser om innsyn i lov eller forskrift, vil slike regler gå foran dette reglementet. Prinsippet om at spesielle regler går foran alminnelige innsynsregler legges til grunn i tilfelle motstrid.

 


Kommentar til pkt. 1:

Reglementet for folkevalgtes innsynsrett gjelder i følge pkt 1 bare bystyret og dets organer. Det gjelder ikke for andre folkevalgte organer i kommunen, som f eks bydelsutvalgene. Det vises for øvrig til bydelsreglementet hva angår innsynsretten for bydelsutvalg.


 Innsynsreglementet gjør ingen innskrenkninger i den innsynsrett som alle og enhver har etter offentlighetsloven og Oslo kommunes regler om offentlighet. Mange innsynsbegjæringer fra folkevalgte vil kunne imøtekommes etter offentlighetslovens regler.


Reglene regulerer ikke hvilket sted i virksomheten henvendelse om innsyn skal rettes. Bydelsdirektøren tolker dette dit hen at tjenestesvei følges. I en virksomhet som en bydel er vil dette være å rette henvendelsen til bydelsdirektør, som administrativ overordnet for hele virksomheten.


Bydelsdirektøren finner det ikke nødvendig å utdype spørsmålet ytterligere, men viser spesielt til bydelsreglementets bestemmelser på området;


 § 3-3 Bydelsutvalgets oppgaver og myndighetsområde

4. Bydelsutvalget er den øverste myndighet i bydelen, og leder, nestleder eller et mindretall på tre kan forlange enhver sak under bydelens virksomhetsområde lagt fram for seg til avgjørelse. Dette gjelder ikke når annen myndighetsfordeling følger av lov, enkeltvedtak gjeldende for bestemte enkeltpersoner, dette reglementets § 3-4, første avsnitt, eller andre vedtak fattet av bystyret.

5. Bydelsutvalget har ansvar for å føre tilsyn med bydelens virksomhet. Tilsynet ivaretas primært gjennom ordinær budsjettoppfølging, gjennomgang av tertialrapporter, årsmeldinger og øvrige meldinger som bystyret fastsetter, samt rapporteringsordninger som bydelen selv fastsetter.

Bydelsutvalgets leder, nestleder eller et mindretall på tre kan forlange enhver sak under bydelens virksomhetsområde lagt fram for seg til orientering, med de begrensninger som følger av lovbestemt taushetsplikt, øvrige bestemmelser i dette reglement, eller andre vedtak fattet av bystyret.

9. Bydelsutvalget skal ha rett til innsyn i alle kontrakter, avtaler m.v. i den utstrekning organet selv mener dette er nødvendig for å ivareta tilsynsansvaret. Innsyn kan kreves av et enkelt medlem og den etterspurte informasjon skal gis til hele utvalget, om nødvendig unntatt offentlighet og underlagt taushetsplikt.


Konklusjonen er at bydelsdirektøren mener bydelsutvalgets innsynsrett er ivaretatt gjennom bydelsreglementet og andre generelle bestemmelser omkring dokumentoffentlighet. I den utstrekning det er behov for ytterligere informasjon kan dette ivaretas med kontakt til virksomhetsleder; bydelsdirektøren. 

 

Spørsmål stilt av:	Krf v/ Haakon Brænden 


Tidspunkt for spørsmålstilling:	Skriftlig (mail) av 31.1.2010


Tidspunkt for bydelsdirektørens


svar:	BU 11.3.2010





Spørsmålet:


Jeg viser til saksdokumenter til BU-møte 4.2 og referatsak 7/10 ” Valg - folkevalgte organer - Regler for innsyn - Fokevalgtes rett til innsyn i faktaopplysninger”.


Avslutningsvis konkluderes det med at bystyrets medlemmer gis adgang til å henvende seg direkte til kommunens virksomheter uten å gå veien om vedkommende byrådsavdeling.


KrF ønsker å høre hvordan bydelsdirektøren kunne tenke seg at en tilsvarende praktisering av rett til innsyn i faktaopplysninger kunne gjøres gjeldene for bydelsutvalgets medlemmer i Nordstrand bydel. I praksis ville dette innebære at BUs medlemmer gis adgang til å henvende seg direkte til bydelens virksomheter/enheter uten å gå veien om bydelsdirektøren, for eksempel direkte kontakt mellom BU-medlem og enhetsleder for barnevernet i bydelen. 


KrF imøteser en skriftlig tilbakemelding på denne henvendelsen.


 





Svaret er utdelt bydelsutvalgets medlemmer i bydelsutvalgets møte 11.3.2010 


  








Bydelsdirektørens svar:
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