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Sak 54/10    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 20.05.10 - 
bydelsutvalget  

 
Arkivsak: 201000029 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 20.05.10 54/10  
 
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE 20.05.10 - 
BYDELSUTVALGET  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart godkjennes til møte 20.05.10 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 28.04.10 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 55/10    Godkjenning av protokoll fra møte 15.04.10 - 
bydelsutvalget  

 
Arkivsak: 201000028 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 20.05.10 55/10  
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.04.10 - BYDELSUTVALGET  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 15.04.10 godkjennes 
 
 
 
 
 
Oslo, 28.04.10 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 56/10    Avviksrapport februar 2010 - Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 200900829 
Arkivkode: 121.9 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 03.05.10 49/10  
Eldrerådet 10.05.10 41/10  
Arbeidsmiljøutvalg 10.05.10 34/10  
Medbestemmelsesutvalg 10.05.10 35/10  
Rådet for funksjonshemmede 10.05.10 43/10  
Ungdomsrådet 10.05.10 17/10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 10.05.10 17/10  
Barn, ungdom og kultur komite 10.05.10 20/10  
Helse- og sosialkomite 10.05.10 41/10  
Bydelsutvalget 20.05.10 56/10  
 
 
AVVIKSRAPPORT FEBRUAR 2010 - BYDEL NORDSTRAND  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd og 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 februar 2010 Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes alle komiteer, råd og utvalg og bydelsutvalget til behandling 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Medbestemmelsesutvalg vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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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 
 
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 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Avviksrapport februar 2010 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 epost innen den 25. dag etter 
avviksmåneden. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Avviksrapport for gjeldende måned er basert på bydelens avviksprosedyre.  Det gjennomgås og 
rapporteres med regnskapskorreksjoner, passiv prognose, aktiv prognose og tiltak 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 viser økonomiavvik med kommentarer 
pr enhet i henhold til bydelens organisering og deretter pr kostrafunksjon. Andre del viser 
oppstilling med oppfølging av relevante aktivitetstall i bydelsutvalgets vedtatte budsjett. 
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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, 15.04.2010 
 
 
 
Per Johannessen/s/      Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør       økonomisjef 
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Sak 57/10    Avviksrapport mars 2010 - Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 201000427 
Arkivkode: 121.9 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 03.05.10 50/10  
Eldrerådet 10.05.10 42/10  
Arbeidsmiljøutvalg 10.05.10 35/10  
Medbestemmelsesutvalg 10.05.10 36/10  
Rådet for funksjonshemmede 10.05.10 44/10  
Ungdomsrådet 10.05.10 18/10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 10.05.10 18/10  
Barn, ungdom og kultur komite 10.05.10 21/10  
Helse- og sosialkomite 10.05.10 42/10  
Bydelsutvalget 20.05.10 57/10  
 
 
AVVIKSRAPPORT MARS 2010 - BYDEL NORDSTRAND  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd og utvalg og bydelsutvalg 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 mars 2010 Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes alle komiteer, råd og utvalg og bydelsutvalg til behandling 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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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 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 

Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen var enige om følgende endringsforslag (endringen 
understreket): 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering 
Votering: 
Barn, ungdom og kulturkomiteens endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen bemerket følgende: 
Helse- og sosialkomiteen ber om et notat der endringen av avsatte midler i budsjettet på 16 
mill. forklares og begrunnes 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Helse- og sosialkomiteen ber om et notat der endringen av avsatte midler i budsjettet på 16 
mill. forklares og begrunnes 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Avviksrapport mars 2010 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 epost innen den 25. dag etter 
avviksmåneden. 
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BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Avviksrapport for gjeldende måned er basert på bydelens avviksprosedyre.  Det gjennomgås og 
rapporteres med regnskapskorreksjoner, passiv prognose, aktiv prognose og tiltak 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 viser økonomiavvik med kommentarer 
pr enhet i henhold til bydelens organisering og deretter pr kostrafunksjon. Andre del viser 
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, 26.04.2010 
 
 
 
Per Johannessen/s/      Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør       økonomisjef 
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Sak 58/10    Trikkelinje Ljabru - Hauketo  
 
Arkivsak: 201000306 
Arkivkode: 512.1 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 03.05.10 52/10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 10.05.10 19/10  
Bydelsutvalget 20.05.10 58/10  
 
 
TRIKKELINJE LJABRU - HAUKETO  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  

1. Bydel Nordstrand er preget av stor gjennomgangstrafikk og smale veier. 
Arbeidsutvalget  ser dermed positivt på en styrking av miljøvennlig kollektivtransport, 
som en forlengelse av trikkelinjen fra Ljabru til Hauketo representerer. 

2. Det melder seg imidlertid en rekke spørsmålsstillinger: 
a) En løsning med trikkelinje ved siden av Ekebergveien mellom Ljabru og 

Ljabruveien vil berøre eiendommer, eksisterende bygninger og kryssende 
småveier. 

b)  En løsning med trikkelinje i selve Ekebergveien er lite hensiktsmessig på grunn 
av stillestående køer i rushtidene. 

c) Ljabruveien er meget sterkt trafikkert, og en krysning av denne veien i plan vil 
representere en meget uoversiktlig og lite ønskelig trafikksituasjon. Ljabruveien 
må krysses enten i tunnel eller bro. 

d) I sum ser et alternativ med tunnel ut til å representere en mindre utfordring enn 
dagalternativet, men dette må utredes nærmere. 

e) Det blir et spørsmål om vendesløyfe på Hauketo eller om det bare skal benyttes 
materiell som kan ende i buttspor. Halvparten av trikkene som betjener 
Ljabrulinjen i dag er avhengige av vendesløyfe. 

3. Det må legges opp til et tilbud som bidrar til å redusere biltrafikk over 
Nordstrandsplatået. I den sammenheng bør det planlegges for park/ride-løsninger og 
begrensning av biltrafikk inn i Ekebergveien. 

4. Det må tas spesielle hensyn til bevaring av Ljanselva. 
5. Arbeidsutvalget vil be om at det i sammenheng med planene for forlengelse av 

Ekebergbanen også vurderes andre tiltak som kan bidra til å øke sikkerhet og 
regularitet og samtidig få ned reisetiden på banen. Det tenkes spesielt på dobbeltspor 
ved Sæter, å få veitrafikken, evt banen, i kulvert under Holtet og å få etablert tunnel for 
strekningen mellom Sjømannsskolen og Konows gate. 

6. Bydel Nordstrand ønsker å delta i den videre planlegging, og ønsker å oppnevne en 
bydelspolitiker til å delta i en samarbeids- eller referansegruppe. 

 
Til komiteer og råd: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 
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Til bydelsutvalget: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Arbeidsutvalget fremmet fellesforslag om endring i punkt 6: 
6. Bydel Nordstrand ønsker å delta i den videre planlegging og oppnevner leder av BMS-  

komiteen, Svein Erik Aldal (FrP) og nestleder, Erik A. Telnes (SV) som vara, til å delta i en 
samarbeids- eller referansegruppe 

Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak punkt 1-5 ble enstemmig vedtatt 
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak, punkt 6, ble enstemmig vedtatt 
Arbeidsutvalgets vedtak: 

1. Bydel Nordstrand er preget av stor gjennomgangstrafikk og smale veier. 
Arbeidsutvalget  ser dermed positivt på en styrking av miljøvennlig kollektivtransport, 
som en forlengelse av trikkelinjen fra Ljabru til Hauketo representerer. 

2. Det melder seg imidlertid en rekke spørsmålsstillinger: 
a. En løsning med trikkelinje ved siden av Ekebergveien mellom Ljabru og 

Ljabruveien vil berøre eiendommer, eksisterende bygninger og kryssende 
småveier. 

b.  En løsning med trikkelinje i selve Ekebergveien er lite hensiktsmessig på grunn 
av stillestående køer i rushtidene. 

c. Ljabruveien er meget sterkt trafikkert, og en krysning av denne veien i plan vil 
representere en meget uoversiktlig og lite ønskelig trafikksituasjon. Ljabruveien 
må krysses enten i tunnel eller bro. 

d. I sum ser et alternativ med tunnel ut til å representere en mindre utfordring enn 
dagalternativet, men dette må utredes nærmere. 

e. Det blir et spørsmål om vendesløyfe på Hauketo eller om det bare skal benyttes 
materiell som kan ende i buttspor. Halvparten av trikkene som betjener 
Ljabrulinjen i dag er avhengige av vendesløyfe. 

3. Det må legges opp til et tilbud som bidrar til å redusere biltrafikk over 
Nordstrandsplatået. I den sammenheng bør det planlegges for park/ride-løsninger og 
begrensning av biltrafikk inn i Ekebergveien. 

4. Det må tas spesielle hensyn til bevaring av Ljanselva. 
5. Arbeidsutvalget vil be om at det i sammenheng med planene for forlengelse av 

Ekebergbanen også vurderes andre tiltak som kan bidra til å øke sikkerhet og 
regularitet og samtidig få ned reisetiden på banen. Det tenkes spesielt på dobbeltspor 
ved Sæter, å få veitrafikken, evt banen, i kulvert under Holtet og å få etablert tunnel for 
strekningen mellom Sjømannsskolen og Konows gate. 

6.  Bydel Nordstrand ønsker å delta i den videre planlegging  og oppnevner leder av BMS-  
komiteen, Svein Erik Aldal (FrP) og nestleder, Erik A. Telnes (SV) som vara, til å delta i 
en samarbeids- eller referansegruppe 

 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling/vedtak: 
KrF og FrP fremmet følgende forslag til endringsvedtak i punkt 4: 
4. Det må tas spesielle hensyn til bevaring av Ljanselva og fredning av Lja bru ved valg av 

krysningspunkt. 
Votering: 
KrF’s og FrP`s endringsforslag, punkt 4, ble enstemmig vedtatt 
Arbeidsutvalgets vedtak i de øvrige punkter ble enstemmig vedtatt 
 

 10



Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering med følgende endring i punkt 4: 
4. Det må tas spesielle hensyn til bevaring av Ljanselva og fredning av Lja bru ved valg av 

krysningspunkt. 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Henvendelse fra plan- og bygningsetaten av 23.03.10 om planinitiativ med invitasjon til 
samråd, område- og prosessavklaring. 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
 
Normalt behandles henvendelser om planinitiativ i henhold til fullmakt fra BU i sak 73/06, 
bekreftet av BU i møte den 18.10.07. Der fremgår det at slike saker besvares av BU-leder, 
BMS-leder og bydelsdirektør, såfremt de tre er samstemte. 
 
Denne konkrete saken behandles imidlertid av AU, etter samråd med BU-leder. Dette har 
sammenheng med sakens karakter og implikasjoner. Planene berører mange innbyggere på en 
direkte måte og kan gripe direkte inn i de vurderinger som gjøres med hensyn til 
trafikkløsninger for bydelen. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
 
Det foreligger ikke tidligere vedtak eller spesielle opplysninger i denne konkrete saken. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Ruter AS står bak en plan om å forlenge trikkelinjen fra Ljabru til Hauketo, blant annet for å få 
en forbindelse til Hauketo stasjon. Asplan Viak er konsulent, og antatt investeringsbehov er på 
over 250 mill. kroner. 
 
Sammendrag  
Innsendt planinitiativ om forlengelse av trikkelinjen fra Ljabru til Hauketo er på et helt 
forberedende stadium, og det foreligger av den grunn lite håndfast av konsekvensvurderinger. 
Den skissen som følger saken, viser ett tunnelalternativ og ett dagalternativ. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det er ingen økonomiske eller budsjettmessige konsekvenser for bydelen. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Ytterligere vurdering 
Det fremlagte planinitiativet om forlengelse av trikkelinjen fra Ljabru til Hauketo er helt i 
begynnelsen av en planprosess, og saken vil følgelig komme tilbake mer bearbeidet på et 
senere tidspunkt. Ikke desto mindre berører saken mange innbyggere direkte, og griper 
dessuten inn i vurderinger av trafikkløsninger for bydelen, så det er naturlig å ha medvirkning 
fra bydelens side i den videre planprosess. Det foreslås derfor at en bydelspolitiker, fortrinnsvis 
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en politiker som arbeider med trafikk og infrastruktur, representerer bydelen i en samarbeids- 
eller referansegruppe i det videre arbeidet. 
 
Selve planinitiativet er etter bydelsdirektørens syn positivt. Trikkene på Ljabrulinjen går ofte, 
spesielt i rushtiden, og vil representere et godt tilbud for folk som reiser fra eller via Hauketo. 
Det må sikres at et forbedret tilbud med trikk også fører til at biltrafikken reduseres.  
 
Selv om det er svært tidlig i planprosessen, synes et alternativ med tunnel å by på minst 
problemer i forhold til regulering, fremkommelighet og mulige konflikter med andre 
trafikanter.  
 
Dette prosjektet dreier seg kun om strekningen Ljabru – Hauketo, men det er grunn til å minne 
om at banen også trenger tiltak som kan bedre fremkommelighet og regularitet, og samtidig 
redusere mulige konflikter med annen trafikk. Det tenkes da konkret på dobbeltspor forbi 
Sæter, det tenkes på mulighet for å få enten veitrafikk eller trikk i kulvert under Holtet, og det 
tenkes på tunnel på strekningen Sjømannsskolen – Konows gate. 
 
 
 
Oslo, 14.04.10 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 59/10    Fredning av Lja bru og nedre del av Ljabrubakken  
 
Arkivsak: 201000311 
Arkivkode: 840.2 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 03.05.10 53/10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 10.05.10 20/10  
Barn, ungdom og kultur komite 10.05.10 25/10  
Bydelsutvalget 20.05.10 59/10  
 
 
FREDNING AV LJA BRU OG NEDRE DEL AV LJABRUBAKKEN  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Barn, ungdom og kultur komite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som anbefales for bydelsutvalget, vedtas. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget stiller seg positivt til forslaget om fredning av Lja bru og nedre del av 
Ljabrubakken.  
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i : 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Barn, ungdom og kultur komite 
Bydelsutvalget 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstilling som anbefales for bydelsutvalget, vedtas. 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Den innstilling som anbefales for bydelsutvalget, vedtas. 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Brev fra Byantikvaren av 18.03.10 med varsel om oppstart av fredningssak. 
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BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
 
Byantikvaren har bedt om uttalelse fra bydelen i forbindelse med varsel om fredningssak. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
 
Byantikvaren varslet oppstart av fredningssak av broen i 2000, men prosessen ble ikke fullført. 
Det nye varslet om fredning er noe utvidet i forhold til det opprinnelige.  
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
 
Byantikvarens forslag er å frede Lja bru og nedre del av Ljabrubakken, dvs ca 300 meter fra 
broen og nordover til veikrysset hvor veien endres til kjørevei. Veistrekningen er regulert til 
gang- og sykkelvei. Fredningen av broen omfatter steinkonstruksjonen, nyere dekke og andre 
faste innretninger. Fredningen av Ljabrubakken vil omfatte det asfalterte veilegemet med 
veigrøft. 
 
Lja bru er en hvelvet stenbro som ble bygget på slutten av 1700-tallet, muligens rundt 1800. I 
Oslo er det bare to hvelvbroer fra 1700-tallet som er bevart – Lja bru over Ljanselva og 
Kalbakkbrua over Alna. Ljabrubakken og Lja bru er en del av Kongeveien sydover mot 
Fredrikshald (Halden). Den Fredrikshaldske Kongevei og Lja bru er prioriterte objekter i 
Nasjonal verneplan for veisektoren. 
 
 
Sammendrag  
Byantikvaren har fremmet forslag om fredning av Lja bru og nedre del av Ljabrubakken, siden 
dette er viktige kulturminner og dessuten prioritert i Nasjonal verneplan for veisektoren. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det er ingen økonomiske eller budsjettmessige konsekvenser for bydelen.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser for bydelen. 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren er positiv til forslag til fredning av Lja bru og nedre del av Ljabrubakken. 
Oppmerksomheten omkring kulturminner og historie er både berettiget og viktig, og bidrar til 
tilhørighet, identitet og forståelse av tiden i lys av historien. 
 
 
Oslo, 22.04.10 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør  
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Sak 60/10    Mulig salg av kommunal eiendom  
 
Arkivsak: 200900104 
Arkivkode: 512.1 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 03.05.10 54/10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 10.05.10 21/10  
Bydelsutvalget 20.05.10 60/10  
 
 
MULIG SALG AV KOMMUNAL EIENDOM  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget ser positivt på at planer om mulig utvidelse av Solveien til en større 
gjennomgangsåre for trafikk over Nordstrandplatået aldri er blitt realisert. 

2. Bydelsutvalget har ingen innvendinger mot at den aktuelle eiendomsstripen blir solgt og 
tilbakeført til eierne av tilstøtende eiendommer. 

 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Bydelsutvalget 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   

- Henvendelse fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten av 13.04.10 
- Forslagsstillers planbeskrivelse av 16.09.09 
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BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
 
Bydelen er bedt om å avgi uttalelse i forbindelse med tilbakeføring av tidligere ekspropriert 
eiendom, og er bedt om å vurdere om det er forhold ut over reguleringen som ønskes ivaretatt. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
 
Det er ingen tidligere vedtak i bydelen om denne saken. 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Oslo kommune eksproprierte i 1977 tomteareal fra eiendommer i Solveien, med tanke å bygge 
ut Solveien til en bredere gjennomgangsåre for trafikk på Nordstrandplatået. 
 
Sammendrag  
Beboere fremmet forslag i 2008 og 2009 om tilbakeføring av ekspropriert areale. Arealet går 
langs Solveien i ca 120 meters lengde. Siden omreguleringen i 1977 har arealet angivelig ligget 
brakk og ustelt. Arealet lar seg ikke utnytte til for eksempel barnehageformål, da det er en smal 
stripe langs vei. 
 
Plan- og bygningsetaten har vedtatt at arealet får tilbake sin status som byggeområde for 
boliger. Eiendoms- og byfornyelsesetaten vil nå vite om bydelen har kommentarer eller 
opplysninger ut over reguleringen som ønskes ivaretatt. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser for bydelen. 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren vurderer forslaget som positivt. At et felt langs en vei ligger uavklart, åpner 
for uønsket parkering, som i seg selv kan skape trafikkfarlige situasjoner. Et uavklart område 
blir lett liggende ustelt, og kan fremstå som et fremmedelement i et lokalmiljø. 
 
Det sees som meget positivt at planer om utvidelse av Solveien til en bredere trafikkåre ikke er 
blitt noe av. En slik utvidelse ville stride mot det tenkningsgrunnlag som er rådende i bydelens 
lokalpolitiske trafikkutvalg og ville representere en trafikkfarlig løsning. 
 
Det er ellers en logisk konsekvens at ekspropriert eiendom tilbakeføres til opprinnelig formål 
og eierne når forutsetningen for ekspropriasjonen ikke lenger er tilstede. 
 
Oslo, 23.04.10 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 61/10    Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 201000366 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Tove Heggen Larsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 03.05.10 51/10  
Arbeidsmiljøutvalg 10.05.10 36/10  
Medbestemmelsesutvalg 10.05.10 37/10  
Rådet for funksjonshemmede 10.05.10 46/10  
Ungdomsrådet 10.05.10 19/10  
Helse- og sosialkomite 10.05.10 45/10  
Barn, ungdom og kultur komite 10.05.10 22/10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 10.05.10 23/10  
Bydelsutvalget 20.05.10 61/10  
 
REVIDERT PLAN FOR BARNEHAGEBEHOV I BYDEL NORDSTRAND  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand til 
behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kultur komite 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdsel komite 
Bydelsutvalget  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  

1. Arbeidsmiljøutvalget anser ikke at Revidert plan for barnehagebehov i Bydel 
Nordstrand 2010 – 2015 umiddelbart vil medføre arbeidsmiljømessige konsekvenser. 

2. Ombygging, nybygging, større endringer og omstillingsprosjekter som følge av planen 
blir behandlet på ordinær måte i Arbeidsmiljøutvalget /Medbestemmelsesutvalget. 

 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget vedtar Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 2010 – 
2015 og slutter seg til konklusjonen i saken slik den foreligger i 11 punkter. 

2. Gjennomføring av Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 2010 – 2015 
delegeres til bydelsdirektør. 

3.  Den rullerte planen legges hvert år fram til politisk behandling i utvalg, råd, komiteer 
og bydelsutvalg. 
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand til 
behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kultur komite 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdsel komite 
Bydelsutvalget 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 

1. Arbeidsmiljøutvalget anser ikke at Revidert plan for barnehagebehov i Bydel 
Nordstrand 2010 – 2015 umiddelbart vil medføre arbeidsmiljømessige konsekvenser. 

2.   Ombygging, nybygging, større endringer og omstillingsprosjekter som følge av planen 
blir behandlet på ordinært møte i Arbeidsmiljøutvalget/Medbestemmelsesutvalget. 

 
Medbestemmelsesutvalgets behandling/vedtak: 
Organisasjonene v/Fagforbundet Nordstrand ønsket følgende protokolltilførsel til side 13 i den 
reviderte planen: 
 
Til side 13: 
Langsiktige og kontinuerlige tiltak. 

a. Det opprettes lærlingeplasser for barne- og ungdomsarbeidere i bydelen. 
b. Legge til rette for at assistenter kan ta førskolelærerutdanning på deltid eller 

nettbasert studie. 
c. Motivere assistenter til å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere som 

praksiskanditater. 
d. Assistenter skal også gis mulighet for kompetansetilførsel og faglig utvikling for 

eksempel med permisjon med lønn for å delta på faglige kurs. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag ble enstemmig vedtatt med protokolltilførsel 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med protokolltilførsel 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling/vedtak: 
Anne Marie Donati (A) fremmet følgende endringsforslag: 
BMS tar revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand til orientering 
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Votering: 
Anne Marie Donati’s (A) endringsforslag ble vedtatt mot en stemme (SV) 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
BMS tar revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand til orientering 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:  Revidert plan for barnehagebehov 2010 - 2015 
  med økt fokus på innhold og kvalitet 
 

1. Lover og forskrifter som regulerer barnehagevirksomheten 
2. Supplerende vedtekter for kommunale barnehager i Bydel Nordstrand 

 
Utrykte vedlegg: 
3. Forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager 
 
4.  Statstilskudd for barnehager       
5.  Utmåling av kommunalt tilskudd, Rundskriv F-01/2009  
 
6. Stortingsmelding 41. ( 2008 – 2009) Kvalitet i barnehagen. 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Bydelsutvalget behandlet i sitt møte 14.05.09 Revidert plan for barnehagebehov i Bydel 
Nordstrand og vedtok følgende i vedtakets punkt 2: ” Gjennomføring av Revidert plan for 
barnehagebehov 2009 – 2015 delegeres til bydelsdirektør, og den rullerte planen legges hvert 
år fram til politisk behandling i komiteer og bydelsutvalg”. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsutvalget behandlet Plan for full barnehagedekning Bydel Nordstrand 2008 – 2010 i møte 
24.04.2008. 
Bydelsutvalget vedtok under budsjettbehandlingen for 2009 en revisjon av planen. 
Revidert plan for barnehagebehov 2010 – 2015 legges fram for utvalg, komiteer og 
bydelsutvalg i tråd med bydelsutvalgets vedtak av 14.05.09 – punkt 2: ” Gjennomføring av 
Revidert plan for barnehagebehov 2009 – 2015 delegeres til bydelsdirektør, og den rullerte 
planen legges fram til politisk behandling i komiteer og bydelsutvalg”. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Bydelsdirektøren viser til faktaopplysninger som framgår av planen. 
 
Sammendrag  
Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 2010 – 2015 er ment å gi et grunnlag for 
dokumentasjon på utviklingen i et kortere og lengre perspektiv og en analyse av mulige 
utbyggingstiltak framover. 
 
Men, denne oppgaven inneholder en rekke kompliserte forhold som strekker seg fra økonomi 
og miljømessige forhold til arealbehov. Disse forholdene står ikke Bydel Nordstrand fritt 
overfor. Det meste er avhengig av bevilgninger, beslutninger og tillatelser fra overordnede 
myndigheter i Oslo, samt statlige rammevilkår. 
 
Planen bygger på status for utbygging og befolkningsprognoser. Det skal foretas en årlig 
rullering av barnehageplanen. 
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Hovedutfordringen i arbeidet med å nå full behovsdekning er å finne frem til et utbyggingsnivå 
som fjerner ventelistene, og samtidig ikke fører til overkapasitet og dermed dårlig 
økonomisering. For å hindre overkapasitet er det viktig å overvåke svingninger i søkermassen 
slik at barnehageplasser hele tiden er i samsvar med behovet. Dette inkluderer også at bydelens 
plan sees i lys av de nye reglene om felles opptaksområde i hele Oslo og sees i sammenheng 
med de østlige og tilgrensede bydeler.  
 
Etter en periode med sterk vekst i antallet barnehageplasser, innføring av maksimalpris for 
foreldrebetaling og rett til plass, skal bydelens innsats rettes mer mot kvalitet og innhold i 
barnehagen. Alle barn fortjener et godt barnehagetilbud. Dette må sikres uavhengig om det går 
i privat eller offentlig barnehage, om det er store eller små barnehager, gamle eller nye. 
 
Etablering av nye barnehageplasser genererer et ytterligere behov for pedagogisk personale. 
Mangel på førskolelærere gjør at rekruttering av pedagoger til barnehagene blir en av de største 
utfordringene i planperioden. Bydelen er her avhengig av tilrettelegging både fra statens side 
hva gjelder utdanningsvolum og de tiltak som iversettes for grunnutdanning i regi av Oslo 
kommune. 
 
Der er nødvendig at de private og kommunale barnehager samarbeider og at de oppfattes som 
likeverdige ut fra foreldrenes perspektiv. For å sikre dette er det utviklet en samarbeidsavtale 
som ble undertegnet på et møte i bydelen i februar d.å. Bydelen forventer at alle private 
barnehagene undertegner en slik samarbeidsavtale. Dette er også viktig av hensyn til bydelens 
oppfølging og tilsynsansvar. 
Bydelen skal føre et tilfredsstillende tilsyn med alle bydelens barnehager, slik at bydelens 
virksomheter drives i tråd med gjeldende lovverk, forskrifter og bestemmelser hvor det 
vektlegges kvalitet og pedagogisk innhold i barnehagesatsingen. 
Bydelen må fortsatt kartlegge mulig bruk av eksisterende bygningsmasse, samt se på økte 
muligheter for flerbrukslokaler. Et godt eksempel på flerbruk er samarbeidet med andre etater i 
forbindelse med bygging og rehabilitering av skolebygg og idrettshaller.  
 
En forutsetning for å realisere denne planen er at kostnader ved utbygging fullfinansieres 
sentralt og at bydelen tilføres nødvendige midler til nye driftsutgifter. 
Revidert plan for barnehagebehov behandles vedtas i bydelsutvalget 20.05.2010. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Økonomiske konsekvenser som følge av planen behandles på ordinær måte i forbindelse med 
bydelsdirektørens årlige forslag til budsjett for bydelen. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 

1. Bydelsdirektøren anser ikke at Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 
umiddelbart vil medføre arbeidsmessige konsekvenser.  

 
2. Ombygging, nybygging, større endringer og omstillingsprosjekter som følge av planen, 

blir behandlet på ordinær måte i Arbeidsmiljøutvalg/Medbestemmelsesutvalg. 
 
 
 
 
Ytterligere vurdering 

 
Konklusjon 
1. Revidert plan for barnehagebehov gjelder for perioden 2010 – 2015. 
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2. Bydel Nordstrand har som mål at barnehagetilbudet skal være i samsvar med 

barnehagebehovet. Dette tilsier at barnehagekapasiteten til en hver tid 
tilfredsstiller full behovsdekning og at plan- og tiltaksberedskapen samtidig 
ivaretar framtidige behov.  

 
3. Det knytter seg imidlertid usikkerhetsfaktorer til målsettingen.  

 
4. En relativt høy andel av barn med plass i familiebarnehager ønsker plass i 

ordinære barnehager. Når kapasiteten på ordinære barnehageplasser øker, synker 
behovet for familiebarnehager. Det kan derved bli en forskyvning som det er 
vanskelig å ha en fullstendig oversikt over. Denne utviklingen antas å 
videreføres fra 2009 til 2010, men den hadde nok større relevans for 2009 i og 
med at det da ble etablert så mange nye barnehageplasser. 

 
5. Ut fra søkermassen ved hovedopptaket 2010 har bydelen et samlet behov 

tilsvarende 2973 plasser. Dette gir en dekningsgrad på 91,6 % og tilsvarer de 
barn som har lovfestet rett til barnehageplass.   

 
6. Med utgangspunkt i antall barn bosatt i bydelen pr. 01.01.2010: 3245 barn 

mellom 1-5 år og antall barn med plass i barnehage pr. april 2010 tilsvarer 
dekningsprosenten 94,6 %.  

 
7. Bydel Nordstrand vil hele tiden vurdere innsatsen i arbeidet med 

barnehageprosjekter for å hindre overkapasitet. Med Oslo kommune som ett 
opptaksområde må barnehageutbyggingen overvåkes nøye slik at videre 
utbygging hele tiden er i tråd med søkernes behov. 

 
8. En forutsetning for å realisere denne planen er at kostnader ved utbygging 

fullfinansieres sentralt og at bydelen tilføres nødvendige midler til å dekke  
nye driftskostnader. 

 
9. Etter en periode med sterk vekst i antallet barnehageplasser, innføring av 

maksimalpris for foreldrebetaling og rett til plass, skal bydelens innsats rettes 
mer mot kvalitet og innhold i barnehagen. Alle barn fortjener et godt 
barnehagetilbud. Dette må sikres uavhengig om det går i privat eller offentlig 
barnehage, om det er store eller små barnehager, gamle eller nye. 

 
10. Gjennomføring av Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 2010  

delegeres til bydelsdirektør.  
 

11. Planen rulleres årlig og legges fram til politisk behandling i utvalg, råd, komiteer 
og bydelsutvalget. 

 
Oslo, 27. april 2010 
 
Per Johannessen/s/      Tove Heggen Larsen/s/ 
bydelsdirektør       ass. bydelsdirektør 
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Sak 62/10    Revidering av plan for " Prioriterte forslag til 
idrettsanlegg utenfor økonomirammen"  

 
Arkivsak: 201000428 
Arkivkode: 0 
Saksbehandler: Nina Kristine Lyng 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 03.05.10 55/10  
Ungdomsrådet 10.05.10 20/10  
Barn, ungdom og kultur komite 10.05.10 24/10  
Byutvikling, miljø og samferdsel 10.05.10 22/10  
Bydelsutvalget 20.05.10 62/10  
 
REVIDERING AV PLAN FOR " PRIORITERTE FORSLAG TIL IDRETTSANLEGG 
UTENFOR ØKONOMIRAMMEN"  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i : 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens  innstilling overfor bydelsutvalgte anbefales vedtatt 
  
Til bydelsutvalget:  
Bydel Nordstrand har følgende forslag til bydelens prioritering av idrettsanlegg utenfor 
økonomirammen : 
 

Prioritering Beliggenhet/klubb Anleggstype Kommentar 
* Lambertseter Bade- og Svømmeanlegg  

50 meter 
Se vedlegg 

1 Lambertseter  Kunstgress  Se vedlegg 
2 Leirskallen/Nordstrand turn Turnhall Se vedlegg 
3 Ekeberg II /BSK Kunstgress Se vedlegg 
4 Lambertseter Flerbrukshall med brytemodul Se vedlegg 
5 Ekeberg Skole Flerbrukshall Se vedlegg 
6 Nordstrand 2 Flerbrukshall Se vedlegg 
7 Nordstrand tennis Tennishall Se vedlegg 
8 Lambertseter  Tursti Se vedlegg 
9 Grønmo/BSK Skiskyteranlegg Se vedlegg 

10 Ekeberg skole Rulleskøyteanlegg Se vedlegg 
    

 
Utfyllende informasjon til prioriteringslisten   
(Prioritering er satt i parentes.) 
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Lambertseter svømmeklubb 
(*) Bade- og Svømmeanlegg 
I oversikten over ”Bade- og svømmeanlegg”  - Konkurranseanlegg, Oslo” er beliggenhet ikke 
fastsatt. Bydel Nordstrand mener dette anlegget bør legges til Lambertseter, innplassert i 
Lambertseter Idrettspark.  
 
Oslo har et av landets dårligste dekning av svømmeanlegg i forhold til publikums og 
svømmeidrettens behov. Hvis man foretar en dypere analyse er dekningen tilnærmet like dårlig 
i hele byen. Det er derfor gledelig å se at det nå er svømmeidrettens behov for et fullverdig 
konkurranse anlegg som er prioritert. Anlegg som har fokus på publikumsbehovet 
i byen må evt. komme i tillegg, hvor flere private investorer har kommet med slike planer. 
 
Lambertseter Svømmeklubb tilhører Bydel Nordstrand og har Oslos og landets største 
svømmemiljø. De organiserer svømmeaktivitet for alle brukergrupper fra 0-100 år. Deres 25 m 
svømmebasseng har vært det samme i snart 40 år. Bassenget brukes fra kl 0600 til langt på 
kveld, 7 dager i uken. Kapasiteten er sprengt og klubben står ovenfor følgende utfordringer: 
 

1. Flere hundre barn årlig, blir utestengt fra svømmesporten grunnet plassmangel 
2. Dagens treningsplass er svært begrenset og må deles med flere svømmeidretter 
3. Deres tradisjonsrike svømmearrangement Lambertseter Open med internasjonal 

deltakelse står i fare for å måtte nedlegges, grunnet dagens krav til internasjonale 
stevner. 

4. For liten plass til det som burde tilbys av svømmeopplæring for bydelens skoler.  
5. Har ikke tilbud til handikappede grunnet plassmangel. 
6. Tilbudet til ikke-organisert aktivitet og vanlig publikum svært dårlig, kun 2dg i uken. 
  

Bydel Nordstrand er kjent med at et Riksanlegg for nasjonale og internasjonale mesterskap i 
svømming, Type A anlegg er planlagt av NSF i Bergen. NSF og OSK har også fremmet et 
forslag om at Oslo, bør ha et mindre konkurranseanlegg Type B: Anlegg for norske mesterskap 
og stevner med internasjonale deltagelse.1000-1500 tribuneplasser, med mulighet for TV 
overføring. 
 
Som det nå fremgår av kommunedelplan håper vi et slikt anlegg kan innpasses i Lambertseter 
Idrettspark, som samtidig vil sikre klubbens eksistens og behov for videreutvikling, samt dekke 
Oslos behov for et fullverdig konkurransebasseng.  
 
Lambertseter Svømmeklubb er kjent for sine sportslige resultater, arrangementer og drifting av 
svømmeanlegg. Klubben har flere heltidsansatte i sin idrettsorganisasjon som tilbyr å drifte det 
nye anlegget for Oslo kommune i samarbeid med idrettsetaten. Oslo svømmingen har ikke 
behov for et nytt Tøyen uten ”eierskap” og forankring i et sterkt svømmemiljø.   
 
Til info kan nevnes at Lambertseter Bads garderober nylig har gjennomgått en universell 
tilpassning for handikappede, grunnet lovkrav om adgang til alle offentlige bygg. Bassenget er 
fortsatt det samme og endrer ikke på noen av de behov som nevnt i denne redegjørelse.  
 
Lambertseter IF 
Siden 2004 har Lambertseter IF arbeidet for både kunstgress og idrettshall i idrettsparken på 
Lambertseter. Det er viktig for LIF’s eksistens som breddeidrettslag at disse to prosjektene nå 
blir realisert. Vi har over de siste år merket stor flukt fra klubben så fort barna blir eldre. Denne 
trenden ønsker vi å snu.  Det er i dag tre aktive grupper i klubben. En meget aktiv 
allidrettsgruppe bestående av ca 60 barn. En fotballgruppe med ca 400 medlemmer og en 
Friidrettsgruppe med ca 80 medlemmer. 
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(1) Status på kunstgress:  Midler ble bevilget over Oslo budsjettet til bane i 2008.  Nå i 2010 
ser det ut til å falle på plass etter dispensasjon fra Riksantikvar og omfordeling av midler.  
Endelig avklaring ventes i disse dager. 
 
(4)Status Flerbrukshall: Planinitiativ er sendt til Plan og Bygg og man venter på avklaring 
herfra.  Det er lovet en avklaring på planinitiativet i løpet av april-mai.  Hallen på Lambertseter 
er forøvrig også en av de hallene som nå er prioritert fra OIK. Hallen er planlagt med 
brytemodul, og bryteklubbens eksistens er avhengig av hall fordi de blir kastet ut av 
eksisterende fasiliteter da disse er foreslått omregulert til barnehage.  
 
Nordstrand Turnforening 
(2) Leirskallen Flerbrukshall for turn 
Nordstrand Turnforening har som 1. prioritet å få bygget nytt treningsanlegg for sine 630 
medlemmer og 45 instruktører i nye Leirskallen idrettshall.  
Dette prosjektet, som er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Idrettshaller AS og Oslo 
Kommune har allerede fått kommunale bevilgninger og er nå under regulering og 
prosjektering.  
 
Når hallen står ferdig vil dette anlegget være det aller første kommunale idrettsanlegg i Oslo 
tilrettelagt for turn og basistrening.   
Anlegget vil foruten turn kunne tilby basistrening for alpin, freestyle, hopp, friidrett, dans og 
roing i bydelen. Allsportgruppen for utviklingshemmede i NIF og SFO er aktuelle brukere. 
 
I dag er treningshverdagen for foreningen krevende med liten plass med håndtering av 1,5 tonn 
treningsutstyr og apparater på hver treningskveld.  
Nordstrand Turnforenings aktiviteter dekker pr. i dag trening på alle ukedager ved Nordstrand 
barneskole samt to kvelder på Norges Idrettshøyskole.  
 
Turnforeningen har eksistert på skoler i bydelen siden 1963 og er i dag den nest største 
turnforeningen i Oslo og Akershus Gymnastikk og Turnkrets. 
 
Bækkelagets Sportsklub BSK 
(3) Ekeberg II, kunstgress er satt i bestilling, med undervarme og lys og banen forventes 
ferdigstilt høsten 2010 (byggestart etter Norway Cup er over) 
  
(5) Idrettshall på Ekeberg skole er satt i bestilling og ventes ferdigstilt i 2011. 
 
(9) Grønmo Skiskytteranlegg 
Bekkelaget er en av få skiskyttertilbud vår del av Oslo. Å legge et skiskytteranlegg til Grønmo 
vil både gi sporten et løft i Oslo og også gi store muligheter for skiskyting for handikappede 
 
Nordstrand Idrettsforening 
(6) Nordstrandhallen 2. Nordstrand IF benytter i dag Nordstrandhallen som hjemmearena for 
sitt elitespill. Hallen er ikke godkjent for dette. Lagene spiller på dispensasjon fra Norges 
Håndball Forbund. Det er gitt slik dispensasjon for elitespill frem til 2014. 
 
Nordstrandhallen er en eldre hall med 1 spilleflate. Ny hall er prosjektert med 2 spilleflater for 
breddespill og som kamparena for elitespill hvor banen vendes slik at det spilles med tribuner 
på begge langsider av banen. 
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Det arbeides for å finansiere hallen med like deler Tippemidler og Kommunale midler, og sist 
men ikke minst, klubbens egne tilskudd/lån og egeninnsats. 
 
Nordstrandhallen er en eldre hall som bærer preg av sin tids løsninger både mht 
energiøkonomisering og ikke minst også muligheter for utøvelse av idrett.  
 
Hallen er ikke godkjent for elitespill da den er både for kort, for smal og har for lav høyde 
samtidig som tilskuerfasiliteter og garderober med mer ikke er innefor de rammer som angis for 
slike haller i dag. 
 
Nordstrand IF har partneravtale med BSK og konstellasjonen er således eneste klubb på 
landsbasis som har både herre- og damelag på elitenivå. 
 
Nordstrand IF har også en meget velfungerende Allsportgruppe, en tidligere nevnt 
Håndballgruppe med vel 525 spillere og en fotballgruppe med totalt 1309 spillere som alle har 
behov for muligheten for innendørs treningsfasiliteter. Klubben må i dag leie halltid i alle 
omkringliggende skoler/haller og kan slik situasjonen er pr i dag ikke ta i mot barn og unge 
som ønsker å spille innenfor klubbens rammer.    
Slik situasjonen er i dag er det ikke mulig å utøve idretter som fotball, innebandy, volleyball og 
lignende i hallen. 
Hallen planlegges ferdigstilt medio 2014, slik at den er klar for elitespill fra sesongstart høsten 
2014 og dermed oppfyller Håndballforbundets krav. 
 
Nordstrand tennisklubb 
(7) Utvidelse av eksisterende hall. Tennisklubben ønsker å utvide sin eksisterende hall med to 
nye spilleflater. Klubben vil selv finansiere prosjektet, men er avhengig av å kunne bygge på 
Nordseter skoles arealer.  
Status: Skolebyråden er positiv til prosjektet, og ønsker å se på en fellesløsning med behovet 
for utbedring av Nordseter skole.  
 
Lambertseter skole – Bergkrystallen – Kortbølgen  
(8) Lysløype/tursti. Denne lysløypa/turstien har ligget på Lambertseter i svært mange år. Den 
er fullstendig nedgrodd/gjørmete, uten lys og kan ikke brukes verken til tur eller jogging.  Med 
en rehabilitering av denne vil den fremstå som et attraktivt tilbud til alle bydelens beboere. 
 
(10) Ekeberg Skole Rullskøyteanlegg 
Bydelen har ikke mottatt forslag fra noen av bydelens klubber om dette, men vi mener at barn 
og unge bør ha et anlegg som fremmer lek og skøytesport. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i : 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Bydelsutvalget 
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Ungdomsrådets behandling/vedtak: 
Ungdomsrådet hadde følgende merknader: 
Behovet for kunstgressbaner ble imidlertid drøftet av rådet. De ønsket å få referatført at 
behovet for flerbrukshaller er større, for å sikre mangfoldet i idretten, og ikke bygge for mange 
anlegg forbeholdt fotballen. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens  innstilling overfor bydelsutvalgte anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Behovet for kunstgressbaner ble imidlertid drøftet av rådet. De ønsket å få referatført at 
behovet for flerbrukshaller er større, for å sikre mangfoldet i idretten, og ikke bygge for mange 
anlegg forbeholdt fotballen. 

Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
Knut Hedemann (A) fremmet følgende endringsforslag: 
Prioritering nr. 8 – Lambertseter tursti – endres til prioritering nr. 6 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med en endring 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende endring: 
Prioritering nr. 8 – Lambertseter tursti – endres til prioritering nr. 6 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling/vedtak: 
Erik A. Telnes ( SV) fremmet følgende endringsforslag: 
a) Lambertseter flerbrukshall har i flere tiår vært høyt prioritert, flere ganger på 

førsteplass. Ved realitetsbehandlingen har likevel hallen havnet på en lavere 
prioritering og således ikke blitt realisert. Det foreslås derfor å sette 
Lambertseterhallen på 1.  plass i prioriteringslista.  

 
Svein Erik Aldal (FrP) fremmet følgende endringsforslag: 
b)  Miljøet i tilknytning til Nordstrandhallen er et viktig aktivum for idretten i bydelen. 

Nordstrandhallen 2 bør flyttes opp til 2. plass på lista da dagens fasiliteter blant annet 
trenger oppgradering for å imøtekomme Norges Håndballforbunds krav til elitespill. 

Votering: 
Erik A. Telnes (SV) endringsforslag (a) ble enstemmig vedtatt 
Svein Erik Aldals (FrP) endringsforslag (b) ble enstemmig vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak for øvrig ble enstemmig vedtatt 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens  innstilling overfor bydelsutvalgte anbefales vedtatt med følgende endringer: 
a) Lambertseter flerbrukshall har i flere tiår vært høyt prioritert, flere ganger på 

førsteplass. Ved realitetsbehandlingen har likevel hallen havnet på en lavere 
prioritering og således ikke blitt realisert. Det foreslås derfor å sette 
Lambertseterhallen på 1.  plass i prioriteringslista.  

b)  Miljøet i tilknytning til Nordstrandhallen er et viktig aktivum for idretten i bydelen. 
Nordstrandhallen 2 bør flyttes opp til 2. plass på lista da dagens fasiliteter blant annet 
trenger oppgradering for å imøtekomme Norges Håndballforbunds krav til elitespill 
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SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
1. ”Prioriterte forslag til idrettsanlegg utenfor den økonomiske rammen” et vedlegg til 
      Kommunal plan for idrett og friluftsliv i Oslo 2009 – 2012.  
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Bydel Nordstrand har blitt bedt om å gi innspill til listen over prioritering  av idrettsanlegg i 
bydelen som står på listen over anlegg utenfor økonomirammen. Idrettsetaten skal revidere 
listen innen 1. juni 2010.  
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Kommunal plan for idrett og friluftsliv i Oslo 2009 – 2012, sektorplan idrett, ble vedtatt av 
bystyret 4. mars 2009. Denne planen inneholder en liste over ”prioriterte forslag til 
idrettsanlegg utenfor økonomirammen”.  Denne listen skal nå revideres.  
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Bydel Nordstrand legger ISU Nordstrand sitt forslag til grunn for sin innstilling til  ” prioriterte 
forslag til idrettsanlegg uten for den økonomiske rammen”.  
 
Sammendrag  
Idrettsetaten i Oslo har bedt Bydel Nordstrand om å komme med innspill til en liste over ” 
prioriterte forsalg til idrettsanlegg utenfor økonomien”. Dette er en del av Kommunal plan for 
idrett og friluftsliv i Oslo 2009-2012 der nevnte liste skal revideres. Bydelen har sett på egne 
anlegg som er oppført på listen og kommet med en prioritering som er i samsvar med den som 
ISU Nordstrand fremlegger. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen budsjettmessige konsekvenser for bydelen. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
 
 
Oslo, 29.04.2010 
 
 
Per Johannessen/s/                                                       Nina K. Lyng/s/ 
bydelsdirektør                                                             enhetsleder 
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Sak 63/10    Omsorg +  -  innhold og organisering  
 
Arkivsak: 200800196 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Marie Anbjørg Joten 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 03.05.10 58/10  
Eldrerådet 10.05.10 44/10  
Rådet for funksjonshemmede 10.05.10 47/10  
Helse- og sosialkomite 10.05.10 43/10  
Bydelsutvalget 20.05.10 63/10  
 
 
OMSORG +  -  INNHOLD OG ORGANISERING  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
  
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget slutter seg til Byrådssak 243/09 Omsorg+ - Innhold og organisering, men finner 
behov for presisering på følgende:  

1. Husverten må kunne benyttes fleksibelt inn i aktivitetssenteret.  
2. Husverten må kunne benyttes som nattevakt på huset. 

 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
Rådet hadde følgende merknader: 
- Det må være en forutsetning at dette ikke skal være et alternativ når man mangler tilbud til 
yngre funksjonshemmede 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader: 
- Det må være en forutsetning at dette ikke skal være et alternativ når man mangler tilbud til 
yngre funksjonshemmede 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen bemerket følgende: 
Helse- og sosialkomiteen ønsker å få en total oversikt over antall ordinære omsorgsboliger og 
tilrettelagte boliger som bydelen disponerer.  
Helse og sosialkomiteen ønsker også å få fremlagt den nye boligplanen så fort den er ferdig. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader: 
Helse- og sosialkomiteen ønsker en total oversikt over antall ordinære omsorgsboliger og 
tilrettelagte boliger som bydelen disponerer.  
Helse og sosialkomiteen ønsker også å få fremlagt den nye boligplanen  så fort den er ferdig. 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Trykte/Link til internett 

1. Omsorg + - Innhold og organisering Byrådssak 243/09 
2. Tjenester knyttet til husvert i Omsorg+, kravspesifikasjon for basistjenester i Omsorg+. 
3. Kravspesifikasjon Omsorg+ i f.d. Ljabruhjemmet 

 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
 
Helse- og sosialkomiteen ba i møte 10.03.2010, sak 25, om at byrådssaken oversendes 
bydelsutvalgene for kommentarer med høringsfrist 21.05.2010. I tillegg ble kravspesifikasjon 
for basistjenester med tjenester til husvert oversendt som vedlegg. Høringsfristen er satt til 
21.05.2010. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
 
Bydelsutvalget vedtok 06.03.2008 å etablere Omsorg+ i Bydel Nordstrand, primært i 
Ljabruhjemmets lokaler. Det ble utarbeidet en kravspesifikasjon på bakgrunn av Oslo 
kommunes kriterier for Omsorg +. Det er deretter gjennomført en mulighetsstudie for Omsorg+ 
på eiendommen. Mulighetsstudien ble sluttført gjennom utarbeidelse av en avtale om 
forprosjekt. Forprosjektet vil baseres på sluttført mulighetsstudie. 
 
 I sak 102 /09 Omsorg pluss - forprosjekt ved Ljabrubakken tok Bydelsutvalget underskrevet 
prosjektavtale for forprosjekt til orientering. Omsorgsbygg besluttet at det måtte gjennomføres 
en ekstern kvalitetssikring. Bydelen mottok en foreløpig tilstandsrapport for Ljabrubakken 7 i 
januar 2010, men har ikke mottatt noen endelig rapport. Den  foreløpige rapporten viste at den 
tekniske tilstanden virker å være så god at et ombyggingsprosjekt skal kunne gjennomføres i 
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eksisterende bygg. Bydelen avventer den endelige rapporten før forprosjekt igangsettes. Det 
planlegges 50 – 54 omsorgsboliger ved Ljabruhjemmet.  
 
I bydelsutvalgets møte 15.04.2010 ble utkast til forskrift for tildeling av bolig i Omsorg+ i Oslo 
kommune vedtatt. Bydelsutvalgets behandling av saken ble oversendt Byrådsavdeling for 
velferd og sosiale tjenester. 
 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
 
Sammendrag  
Byrådet mener at Oslo kommune har behov for et tilbud mellom hjem og sykehjem som skal 
legge til rette for at brukerne skal føle trygghet og samtidig gi mulighet for mer individuelt 
tilpassede tjenester. Omsorg+ skal dekke dette behovet og bidra til at Oslo kommune får en mer 
helhetlig og differensiert tiltakskjede. Omsorg+ skal gi trygghet, stimulere til aktivitet og 
tilrettelegge sosiale arenaer med hensikt å opprettholde helse og funksjoner hos eldre. Omsorg+ 
er et nivå opp i omsorgstrappen over ordinære omsorgsboliger og tilrettelagte boliger.  
 
I  forbindelse med byrådssaken er det utarbeidet kravspesifikasjonen for tjenester til 
aktivitetsenter med middagservering hver dag og husvert dag, kveld og natt året rundt. Etter 
bydelsdirektørens oppfatning bør husverten kunne bistå inn på aktivitetssenteret og bistå 
beboerne med hjelp på natt, sammen med hjemmetjenesten, der det er behov for dette. Dette 
bør tilføyes i kravspesifikasjonen. Ordningen vil ellers bli en kostnadskrevende løsning for 
bydelen. 
 
Bydelene skal ha ansvaret for forvaltning og drift av omsorg+ jamfør forslag til forskrift som 
ble behandlet i Bydelsutvalget 15.04.2010. Helse- og sosialkomiteen ønsker at samtlige 
bydelsutvalg behandler Byrådssak 243/09 Omsorg+ - Innhold og organisering. 
Bydelsdirektøren anser at Omsorg+ vil medføre et viktig tilbud for Bydel Nordstrands 
innbyggere.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
I  økonomiplanperioden arbeides det i Oslo kommune for å opprette ca 1000 Omsorg+ 
leiligheter som vil gi mange eldre et bedre tilrettelagt botilbud og et trygt alternativ til 
sykehjem og eget hjem som ikke er tilrettelagt. I Bydel Nordstrand planlegges det 50 –54 
Omsorg+ boliger. Omsorg+ er beboernes egen bolig og beboerne skal selv betale husleie. Det 
etterstrebes en maksimal husleie på 7200 per måned for beboerne. Et hvert prosjekt vil kreve 
investeringer som gjenspeiles i gjeldende husleieordninger. Bygninger til Omsorg+ prioriteres 
for tildeling av Husbanktilskudd. Dette vil uavkortet gå til reduksjon av husleie til beboerne.  
 
Det forutsettes at bydelen  kan dreie sine tjenester fra insitusjonsplasser og andre dyrere 
tjenester over til Omsorg +. Deler av bydelens hjemmetjeneste vil også betjene Omsorg+. 
Omfanget vurderes ut fra brukernes behov for praktisk bistand og hjemmesykepleie. Denne 
dreiningen innebærer at Omsorg+ i utgangspunktet ikke skal medføre økte kostnader for 
bydelen. Forslaget til forskrift for Omsorg+ innebærer imidlertid at søkere uten 
funksjonsnedsettelse ikke blir tildelt bolig i Omsorg+. Dette kan innebære at pleietrengende 
brukere får fortrinnsrett i tildelingen fremfor søkere med mindre funksjonsnedsettelse, noe som 
kan medføre økte pleie og omsorgskostnader for bydelen. Bydelen må derfor påberegne at 
ordningen ved opprettelse av Omsorg+ vil medføre merkostnader gjennom opprettelse av 
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stillinger ved enheten. I et langsiktig perspektiv kan medføre reduserte kostnader totalt for 
bydelen. Dette er imidlertid avhengig av hvor store pleie og omsorgsbehov de som bor der til 
enhver tid har. 
 
Det skal opprettes et aktivitetssenter i forbindelse med Omsorg+. Det skal være en husvert 
tilstede hele døgnet og en base for hjemmetjenesten. Kravspesifikasjonen som er vedlagt for 
basistjenester i Omsorg+ vil innebære at det innhentes tilbud på tjenester til aktivitetsenter med 
middagservering hver dag og husvert dag, kveld og natt året rundt. I kravspesifikasjonen er det 
beskrevet at husverten først og fremst skal være en person som bidrar som kontakt mellom 
beboere og andre innstanser og bidrar til sosial kontakt for den enkelte. I tillegg skal husverten 
være en sikkerhet for den enkelte beboer dersom noe oppstår. Etter bydelsdirektørens 
oppfatning bør husverten kunne bistå inn på aktivitetssenteret og bistå beboerne med hjelp på 
natt, sammen med hjemmetjenesten, der det er behov for dette. Dette bør tilføyes i 
kravspesifikasjonen. Ordningen vil ellers bli en kostnadskrevende løsning for bydelen. 
 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Opprettelse av Omsorg+ kan medføre at noen ansatte fra hjemmetjenesten får arbeidssted ved 
Ljabruhjemmet. Utover dette har det ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
 
Ytterligere vurdering 
Omsorg + er et nytt tilbud i tiltakskjeden for eldre i Oslo kommune. Omsorg+ et nytt nivå i 
omsorgstrappen på et høyere nivå enn tilrettelagte boliger. Omsorg + er samlokaliserte boliger 
hvor det er aktivitetsenter med kafeteria og døgnbemannet resepsjon. Hovedmålet for Omsorg 
+ er at flere eldre gjennom tilbudet skal kunne opprettholde eller reetablere mest mulig av sine 
normale omsorgsevner.  
 
Målgruppen er eldre over 67 år bosatt i Oslo kommune som har behov for et botilbud med 
større trygghet, aktivitet og mulighet for sosialt fellesskap. Søker må ha nedsatt funksjonsevne, 
men funksjonsevnen må på søkertidspunktet være så god at søker, med oppfølging, kan mestre 
å bo i en tilrettelagt bolig, samt delta i aktivitetstilbud og sosiale arenaer. Omsorg + vil medføre 
et viktig tilbud i omsorgstrappen for Bydel Nordstrands innbyggere. Arbeidet med å få 
Omsorg+ har pågått siden høsten 2007. Bydel Nordstrand har få samlokaliserte boliger for 
eldre og ser frem til å få disse boligene i Ljabruhjemmets lokaler som er svært godt egnet til 
formålet. 
 
 
Oslo,  30.04.2010 
 
Per Johannessen/s/       Marie Anbjørg Joten/s/ 
bydelsdirektør                  ass. bydelsdirektør 
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Sak 64/10    Fordeling av frivillighetsmidler i 2010  
 
Arkivsak: 200900727 
Arkivkode: 855 
Saksbehandler: Nina Kristine Lyng 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 03.05.10 56/10  
Barn, ungdom og kultur komite 10.05.10 23/10  
Bydelsutvalget 20.05.10 64/10  
 
FORDELING AV FRIVILLIGHETSMIDLER I 2010  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til: 
Barn, ungdom og kulturkomiè 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget taes til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Fordeling av frivillighetsmidler for 2010 godkjennes i tråd med ” Innstilling til fordeling av 
frivillighetsmidler”(vedlegg 1) 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til: 
Barn, ungdom og kulturkomiè 
Bydelsutvalget 

Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen fremmet endringsforslag i forhold til bydelsdirektørens 
forslag til fordeling av frivillighetsmidler. Den endrede listen med BUK-komiteens forslag 
vedlegges BU-saken (vedlegg 2) / BUK- protokollen. BUK-komiteens endrede innstilling er i 
fet skrift. 
Votering: 
BUK-komiteens forslag til innstilling av frivillighetsmidler (jfr. liste) ble enstemmig vedtatt 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Barn, ungdom og kulturkomiteens innstilling til fordeling av frivillighetsmidler i bydelsutvalget 
vedlegges protokollen  
 
SAKSBEHANDLING   
Bydel Nordstrand  bekjentgjorde via nettet og i Nordstrand Blad, i nummeret som har 
fulldistribusjon til alle beboerne i bydelen,  at bydelen i 2010 hadde avsatt kr. 300 000,-  i 
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frivillighetsmidler. Søknadsfristen var satt til den 01.04.2010. Det er innkommet i alt 43 
søknader. Det er totalt søkt om midler tilsvarende kr. 1 569 300. 
 
 
VEDLEGG:  
 1. Bydelsdirektørens innstilling til fordeling av frivillighetsmidler 
 2. BUK-komiteens innstilling til fordeling av frivillighetsmidler 
 3. Annonse tekst 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Bydelen har i 2010  avsatt kr. 300 000,- i budsjettet for tildeling av frivillighetsmidler. Det er 
foretatt en vurdering av søknadene og det foreligger et forslag til fordeling av midlene. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
I 2008 ble det fordelt frivillighetsmidler for kr. 60 000. I 2009 ble frivillighetsmidlene inndratt i 
forbindelse med budsjettjusteringen, behandlet i BU den 18.06.2009. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Bydelen har bekjentgjort frivillighetsmidler der frivillige organisasjoner, lag- og foreninger i 
bydelen kan søke om midler til sitt arbeide. Det har kommet inn 43 søknader og de fleste av 
disse har fått tildelt penger. I vurderingen av søknadene har det vært lagt vekt på antall 
medlemmer/personer som vil bli tilgodesett av tiltaket samt det frivillige bidraget i tiltaket. 
 
Sammendrag   
Bydel Nordstrand har i 2010 budsjettert med kr. 300 000,-  i frivillighetsmidler. Enkeltpersoner 
og organisasjoner i bydelen er blitt invitert til å søke på disse. Bydelen har bekjentgjort  
kriterier for søknad og søknadsfrist gjennom annonsering i Nordstrand Blad. Denne utgaven av 
avisen ble fulldistribuert til alle beboere i bydelen. I tillegg har søknadsskjema og annonsering 
ligget på nettsiden.  
Det er innkommet 43 søknader og omfatter søknader som er rettet mot både eldre, ungdom og 
de yngste. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Det er budsjettmessig dekning for frivillighetsmidlene i 2010. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
 
Oslo, 21.04.2010 
 
 
Per Johannessen /s/                                                         Nina Kristine Lyng/s/ 
bydelsdirektør                                                                 enhetsleder 
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Sak 65/10    Søknad om salgsbevilling - Rema 1000 Brattlikollen  
 
Arkivsak: 201000467 
Arkivkode: 944.4 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 03.05.10 59/10  
Helse- og sosialkomite 10.05.10 44/10  
Bydelsutvalget 20.05.10 65/10  
 
 
SØKNAD OM SALGSBEVILLING - REMA 1000 BRATTLIKOLLEN  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
 
Bydel Nordstrand går inn for at Thomas Lindsay AS skal få salgsbevilling i tråd med søknad i 
forbindelse med eierskifte ved Rema 1000 på Brattlikollen. 
 
Til komiteer og råd:  
Vedtaket i arbeidsutvalget tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Vedtaket i arbeidsutvalget tas til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Bydel Nordstrand går inn for at Thomas Lindsay AS skal få salgsbevilling i tråd med søknad i 
forbindelse med eierskifte ved Rema 1000 på Brattlikollen. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Vedtaket i arbeidsutvalget tas til orientering 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Henvendelse fra Næringsetaten av 29.04.10 med detaljsøknad 
 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Næringsetaten har i henhold til Alkoholloven bedt om bydelens uttalelse i forbindelse med 
eierskifte i Rema 1000 på Brattlikollen. 
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TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det er ingen tidligere vedtak i saken. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Faktaopplysninger 
Næringsetaten ber i henhold til alkohollovens bestemmelser om bydelens syn på salgs- eller 
skjenkebevilling. 
 
Sammendrag  
Saken dreier seg kun om eierskifte i Rema 1000 på Brattlikollen og innebærer i realiteten en 
videreføring av eksisterende tilbud i butikken. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser for bydelen. 
 
Ytterligere vurdering 
Bydelsdirektøren ser ingen grunn til at den aktuelle butikken ikke skal få videreføre sitt tilbud 
ved å selge alkohol. 
 
 
 
 
Oslo, 30.04.10 
 
 
 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 66/10    Årsrapport og regnskap for 2009 - Frivillighetssentralen 
Ekeberg - Bekkelaget  

 
Arkivsak: 200400318 
Arkivkode: 356.6 
Saksbehandler: Nina Kristine Lyng 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 03.05.10 57/10  
Eldrerådet 10.05.10 43/10  
Rådet for funksjonshemmede 10.05.10 45/10  
Helse- og sosialkomite 10.05.10 46/10  
Bydelsutvalget 20.05.10 66/10  
 
 
ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2009 - IVILLIGHETSSENTRALEN EKEBERG-
BEKKELAGET  
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i : 
Eldrerådet 
Helse- sosialkomite 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsrapport og regnskap for  Frivillighetssentralen Ekeberg-Bekkelaget tas til orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i : 
Eldrerådet 
Helse- sosialkomite 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
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Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak 
Lise Tostrup Setek (A) fremmet forslag om følgende bemerkninger: 
Helse og sosialkomiteen bemerker at det på årsmøtet ikke var noen representanter fra de 
frivillige tilstede. 
Komiteen ønsker å vite mere hvordan de frivillige timene registreres 
Komiteen ønsker standardisert rapportering / registrering for alle frivillighetssentralene 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknadene foreslått av Lise 
Tostrup Setek (A) 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering med følgende 
merknader: 
Helse og sosialkomiteen bemerker at det på årsmøtet ikke var noen representanter fra de 
frivillige tilstede. 
Komiteen ønsker å vite mere hvordan de frivillige timene registreres 
Komiteen ønsker standardisert rapportering / registrering for alle frivillighetssentralene 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Årsrapport og regnskap for 2009 
 
BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
Frivillighetssentralen Ekeberg- Bekkelaget har lagt fram sin årsrapport og regnskap for 2009. 
Årsberetningen er en oppsummering av driften ved sentralen for 2009. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Frivillighetssentralen Ekeberg –Bekkelaget mottar drifstsstøtte fra bydelen. 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
Ingen 
 
Sammendrag  
Frivillighetssentralen Ekeberg-Bekkelaget har lagt fra sin årsberetning og regnskap for 2009. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 I 2009 mottok frivillighetssentralen kr. 140 000,- fra bydelen. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
 
Ytterligere vurdering 
Ingen 
 
Oslo, 07.04.2010 
 
Per Johannessen /s/                                                 Nina K. Lyng/s/ 
bydelsdirektør                                                         enhetsleder 
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Sak 67/10    Protokoller til orientering  
 
Arkivsak: 200700160 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 20.05.10 67/10  
 
PROTOKOLLER TIL ORIENTERING  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Protokoller tas til orientering 
 
 
Saksutredning 
Vedlegg – følgende protokoller: 
 
Arbeidsutvalget     03.05.2010     
 
Barn, ungdom og kulturkomiteen   10.05.2010 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen  10.05.2010 
 
Helse- og sosialkomiteen    10.05.2010 
 
Eldrerådet      10.05.2010 
 
Ungdomsrådet                 10.05.2010 
 
Rådet for funksjonshemmede    10.05.2010 
 
 
 
Oslo, 28.04.10 
 
Per Johannessen/s/ 
bydelsdirektør  
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Protokoll 4/10 
 
 
Møte: Eldrerådet  
Møtested: Bydelsadministrasjonen. Ekebergveien 243  


Møtetid: Mandag 10. mai 2010 kl. 10.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Aasmund Steenstrup  
   
Tilstede: Aasmund Steenstrup  
 Ellinor Østen 


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


 


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


• Flexitransport. Mange utfordringer i forhold til å forstå bruken av dette. 
• Utvidelse av parkeringsplasser v/ Poppelstien. – Sporveien. Se nærmere på saken 
• Eldrerådet ønsker at tilsynsutvalget kommer på neste møte og gir informasjon om 


deres oppgaver. 
 
Eventuelt 
 
 
 







Saker behandlet under møte 
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Sak 39 /10  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 10.05.10 - 
Eldrerådet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 10.05.10 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 10.05.2010 godkjennes  
 


 Sak 40 /10  Godkjenning av protokoll fra møte 06.04.10 - Eldrerådet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møtet 06.04.10 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Protokoll fra møte 06.04.10 godkjennes 
 


 Sak 41 /10  Avviksrapport februar 2010 Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd og 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 februar 2010 Bydel Nordstrand 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: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 


  


Sak 42 /10  Avviksrapport mars 2010 Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd og utvalg og bydelsutvalg 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 mars 2010 Bydel Nordstrand 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: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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 Sak 43 /10  Årsrapport og regnskap for 2009. Frivillighetssentralen 
Ekeberg-Bekkelaget 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i : 
Eldrerådet 
Helse- sosialkomite 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsrapport og regnskap for  Frivillighetssentralen Ekeberg-Bekkelaget 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: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 


 Sak 44 /10  Omsorg   innhold og organisering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
  
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget slutter seg til Byrådssak 243/09 Omsorg+ - Innhold og organisering, men 
finner behov for presisering på følgende:  


1. Husverten må kunne benyttes fleksibelt inn i aktivitetssenteret.  
2. Husverten må kunne benyttes som nattevakt på huset. 


 







BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Eldrerådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
Oslo, 11.05.2010 
 
 
Aasmund Steenstrup 
leder av eldrerådet 
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Protokoll 4/10 
 
 
Møte: Ungdomsrådet  
Møtested: Lambertseter fritidsklubb  


Møtetid: Mandag 10. mai 2010 kl. 18.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Sindre Berge, Nordstrand idrettsforrening  
   
Tilstede: Oda Sundal, Bekkelaget menighet,  


Herman Isaksen, Nordseter skole,  
Kristina Skoric, Lambertseter menighet, 
Henrik Hortemo, Nordstrand menighet, 
Sindre Berge, Nordstrand idrettsforrening 


 


   
Forfall:   
   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Geir Bj. Listhaug.  
 
Åpen halvtime 
 
Informasjon  
 
Eventuelt: 


• : Utekontakten Nordstrand har blitt frastjålet et videokamera i forbindelse med 
innbruddet på Lambertseter fritidsklubb, påsken 2010. I den forbindelse møtte de opp 
på møtet, med en oppfordring om at Ungdomsrådet bevilger midler til å erstatte 
kameraet. Dette ble drøftet på møtet, og det ble enstemmig vedtatt at Utekontakten 
Nordstrand får 15 000 kroner til nytt kamera. 


• : Referatet fra Café-dialogen er ferdigstilt. Dette ble godkjent på møtet, og det ble 
vedtatt at referatet skal skrives i ulike tilpassede formater, og sendes til skoler, BU, 
Ruter, SUR, Friluftsetaten, Elevråd og Nordstrand Vel. 
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Sak 15 /10  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 10.05.10 - 
Ungdomsrådet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 10.05.10 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 10.05.10 godkjennes 
 


 Sak 16 /10  Godkjenning av protokoll fra møte 06.04.10 - 
Ungdomsrådet 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 06.04.10 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Protokoll fra møte 06.04.10  godkjennes 
 


 Sak 17 /10  Avviksrapport februar 2010 Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd og 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 februar 2010 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 18 /10  Avviksrapport mars 2010 Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd og utvalg og bydelsutvalg 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 mars 2010 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 
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 Sak 19 /10  Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand til 
behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kultur komite 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdsel komite 
Bydelsutvalget  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  


1. Arbeidsmiljøutvalget anser ikke at Revidert plan for barnehagebehov i Bydel 
Nordstrand 2010 – 2015 umiddelbart vil medføre arbeidsmiljømessige konsekvenser. 


2. Ombygging, nybygging, større endringer og omstillingsprosjekter som følge av planen 
blir behandlet på ordinær måte i Arbeidsmiljøutvalget /Medbestemmelsesutvalget. 


 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget vedtar Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 2010 – 
2015 og slutter seg til konklusjonen i saken slik den foreligger i 11 punkter. 


2. Gjennomføring av Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 2010 – 2015 
delegeres til bydelsdirektør. 


3.  Den rullerte planen legges hvert år fram til politisk behandling i utvalg, råd, komiteer 
og bydelsutvalg. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ingen forslag fremmet 


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







  


Sak 20 /10  Revidering av plan for " Prioriterte forslag til 
idrettsanlegg utenfor økonomirammen" 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i : 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens  innstilling overfor bydelsutvalgte anbefales vedtatt 
  
Til bydelsutvalget:  
Bydel Nordstrand har følgende forslag til bydelens prioritering av idrettsanlegg utenfor 
økonomirammen : 
 


Prioritering Beliggenhet/klubb Anleggstype Kommentar 
* Lambertseter Bade- og Svømmeanlegg  


50 meter 
Se vedlegg 


1 Lambertseter  Kunstgress  Se vedlegg 
2 Leirskallen/Nordstrand turn Turnhall Se vedlegg 
3 Ekeberg II /BSK Kunstgress Se vedlegg 
4 Lambertseter Flerbrukshall med brytemodul Se vedlegg 
5 Ekeberg Skole Flerbrukshall Se vedlegg 
6 Nordstrand 2 Flerbrukshall Se vedlegg 
7 Nordstrand tennis Tennishall Se vedlegg 
8 Lambertseter  Tursti Se vedlegg 
9 Grønmo/BSK Skiskyteranlegg Se vedlegg 


10 Ekeberg skole Rulleskøyteanlegg Se vedlegg 
    


 
Utfyllende informasjon til prioriteringslisten   
(Prioritering er satt i parentes.)Lambertseter svømmeklubb 
(*) Bade- og Svømmeanlegg 
I oversikten over ”Bade- og svømmeanlegg”  - Konkurranseanlegg, Oslo” er beliggenhet ikke 
fastsatt. Bydel Nordstrand mener dette anlegget bør legges til Lambertseter, innplassert i 
Lambertseter Idrettspark.  
 
Oslo har et av landets dårligste dekning av svømmeanlegg i forhold til publikums og 
svømmeidrettens behov. Hvis man foretar en dypere analyse er dekningen tilnærmet like 
dårlig i hele byen. Det er derfor gledelig å se at det nå er svømmeidrettens behov for et 
fullverdig konkurranse anlegg som er prioritert. Anlegg som har fokus på publikumsbehovet 
i byen må evt. komme i tillegg, hvor flere private investorer har kommet med slike planer. 
 
Lambertseter Svømmeklubb tilhører Bydel Nordstrand og har Oslos og landets største 
svømmemiljø. De organiserer svømmeaktivitet for alle brukergrupper fra 0-100 år. Deres 25 
m svømmebasseng har vært det samme i snart 40 år. Bassenget brukes fra kl 0600 til langt på 
kveld, 7 dager i uken. Kapasiteten er sprengt og klubben står ovenfor følgende utfordringer: 
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1. Flere hundre barn årlig, blir utestengt fra svømmesporten grunnet plassmangel 
2. Dagens treningsplass er svært begrenset og må deles med flere svømmeidretter 
3. Deres tradisjonsrike svømmearrangement Lambertseter Open med internasjonal 


deltakelse står i fare for å måtte nedlegges, grunnet dagens krav til internasjonale 
stevner. 


4. For liten plass til det som burde tilbys av svømmeopplæring for bydelens skoler.  
5. Har ikke tilbud til handikappede grunnet plassmangel. 
6. Tilbudet til ikke-organisert aktivitet og vanlig publikum svært dårlig, kun 2dg i uken. 
  


Bydel Nordstrand er kjent med at et Riksanlegg for nasjonale og internasjonale mesterskap i 
svømming, Type A anlegg er planlagt av NSF i Bergen. NSF og OSK har også fremmet et 
forslag om at Oslo, bør ha et mindre konkurranseanlegg Type B: Anlegg for norske 
mesterskap og stevner med internasjonale deltagelse.1000-1500 tribuneplasser, med mulighet 
for TV overføring. 
 
Som det nå fremgår av kommunedelplan håper vi et slikt anlegg kan innpasses i Lambertseter 
Idrettspark, som samtidig vil sikre klubbens eksistens og behov for videreutvikling, samt 
dekke Oslos behov for et fullverdig konkurransebasseng.  
 
Lambertseter Svømmeklubb er kjent for sine sportslige resultater, arrangementer og drifting 
av svømmeanlegg. Klubben har flere heltidsansatte i sin idrettsorganisasjon som tilbyr å drifte 
det nye anlegget for Oslo kommune i samarbeid med idrettsetaten. Oslo svømmingen har ikke 
behov for et nytt Tøyen uten ”eierskap” og forankring i et sterkt svømmemiljø.   
 
Til info kan nevnes at Lambertseter Bads garderober nylig har gjennomgått en universell 
tilpassning for handikappede, grunnet lovkrav om adgang til alle offentlige bygg. Bassenget 
er fortsatt det samme og endrer ikke på noen av de behov som nevnt i denne redegjørelse.  
 
Lambertseter IF 
Siden 2004 har Lambertseter IF arbeidet for både kunstgress og idrettshall i idrettsparken på 
Lambertseter. Det er viktig for LIF’s eksistens som breddeidrettslag at disse to prosjektene nå 
blir realisert. Vi har over de siste år merket stor flukt fra klubben så fort barna blir eldre. 
Denne trenden ønsker vi å snu.  Det er i dag tre aktive grupper i klubben. En meget aktiv 
allidrettsgruppe bestående av ca 60 barn. En fotballgruppe med ca 400 medlemmer og en 
Friidrettsgruppe med ca 80 medlemmer. 
 
(1) Status på kunstgress:  Midler ble bevilget over Oslo budsjettet til bane i 2008.  Nå i 2010 
ser det ut til å falle på plass etter dispensasjon fra Riksantikvar og omfordeling av midler.  
Endelig avklaring ventes i disse dager. 
 
(4)Status Flerbrukshall: Planinitiativ er sendt til Plan og Bygg og man venter på avklaring 
herfra.  Det er lovet en avklaring på planinitiativet i løpet av april-mai.  Hallen på 
Lambertseter er forøvrig også en av de hallene som nå er prioritert fra OIK. Hallen er planlagt 
med brytemodul, og bryteklubbens eksistens er avhengig av hall fordi de blir kastet ut av 
eksisterende fasiliteter da disse er foreslått omregulert til barnehage.  
 
Nordstrand Turnforening 
(2) Leirskallen Flerbrukshall for turn 
Nordstrand Turnforening har som 1. prioritet å få bygget nytt treningsanlegg for sine 630 
medlemmer og 45 instruktører i nye Leirskallen idrettshall.  







Dette prosjektet, som er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Idrettshaller AS og Oslo 
Kommune har allerede fått kommunale bevilgninger og er nå under regulering og 
prosjektering.  
 
Når hallen står ferdig vil dette anlegget være det aller første kommunale idrettsanlegg i Oslo 
tilrettelagt for turn og basistrening.   
Anlegget vil foruten turn kunne tilby basistrening for alpin, freestyle, hopp, friidrett, dans og 
roing i bydelen. Allsportgruppen for utviklingshemmede i NIF og SFO er aktuelle brukere. 
 
I dag er treningshverdagen for foreningen krevende med liten plass med håndtering av 1,5 
tonn treningsutstyr og apparater på hver treningskveld.  
Nordstrand Turnforenings aktiviteter dekker pr. i dag trening på alle ukedager ved Nordstrand 
barneskole samt to kvelder på Norges Idrettshøyskole.  
 
Turnforeningen har eksistert på skoler i bydelen siden 1963 og er i dag den nest største 
turnforeningen i Oslo og Akershus Gymnastikk og Turnkrets. 
 
Bækkelagets Sportsklub BSK 
(3) Ekeberg II, kunstgress er satt i bestilling, med undervarme og lys og banen forventes 
ferdigstilt høsten 2010 (byggestart etter Norway Cup er over) 
  
(5) Idrettshall på Ekeberg skole er satt i bestilling og ventes ferdigstilt i 2011. 
 
(9) Grønmo Skiskytteranlegg 
Bekkelaget er en av få skiskyttertilbud vår del av Oslo. Å legge et skiskytteranlegg til 
Grønmo vil både gi sporten et løft i Oslo og også gi store muligheter for skiskyting for 
handikappede 
 
Nordstrand Idrettsforening 
(6) Nordstrandhallen 2. Nordstrand IF benytter i dag Nordstrandhallen som hjemmearena 
for sitt elitespill. Hallen er ikke godkjent for dette. Lagene spiller på dispensasjon fra Norges 
Håndball Forbund. Det er gitt slik dispensasjon for elitespill frem til 2014. 
 
Nordstrandhallen er en eldre hall med 1 spilleflate. Ny hall er prosjektert med 2 spilleflater for 
breddespill og som kamparena for elitespill hvor banen vendes slik at det spilles med tribuner 
på begge langsider av banen. 
 
Det arbeides for å finansiere hallen med like deler Tippemidler og Kommunale midler, og sist 
men ikke minst, klubbens egne tilskudd/lån og egeninnsats. 
 
Nordstrandhallen er en eldre hall som bærer preg av sin tids løsninger både mht 
energiøkonomisering og ikke minst også muligheter for utøvelse av idrett.  
 
Hallen er ikke godkjent for elitespill da den er både for kort, for smal og har for lav høyde 
samtidig som tilskuerfasiliteter og garderober med mer ikke er innefor de rammer som angis 
for slike haller i dag. 
 
Nordstrand IF har partneravtale med BSK og konstellasjonen er således eneste klubb på 
landsbasis som har både herre- og damelag på elitenivå. 
 
Nordstrand IF har også en meget velfungerende Allsportgruppe, en tidligere nevnt 
Håndballgruppe med vel 525 spillere og en fotballgruppe med totalt 1309 spillere som alle har 
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behov for muligheten for innendørs treningsfasiliteter. Klubben må i dag leie halltid i alle 
omkringliggende skoler/haller og kan slik situasjonen er pr i dag ikke ta i mot barn og unge 
som ønsker å spille innenfor klubbens rammer.    
Slik situasjonen er i dag er det ikke mulig å utøve idretter som fotball, innebandy, volleyball 
og lignende i hallen. 
Hallen planlegges ferdigstilt medio 2014, slik at den er klar for elitespill fra sesongstart 
høsten 2014 og dermed oppfyller Håndballforbundets krav. 
 
Nordstrand tennisklubb 
(7) Utvidelse av eksisterende hall. Tennisklubben ønsker å utvide sin eksisterende hall med 
to nye spilleflater. Klubben vil selv finansiere prosjektet, men er avhengig av å kunne bygge 
på Nordseter skoles arealer.  
Status: Skolebyråden er positiv til prosjektet, og ønsker å se på en fellesløsning med behovet 
for utbedring av Nordseter skole.  
 
Lambertseter skole – Bergkrystallen – Kortbølgen  
(8) Lysløype/tursti. Denne lysløypa/turstien har ligget på Lambertseter i svært mange år. Den 
er fullstendig nedgrodd/gjørmete, uten lys og kan ikke brukes verken til tur eller jogging.  
Med en rehabilitering av denne vil den fremstå som et attraktivt tilbud til alle bydelens 
beboere. 
 
(10) Ekeberg Skole Rullskøyteanlegg 
Bydelen har ikke mottatt forslag fra noen av bydelens klubber om dette, men vi mener at barn 
og unge bør ha et anlegg som fremmer lek og skøytesport. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Ungdomsrådets behandling: 
Ungdomsrådet hadde følgende merknader: 
Behovet for kunstgressbaner ble imidlertid drøftet av rådet. De ønsket å få referatført at 
behovet for flerbrukshaller er større, for å sikre mangfoldet i idretten, og ikke bygge for 
mange anlegg forbeholdt fotballen. 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens  innstilling overfor bydelsutvalgte anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Behovet for kunstgressbaner ble imidlertid drøftet av rådet. De ønsket å få referatført at 
behovet for flerbrukshaller er større, for å sikre mangfoldet i idretten, og ikke bygge for 
mange anlegg forbeholdt fotballen. 
 
Oslo, 11.05.2010 
 
Sindre Berge 
leder av ungdomsrådet 
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Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Mandag 10. mai 2010 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Svein Erik Aldal (FrP)  
   
Tilstede: Svein Erik Aldal (FrP) 


Erik A. Telnes (SV) 
Øystein A. Larsen (H) 
Bjørg Rolland (FrP) 
Nils Martin Espegren (KrF) 


 


 Anne Marie Donati (A) 
 


 


Forfall: Ane M. Wigers (V)  
   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Jan Nordahl  
 
Åpen halvtime: 
Turid Winther-Larsen og Hilde Gulliksen. De leder en folkeaksjon for bevaring av 
Ekebergskogen, og har over 500 underskrifter til nå. Det er bekymring for inngrepene, 
anleggets størrelse (270 dekar), mangelfull utredning, tvilsom planprosess og en saksgang 
som det er liten mulighet for å påvirke. De er imot gondolbanen og ønsker et redusert omfang 
på planene.   
Det avtales befaring for BMS-komiteen på området den 8. juni kl 17.00, dvs i forkant av neste 
BMS-møte. Sekretæren sender ut en link eller oversikt over uttalelser som har innkommet i 
prosjektet. 
 
Informasjon  
 
Eventuelt 
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Sak 15 /10  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 10.05.10 - 
Byutvikling, miljø og samferdsel komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 10.05.10 er godkjent 
 
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 10.05.10 er godkjent 
 
 
 


 Sak 16 /10  Godkjenning av protokoll fra møte 02.03.10 - 
Byutvikling, miljø og samferdsel komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 02.03.10 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: 
Protokoll fra møte 02.03.10 godkjennes 
 
 


 Sak 17 /10  Avviksrapport februar 2010 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd og 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 februar 2010 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 18 /10  Avviksrapport mars 2010 Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd og utvalg og bydelsutvalg 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 mars 2010 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 
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 Sak 19 /10  Trikkelinje Ljabru - Hauketo 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1. Bydel Nordstrand er preget av stor gjennomgangstrafikk og smale veier. 
Arbeidsutvalget  ser dermed positivt på en styrking av miljøvennlig kollektivtransport, 
som en forlengelse av trikkelinjen fra Ljabru til Hauketo representerer. 


2. Det melder seg imidlertid en rekke spørsmålsstillinger: 
a) En løsning med trikkelinje ved siden av Ekebergveien mellom Ljabru og 


Ljabruveien vil berøre eiendommer, eksisterende bygninger og kryssende 
småveier. 


b)  En løsning med trikkelinje i selve Ekebergveien er lite hensiktsmessig på 
grunn av stillestående køer i rushtidene. 


c) Ljabruveien er meget sterkt trafikkert, og en krysning av denne veien i plan vil 
representere en meget uoversiktlig og lite ønskelig trafikksituasjon. 
Ljabruveien må krysses enten i tunnel eller bro. 


d) I sum ser et alternativ med tunnel ut til å representere en mindre utfordring 
enn dagalternativet, men dette må utredes nærmere. 


e) Det blir et spørsmål om vendesløyfe på Hauketo eller om det bare skal 
benyttes materiell som kan ende i buttspor. Halvparten av trikkene som 
betjener Ljabrulinjen i dag er avhengige av vendesløyfe. 


3. Det må legges opp til et tilbud som bidrar til å redusere biltrafikk over 
Nordstrandsplatået. I den sammenheng bør det planlegges for park/ride-løsninger og 
begrensning av biltrafikk inn i Ekebergveien. 


4. Det må tas spesielle hensyn til bevaring av Ljanselva. 
5. Arbeidsutvalget vil be om at det i sammenheng med planene for forlengelse av 


Ekebergbanen også vurderes andre tiltak som kan bidra til å øke sikkerhet og 
regularitet og samtidig få ned reisetiden på banen. Det tenkes spesielt på dobbeltspor 
ved Sæter, å få veitrafikken, evt banen, i kulvert under Holtet og å få etablert tunnel 
for strekningen mellom Sjømannsskolen og Konows gate. 


6. Bydel Nordstrand ønsker å delta i den videre planlegging, og ønsker å oppnevne en 
bydelspolitiker til å delta i en samarbeids- eller referansegruppe. 


 
Til komiteer og råd: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget fremmet fellesforslag om endring i punkt 6: 
6. Bydel Nordstrand ønsker å delta i den videre planlegging og oppnevner leder av BMS-  


komiteen, Svein Erik Aldal (FrP) og nestleder, Erik A. Telnes (SV) som vara, til å delta i en 
samarbeids- eller referansegruppe 


 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak punkt 1-5 ble enstemmig vedtatt 
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak, punkt 6, ble enstemmig vedtatt 







 
Arbeidsutvalgets vedtak: 


1. Bydel Nordstrand er preget av stor gjennomgangstrafikk og smale veier. 
Arbeidsutvalget  ser dermed positivt på en styrking av miljøvennlig kollektivtransport, 
som en forlengelse av trikkelinjen fra Ljabru til Hauketo representerer. 


2. Det melder seg imidlertid en rekke spørsmålsstillinger: 
a. En løsning med trikkelinje ved siden av Ekebergveien mellom Ljabru og 


Ljabruveien vil berøre eiendommer, eksisterende bygninger og kryssende 
småveier. 


b.  En løsning med trikkelinje i selve Ekebergveien er lite hensiktsmessig på 
grunn av stillestående køer i rushtidene. 


c. Ljabruveien er meget sterkt trafikkert, og en krysning av denne veien i plan vil 
representere en meget uoversiktlig og lite ønskelig trafikksituasjon. 
Ljabruveien må krysses enten i tunnel eller bro. 


d. I sum ser et alternativ med tunnel ut til å representere en mindre utfordring 
enn dagalternativet, men dette må utredes nærmere. 


e. Det blir et spørsmål om vendesløyfe på Hauketo eller om det bare skal 
benyttes materiell som kan ende i buttspor. Halvparten av trikkene som 
betjener Ljabrulinjen i dag er avhengige av vendesløyfe. 


3. Det må legges opp til et tilbud som bidrar til å redusere biltrafikk over 
Nordstrandsplatået. I den sammenheng bør det planlegges for park/ride-løsninger og 
begrensning av biltrafikk inn i Ekebergveien. 


4. Det må tas spesielle hensyn til bevaring av Ljanselva. 
5. Arbeidsutvalget vil be om at det i sammenheng med planene for forlengelse av 


Ekebergbanen også vurderes andre tiltak som kan bidra til å øke sikkerhet og 
regularitet og samtidig få ned reisetiden på banen. Det tenkes spesielt på dobbeltspor 
ved Sæter, å få veitrafikken, evt banen, i kulvert under Holtet og å få etablert tunnel 
for strekningen mellom Sjømannsskolen og Konows gate. 


6.  Bydel Nordstrand ønsker å delta i den videre planlegging  og oppnevner leder av 
BMS-  komiteen, Svein Erik Aldal (FrP) og nestleder, Erik A. Telnes (SV) som vara,  
til å delta i en samarbeids- eller referansegruppe 


 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
KrF og FrP fremmet følgende forslag til endringsvedtak i punkt 4: 
4. Det må tas spesielle hensyn til bevaring av Ljanselva og fredning av Lja bru ved valg av 


krysningspunkt. 
 
Votering: 
KrF’s og FrP`s endringsforslag, punkt 4, ble enstemmig vedtatt 
Arbeidsutvalgets vedtak i de øvrige punkter ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering med følgende endring i punkt 4: 
4. Det må tas spesielle hensyn til bevaring av Ljanselva og fredning av Lja bru ved valg av 


krysningspunkt. 
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 Sak 20 /10  Fredning av Lja bru og nedre del av Ljabrubakken 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i : 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Barn, ungdom og kultur komite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som anbefales for bydelsutvalget, vedtas. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget stiller seg positivt til forslaget om fredning av Lja bru og nedre del av 
Ljabrubakken.  
 
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 anbefales for bydelsutvalget, vedtas. 
 
 
 


 Sak 21 /10  Mulig salg av kommunal eiendom 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i : 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget ser positivt på at planer om mulig utvidelse av Solveien til en større 
gjennomgangsåre for trafikk over Nordstrandplatået aldri er blitt realisert. 


2. Bydelsutvalget har ingen innvendinger mot at den aktuelle eiendomsstripen blir solgt 
og tilbakeført til eierne av tilstøtende eiendommer. 


  
 







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 vedtatt. 
 
 
 


 Sak 22 /10  Revidering av plan for " Prioriterte forslag til 
idrettsanlegg utenfor økonomirammen" 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i : 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens  innstilling overfor bydelsutvalgte anbefales vedtatt 
  
Til bydelsutvalget:  
Bydel Nordstrand har følgende forslag til bydelens prioritering av idrettsanlegg utenfor 
økonomirammen : 
 


Prioritering Beliggenhet/klubb Anleggstype Kommentar 
* Lambertseter Bade- og Svømmeanlegg  


50 meter 
Se vedlegg 


1 Lambertseter  Kunstgress  Se vedlegg 
2 Leirskallen/Nordstrand turn Turnhall Se vedlegg 
3 Ekeberg II /BSK Kunstgress Se vedlegg 
4 Lambertseter Flerbrukshall med brytemodul Se vedlegg 
5 Ekeberg Skole Flerbrukshall Se vedlegg 
6 Nordstrand 2 Flerbrukshall Se vedlegg 
7 Nordstrand tennis Tennishall Se vedlegg 
8 Lambertseter  Tursti Se vedlegg 
9 Grønmo/BSK Skiskyteranlegg Se vedlegg 


10 Ekeberg skole Rulleskøyteanlegg Se vedlegg 
    


 
 


Utfyllende informasjon til prioriteringslisten   
(Prioritering er satt i parentes.) 
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Lambertseter svømmeklubb 
(*) Bade- og Svømmeanlegg 
I oversikten over ”Bade- og svømmeanlegg”  - Konkurranseanlegg, Oslo” er beliggenhet ikke 
fastsatt. Bydel Nordstrand mener dette anlegget bør legges til Lambertseter, innplassert i 
Lambertseter Idrettspark.  
 
Oslo har et av landets dårligste dekning av svømmeanlegg i forhold til publikums og 
svømmeidrettens behov. Hvis man foretar en dypere analyse er dekningen tilnærmet like 
dårlig i hele byen. Det er derfor gledelig å se at det nå er svømmeidrettens behov for et 
fullverdig konkurranse anlegg som er prioritert. Anlegg som har fokus på publikumsbehovet 
i byen må evt. komme i tillegg, hvor flere private investorer har kommet med slike planer. 
 
Lambertseter Svømmeklubb tilhører Bydel Nordstrand og har Oslos og landets største 
svømmemiljø. De organiserer svømmeaktivitet for alle brukergrupper fra 0-100 år. Deres 25 
m svømmebasseng har vært det samme i snart 40 år. Bassenget brukes fra kl 0600 til langt på 
kveld, 7 dager i uken. Kapasiteten er sprengt og klubben står ovenfor følgende utfordringer: 
 


1. Flere hundre barn årlig, blir utestengt fra svømmesporten grunnet plassmangel 
2. Dagens treningsplass er svært begrenset og må deles med flere svømmeidretter 
3. Deres tradisjonsrike svømmearrangement Lambertseter Open med internasjonal 


deltakelse står i fare for å måtte nedlegges, grunnet dagens krav til internasjonale 
stevner. 


4. For liten plass til det som burde tilbys av svømmeopplæring for bydelens skoler.  
5. Har ikke tilbud til handikappede grunnet plassmangel. 
6. Tilbudet til ikke-organisert aktivitet og vanlig publikum svært dårlig, kun 2dg i uken. 
  


Bydel Nordstrand er kjent med at et Riksanlegg for nasjonale og internasjonale mesterskap i 
svømming, Type A anlegg er planlagt av NSF i Bergen. NSF og OSK har også fremmet et 
forslag om at Oslo, bør ha et mindre konkurranseanlegg Type B: Anlegg for norske 
mesterskap og stevner med internasjonale deltagelse.1000-1500 tribuneplasser, med mulighet 
for TV overføring. 
 
Som det nå fremgår av kommunedelplan håper vi et slikt anlegg kan innpasses i Lambertseter 
Idrettspark, som samtidig vil sikre klubbens eksistens og behov for videreutvikling, samt 
dekke Oslos behov for et fullverdig konkurransebasseng.  
 
Lambertseter Svømmeklubb er kjent for sine sportslige resultater, arrangementer og drifting 
av svømmeanlegg. Klubben har flere heltidsansatte i sin idrettsorganisasjon som tilbyr å drifte 
det nye anlegget for Oslo kommune i samarbeid med idrettsetaten. Oslo svømmingen har ikke 
behov for et nytt Tøyen uten ”eierskap” og forankring i et sterkt svømmemiljø.   
 
Til info kan nevnes at Lambertseter Bads garderober nylig har gjennomgått en universell 
tilpassning for handikappede, grunnet lovkrav om adgang til alle offentlige bygg. Bassenget 
er fortsatt det samme og endrer ikke på noen av de behov som nevnt i denne redegjørelse.  
 
Lambertseter IF 
Siden 2004 har Lambertseter IF arbeidet for både kunstgress og idrettshall i idrettsparken på 
Lambertseter. Det er viktig for LIF’s eksistens som breddeidrettslag at disse to prosjektene nå 
blir realisert. Vi har over de siste år merket stor flukt fra klubben så fort barna blir eldre. 
Denne trenden ønsker vi å snu.  Det er i dag tre aktive grupper i klubben. En meget aktiv 







allidrettsgruppe bestående av ca 60 barn. En fotballgruppe med ca 400 medlemmer og en 
Friidrettsgruppe med ca 80 medlemmer. 
 
(1) Status på kunstgress:  Midler ble bevilget over Oslo budsjettet til bane i 2008.  Nå i 2010 
ser det ut til å falle på plass etter dispensasjon fra Riksantikvar og omfordeling av midler.  
Endelig avklaring ventes i disse dager. 
 
(4)Status Flerbrukshall: Planinitiativ er sendt til Plan og Bygg og man venter på avklaring 
herfra.  Det er lovet en avklaring på planinitiativet i løpet av april-mai.  Hallen på 
Lambertseter er forøvrig også en av de hallene som nå er prioritert fra OIK. Hallen er planlagt 
med brytemodul, og bryteklubbens eksistens er avhengig av hall fordi de blir kastet ut av 
eksisterende fasiliteter da disse er foreslått omregulert til barnehage.  
 
Nordstrand Turnforening 
(2) Leirskallen Flerbrukshall for turn 
Nordstrand Turnforening har som 1. prioritet å få bygget nytt treningsanlegg for sine 630 
medlemmer og 45 instruktører i nye Leirskallen idrettshall.  
Dette prosjektet, som er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Idrettshaller AS og Oslo 
Kommune har allerede fått kommunale bevilgninger og er nå under regulering og 
prosjektering.  
 
Når hallen står ferdig vil dette anlegget være det aller første kommunale idrettsanlegg i Oslo 
tilrettelagt for turn og basistrening.   
Anlegget vil foruten turn kunne tilby basistrening for alpin, freestyle, hopp, friidrett, dans og 
roing i bydelen. Allsportgruppen for utviklingshemmede i NIF og SFO er aktuelle brukere. 
 
I dag er treningshverdagen for foreningen krevende med liten plass med håndtering av 1,5 
tonn treningsutstyr og apparater på hver treningskveld.  
Nordstrand Turnforenings aktiviteter dekker pr. i dag trening på alle ukedager ved Nordstrand 
barneskole samt to kvelder på Norges Idrettshøyskole.  
 
Turnforeningen har eksistert på skoler i bydelen siden 1963 og er i dag den nest største 
turnforeningen i Oslo og Akershus Gymnastikk og Turnkrets. 
 
Bækkelagets Sportsklub BSK 
(3) Ekeberg II, kunstgress er satt i bestilling, med undervarme og lys og banen forventes 
ferdigstilt høsten 2010 (byggestart etter Norway Cup er over) 
  
(5) Idrettshall på Ekeberg skole er satt i bestilling og ventes ferdigstilt i 2011. 
 
(9) Grønmo Skiskytteranlegg 
Bekkelaget er en av få skiskyttertilbud vår del av Oslo. Å legge et skiskytteranlegg til 
Grønmo vil både gi sporten et løft i Oslo og også gi store muligheter for skiskyting for 
handikappede 
 
Nordstrand Idrettsforening 
(6) Nordstrandhallen 2. Nordstrand IF benytter i dag Nordstrandhallen som hjemmearena 
for sitt elitespill. Hallen er ikke godkjent for dette. Lagene spiller på dispensasjon fra Norges 
Håndball Forbund. Det er gitt slik dispensasjon for elitespill frem til 2014. 
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Nordstrandhallen er en eldre hall med 1 spilleflate. Ny hall er prosjektert med 2 spilleflater for 
breddespill og som kamparena for elitespill hvor banen vendes slik at det spilles med tribuner 
på begge langsider av banen. 
 
Det arbeides for å finansiere hallen med like deler Tippemidler og Kommunale midler, og sist 
men ikke minst, klubbens egne tilskudd/lån og egeninnsats. 
 
Nordstrandhallen er en eldre hall som bærer preg av sin tids løsninger både mht 
energiøkonomisering og ikke minst også muligheter for utøvelse av idrett.  
 
Hallen er ikke godkjent for elitespill da den er både for kort, for smal og har for lav høyde 
samtidig som tilskuerfasiliteter og garderober med mer ikke er innefor de rammer som angis 
for slike haller i dag. 
 
Nordstrand IF har partneravtale med BSK og konstellasjonen er således eneste klubb på 
landsbasis som har både herre- og damelag på elitenivå. 
 
Nordstrand IF har også en meget velfungerende Allsportgruppe, en tidligere nevnt 
Håndballgruppe med vel 525 spillere og en fotballgruppe med totalt 1309 spillere som alle har 
behov for muligheten for innendørs treningsfasiliteter. Klubben må i dag leie halltid i alle 
omkringliggende skoler/haller og kan slik situasjonen er pr i dag ikke ta i mot barn og unge 
som ønsker å spille innenfor klubbens rammer.    
Slik situasjonen er i dag er det ikke mulig å utøve idretter som fotball, innebandy, volleyball 
og lignende i hallen. 
Hallen planlegges ferdigstilt medio 2014, slik at den er klar for elitespill fra sesongstart 
høsten 2014 og dermed oppfyller Håndballforbundets krav. 
 
Nordstrand tennisklubb 
(7) Utvidelse av eksisterende hall. Tennisklubben ønsker å utvide sin eksisterende hall med 
to nye spilleflater. Klubben vil selv finansiere prosjektet, men er avhengig av å kunne bygge 
på Nordseter skoles arealer.  
Status: Skolebyråden er positiv til prosjektet, og ønsker å se på en fellesløsning med behovet 
for utbedring av Nordseter skole.  
 
Lambertseter skole – Bergkrystallen – Kortbølgen  
(8) Lysløype/tursti. Denne lysløypa/turstien har ligget på Lambertseter i svært mange år. Den 
er fullstendig nedgrodd/gjørmete, uten lys og kan ikke brukes verken til tur eller jogging.  
Med en rehabilitering av denne vil den fremstå som et attraktivt tilbud til alle bydelens 
beboere. 
 
(10) Ekeberg Skole Rullskøyteanlegg 
Bydelen har ikke mottatt forslag fra noen av bydelens klubber om dette, men vi mener at barn 
og unge bør ha et anlegg som fremmer lek og skøytesport. 
 
 
 
 
 
 
 







BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Erik A. Telnes ( SV) fremmet følgende endringsforslag: 
a) Lambertseter flerbrukshall har i flere tiår vært høyt prioritert, flere ganger på 


førsteplass. Ved realitetsbehandlingen har likevel hallen havnet på en lavere 
prioritering og således ikke blitt realisert. Det foreslås derfor å sette 
Lambertseterhallen på 1.  plass i prioriteringslista.  


 
Svein Erik Aldal (FrP) fremmet følgende endringsforslag: 
b)  Miljøet i tilknytning til Nordstrandhallen er et viktig aktivum for idretten i bydelen. 


Nordstrandhallen 2 bør flyttes opp til 2. plass på lista da dagens fasiliteter blant annet 
trenger oppgradering for å imøtekomme Norges Håndballforbunds krav til elitespill. 


 
Votering: 
Erik A. Telnes (SV) endringsforslag (a) ble enstemmig vedtatt 
Svein Erik Aldals (FrP) endringsforslag (b) ble enstemmig vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak for øvrig ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens  innstilling overfor bydelsutvalgte anbefales vedtatt med følgende 
endringer: 
a) Lambertseter flerbrukshall har i flere tiår vært høyt prioritert, flere ganger på 


førsteplass. Ved realitetsbehandlingen har likevel hallen havnet på en lavere 
prioritering og således ikke blitt realisert. Det foreslås derfor å sette 
Lambertseterhallen på 1.  plass i prioriteringslista.  


b)  Miljøet i tilknytning til Nordstrandhallen er et viktig aktivum for idretten i bydelen. 
Nordstrandhallen 2 bør flyttes opp til 2. plass på lista da dagens fasiliteter blant annet 
trenger oppgradering for å imøtekomme Norges Håndballforbunds krav til elitespill 


 
 


 Sak 23 /10  Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand til 
behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kultur komite 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdsel komite 
Bydelsutvalget  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
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Til arbeidsmiljøutvalget:  
1. Arbeidsmiljøutvalget anser ikke at Revidert plan for barnehagebehov i Bydel 


Nordstrand 2010 – 2015 umiddelbart vil medføre arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
2. Ombygging, nybygging, større endringer og omstillingsprosjekter som følge av planen 


blir behandlet på ordinær måte i Arbeidsmiljøutvalget /Medbestemmelsesutvalget. 
 


Til bydelsutvalget:  
1. Bydelsutvalget vedtar Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 2010 – 


2015 og slutter seg til konklusjonen i saken slik den foreligger i 11 punkter. 
2. Gjennomføring av Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 2010 – 2015 


delegeres til bydelsdirektør. 
3.  Den rullerte planen legges hvert år fram til politisk behandling i utvalg, råd, komiteer 


og bydelsutvalg. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling: 
Anne Marie Donati (A) fremmet følgende endringsforslag: 
BMS tar revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand til orientering 
 
Votering: 
Anne Marie Donati’s (A) endringsforslag ble vedtatt mot en stemme (SV) 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
BMS tar revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand til orientering 
 
 
 
Møtet hevet kl . 21.10 
 
 
Oslo, 11.05.2010 
 
 
 
Svein Erik Aldal FrP) 
leder av byutvikling, miljø og samferdselskomiteen 
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Protokoll 4/10 
 
 
Møte: Helse- og sosialkomite  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  


Møtetid: Mandag 10. mai 2010 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Mona Verdich (H)  
   
Tilstede: Mona Verdich (H)  
 Frode Woldsund (KrF) 


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


 


Forfall:   
   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Tove Guldhav  
 
Åpen halvtime 
Informasjon  
Eventuelt 
 
Saker behandlet under møte: 
Sak 39 /10  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 10.05.10 - Helse og 


sosialkomiteen ........................................................................................................ 1 
Sak 40 /10  Godkjenning av protokoll fra møte 06.04.10 - Helse og sosial komiteen............... 1 
Sak 41 /10  Avviksrapport februar 2010 Bydel Nordstrand....................................................... 1 
Sak 42 /10  Avviksrapport mars 2010 Bydel Nordstrand .......................................................... 2 
Sak 43 /10  Omsorg +   -  innhold og organisering .................................................................... 3 
Sak 44 /10  Søknad om salgsbevilling - Rema 1000 Brattlikollen............................................. 4 
Sak 45 /10  Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand........................................... 4 
Sak 46 /10  Årsrapport og regnskap for 2009 - Frivillighetssentralen Ekeberg-Bekkelaget ..... 5 
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Sak 39 /10  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 10.05.10 - 
Helse og sosialkomiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 10.05.10 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 10.05.10 godkjennes 
 
 
 
 


Sak 40 /10  Godkjenning av protokoll fra møte 06.04.10 - Helse og 
sosial komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 06.04.10 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: 
Protokoll fra møte 06.04.10 godkjennes 
 
 


 Sak 41 /10  Avviksrapport februar 2010 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd og 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 februar 2010 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 42 /10  Avviksrapport mars 2010 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd og utvalg og bydelsutvalg 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 mars 2010 Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen bemerket følgende: 
Helse- og sosialkomiteen ber om et notat der endringen av avsatte midler i budsjettet på 16 
mill. forklares og begrunnes 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Helse- og sosialkomiteen ber om et notat der endringen av avsatte midler i budsjettet på 16 
mill. forklares og begrunnes 
 
 


 Sak 43 /10  Omsorg +    - innhold og organisering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
  
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget slutter seg til Byrådssak 243/09 Omsorg+ - Innhold og organisering, men 
finner behov for presisering på følgende:  


1. Husverten må kunne benyttes fleksibelt inn i aktivitetssenteret.  
2. Husverten må kunne benyttes som nattevakt på huset. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Helse- og sosialkomiteen bemerket følgende: 
Helse- og sosialkomiteen ønsker å få en total oversikt over antall ordinære omsorgsboliger og 
tilrettelagte boliger som bydelen disponerer.  
Helse og sosialkomiteen ønsker også å få fremlagt den nye boligplanen så fort den er ferdig. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader: 
Helse- og sosialkomiteen ønsker en total oversikt over antall ordinære omsorgsboliger og 
tilrettelagte boliger som bydelen disponerer.  
Helse og sosialkomiteen ønsker også å få fremlagt den nye boligplanen  så fort den er ferdig. 
 
 
 
 
 
 







 


 Sak 44 /10  Søknad om salgsbevilling - Rema 1000 Brattlikollen 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
 
Bydel Nordstrand går inn for at Thomas Lindsay AS skal få salgsbevilling i tråd med søknad i 
forbindelse med eierskifte ved Rema 1000 på Brattlikollen. 
 
Til komiteer og råd:  
Vedtaket i arbeidsutvalget tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Vedtaket i arbeidsutvalget 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: 
Bydel Nordstrand går inn for at Thomas Lindsay AS skal få salgsbevilling i tråd med søknad i 
forbindelse med eierskifte ved Rema 1000 på Brattlikollen. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Vedtaket i arbeidsutvalget tas til orientering 
 
 


 Sak 45 /10  Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand til 
behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kultur komite 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdsel komite 
Bydelsutvalget  
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Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  


1. Arbeidsmiljøutvalget anser ikke at Revidert plan for barnehagebehov i Bydel 
Nordstrand 2010 – 2015 umiddelbart vil medføre arbeidsmiljømessige konsekvenser. 


2. Ombygging, nybygging, større endringer og omstillingsprosjekter som følge av planen 
blir behandlet på ordinær måte i Arbeidsmiljøutvalget /Medbestemmelsesutvalget. 


 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget vedtar Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 2010 – 
2015 og slutter seg til konklusjonen i saken slik den foreligger i 11 punkter. 


2. Gjennomføring av Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 2010 – 2015 
delegeres til bydelsdirektør. 


3.  Den rullerte planen legges hvert år fram til politisk behandling i utvalg, råd, komiteer 
og bydelsutvalg. 


 
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 anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 
 


 Sak 46 /10  Årsrapport og regnskap for 2009 - Frivillighetssentralen 
Ekeberg - Bekkelaget 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i : 
Eldrerådet 
Helse- sosialkomite 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
 







 
Til bydelsutvalget:  
Årsrapport og regnskap for Frivillighetssentralen Ekeberg-Bekkelaget tas til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling: 
Lise Tostrup Setek (A) fremmet forslag om følgende bemerkninger: 
Helse og sosialkomiteen bemerker at det på årsmøtet ikke var noen representanter fra de 
frivillige tilstede. 
Komiteen ønsker å vite mere hvordan de frivillige timene registreres 
Komiteen ønsker standardisert rapportering / registrering for alle frivillighetssentralene 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknadene foreslått av Lise 
Tostrup Setek (A) 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering med følgende 
merknader: 
Helse og sosialkomiteen bemerker at det på årsmøtet ikke var noen representanter fra de 
frivillige tilstede. 
Komiteen ønsker å vite mere hvordan de frivillige timene registreres 
Komiteen ønsker standardisert rapportering / registrering for alle frivillighetssentralene 
 
 
 
  
 
Oslo, 11.05.2010 
 
 
 
Mona Verdich (H) 
leder av helse- og sosialkomiteen 
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Protokoll 4/10 
 
 
Møte: Rådet for funksjonshemmede  
Møtested: BU-salen,Bydelsadministrasjonen, 


Ekebergveien 243 
 


Møtetid: Mandag 10. mai 2010 kl. 17.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Irene Sehested Grønaas  
   
Tilstede: Irene Sehested Grønaas 


Hilde Marie Hansen 
Grethe Ann Wadsworth 
Hans Lund 
Mona Verdich (Observatør) 


 


   
Forfall: Jon Olaf Pihl Halvorsen 


 
 


   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Ann Kristin Jøntvedt  
 
Åpen halvtime 
Informasjon  
Eventuelt 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 41 /10  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 10.05.10 - Rådet for 


funksjonshemmede................................................................................................. 2 
Sak 42 /10  Godkjenning av protokoll fra møte 06.04.10 - Rådet for funksjonshemmede........ 2 
Sak 43 /10  Avviksrapport februar 2010 Bydel Nordstrand....................................................... 2 
Sak 44 /10  Avviksrapport mars 2010 Bydel Nordstrand .......................................................... 3 
Sak 45 /10  Årsrapport og regnskap for 2009- Frivillighetssentralen Ekeberg-Bekkelaget ...... 4 
Sak 46 /10  Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand........................................... 4 
Sak 47 /10  Omsorg   innhold og organisering........................................................................... 5 
 







 


Sak 41 /10  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 10.05.10 - 
Rådet for funksjonshemmede 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 10.05.10 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 10.05.10 godkjennes 
 


 Sak 42 /10  Godkjenning av protokoll fra møte 06.04.10 - Rådet for 
funksjonshemmede 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 06.04.10 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: 
Protokoll fra møte 06.04.10 godkjennes 
 
 


 Sak 43 /10  Avviksrapport februar 2010 Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd og 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 februar 2010 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 44 /10  Avviksrapport mars 2010 Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd og utvalg og bydelsutvalg 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 mars 2010 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 45 /10  Årsrapport og regnskap for 2009. Frivillighetssentralen 
Ekeberg-Bekkelaget 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i : 
Eldrerådet 
Helse- sosialkomite 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsrapport og regnskap for  Frivillighetssentralen Ekeberg-Bekkelaget 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 i bydelsutvalget tas til orientering. 


 


 Sak 46 /10  Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand til 
behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kultur komite 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdsel komite 
Bydelsutvalget  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 







 
Til arbeidsmiljøutvalget:  


1. Arbeidsmiljøutvalget anser ikke at Revidert plan for barnehagebehov i Bydel 
Nordstrand 2010 – 2015 umiddelbart vil medføre arbeidsmiljømessige konsekvenser. 


2. Ombygging, nybygging, større endringer og omstillingsprosjekter som følge av planen 
blir behandlet på ordinær måte i Arbeidsmiljøutvalget /Medbestemmelsesutvalget. 


 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget vedtar Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 2010 – 
2015 og slutter seg til konklusjonen i saken slik den foreligger i 11 punkter. 


2. Gjennomføring av Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 2010 – 2015 
delegeres til bydelsdirektør. 


3.  Den rullerte planen legges hvert år fram til politisk behandling i utvalg, råd, komiteer 
og bydelsutvalg. 


 
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 anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 


 


 Sak 47 /10  Omsorg  innhold og organisering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
  
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget slutter seg til Byrådssak 243/09 Omsorg+ - Innhold og organisering, men 
finner behov for presisering på følgende:  


1. Husverten må kunne benyttes fleksibelt inn i aktivitetssenteret.  
2. Husverten må kunne benyttes som nattevakt på huset. 


 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 







Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Rådet hadde følgende merknader: 
- Det må være en forutsetning at dette ikke skal være et alternativ når man mangler tilbud til 
yngre funksjonshemmede 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader: 
- Det må være en forutsetning at dette ikke skal være et alternativ når man mangler tilbud til 
yngre funksjonshemmede 
 
  
 
 
 
Oslo, 11.05.2010 
 
Irene Sehested Grønaas 
nesteleder 
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Protokoll 3/10 
 
 
Møte: Bydelsutvalget  
Møtested: BU-salen, Bydelsadministrasjonen, 


Ekebergveien 243 
 


Møtetid: Torsdag 15. april 2010 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) 
Svein Erik Aldal (FrP) 
Lars Petter Solås (FrP) 
Reidar Aas (FrP) 
Steinar Andersen (A) 
Knut Hedemann (A) 
Thor Granlund (A) 
Guro M. H. Birkeland (A) 
Erik A. Telnes (SV) 
Karsten Gjefle (V) 
Haakon Brænden (KrF) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 stemmeberettigede 
 til stede 


   
Forfall: Ulf Stigen (FrP) 


Liv Lønnum (FrP) 
Anne Marie Donati (A) 


 


   
Som vara møtte: Lars Petter Solås (FrP) 


Reidar Aas (FrP) 
 


 Guro M. H. Birkeland (A) 
 


 


I tillegg møtte fra 
administrasjonen: 


 


Per Johannessen, bydelsdirektør 
Nina Kristine Lyng 


 


   
Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  







 
Åpen halvtime: 
• Pia Beate Johansen, representant for styrene i Ekebergsletta Boligsameie, 


Stamhusveien Sameie 1 og 2, viste til forslaget til Plan- og bygningsetatens 
reguleringsplan for Ekebergsletta av 15.03.2010. I planen er det er foreslått å flytte 
parkeringsplassen øst for Ekebergveien til i nordenden av sletta, i umiddelbar nærhet 
av beboerne i Stamhusveien 1-15 og vil skape sterk forringelse av bomiljøet, 
naboskapet, barnas oppvektsvilkår m.m.  


 
Informasjon : 
• Bydelsdirektør Per Johannessen  informerte om følgende:  


-   bydelens korrespondanse med Oslo havn angående støyproblemene ligger på våre   
nettsider 


• -  svar på spørsmål fra Knut Hedemann (A) angående oppgradering av Sæterstranda 
   (vedlegges protokollen) 


- avviksrapporten for februar vil komme på BU-sakskartet i mai 
 


            Steinar Andersen (A) informerte om brukerundersøkelse i hjemmetjenesten -    
forskjell mellom privat og  kommunal praktisk bistand 


 
Sigbjørn Odden (H) informerte om møte med samferdselsetaten og leder av 


samferdselskomiteen angående lokal trafikkplan. I etterkant av møtet har 
komitesekretæren meddelt pr. e-post at bydelen (dvs trafikkutvalget) skal få tilgang 
på faglig kompetanse fra Samferdselsetaten. 


 
Eventuelt 
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Sak 35 /10  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 15.04.10 - 
Bydelsutvalget 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 15.04.10 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om at sak ene 39 og 42/10 behandles først av hensyn til 
de frammøttes interesse i sakene.  
 
Sigbjørn Odden (H) stilte spørsmål om behov for settenestleder på møtet i nestleders favær. 
Bydelsutvalget valgte bort dette. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med Sigbjørn Oddens (H) forslag 
til endring i sakenes rekkefølge. 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 15.04.10 godkjennes med ovenfor nevnte  endringer i 
sakenes rekkefølge 
 


  
 


Sak 36 /10  Godkjenning av protokoll fra møte 11.03.10 - 
Bydelsutvalget 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 11.03.10 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møte 11.03.10 godkjennes 
 


 
 
 
 







 Sak 37 /10  Bydel Nordstrand - referat fra startmøte for 
budsjettoppfølging 2010 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i råd, utvalg og komiteer. 
 
Til komiteer og råd:  
Referat fra startmøte for budsjettoppfølging 2010 tas til orientering. 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Referat fra startmøte for budsjettoppfølging 2010 tas til orientering. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Referat fra startmøte for budsjettoppfølging 2010 tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Referat fra startmøte for budsjettoppfølging 2010 tas til orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i råd, utvalg og komiteer 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Referat fra startmøte for budsjettoppfølging 2010 tas til orientering. 
 
Eldrerådets vedtak: 
Referat fra startmøte for budsjettoppfølging 2010 tas til orientering. 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Referat fra startmøte for budsjettoppfølging 2010 tas til orientering. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Referat fra startmøte for budsjettoppfølging 2010 tas til orientering. 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Referat fra startmøte for budsjettoppfølging 2010 tas til orientering. 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Referat fra startmøte for budsjettoppfølging 2010 tas til orientering. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Det ble enighet i helse- og sosialkomiteen å fremme forslag til følgende endring: 
 
Saksframlegget endres under punktet økonomiske forhold – budsjettmessige og andre – 
tilleggsendring understreket: 
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Bydel Nordstrand er vurdert til å inneha risiko på inntil 15-20 mill. i merforbruk kr i 2010.  
Ettersom bydelen har en avsetning på 26 mill kr er det vurdert som liten risiko for at bydelen 
går med merforbruk i 2010. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med forslag til endring i 
saksframlegget 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Referat fra startmøte for budsjettoppfølging 2010 tas til orientering med forslag til endring i 
saksframlegget 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Referat fra startmøte for budsjettoppfølging 2010 tas til orientering 
 
 
 


 Sak 38 /10  Informasjon om innføring av Flexitransport i Bydel 
Østensjø og Bydel Nordstrand 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Informasjon om Flexitransport i Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt. 







 
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader: 
Det har ikke kommet frem i informasjonen om Fleksitransport at den kun gjelder brukere med 
rødt kort som er over 67 år, ikke  brukere  med blått kort (  bl.a.brukere som er tildelt 150 
turer pga uførhetsgrad). Se informasjonsbrosjyre: "Hvem kan bruke Fleksitransport" 
 
Alle innbyggere i bydelene Nordstrand og Østensjø som har TT-kort i dag eller som får 
innvilget søknader om TT – kort , kan melde seg på flexitransport. Man får da rett til 
ubegrenset antall fritidsreiser døgnet rundt, men kan ikke lenger bestille taxi med TT- kort. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader:  
Det har ikke kommet frem i informasjonen om Fleksitransport at den kun gjelder brukere med 
rødt kort som er over 67 år, ikke  brukere  med blått kort (  bl.a.brukere som er tildelt 150 
turer pga uførhetsgrad). Se informasjonsbrosjyre: "Hvem kan bruke Fleksitransport" 
 
Alle innbyggere i bydelene Nordstrand og Østensjø som har TT-kort i dag eller som får 
innvilget søknader om TT – kort , kan melde seg på flexitransport. Man får da rett til 
ubegrenset antall fritidsreiser døgnet rundt, men kan ikke lenger bestille taxi med TT- kort. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen kom med følgende bemerkninger og spørsmål: 


- Det bør ryddes i begrepsbruken slik at den er lik i hele saken, eksempelvis forprosjekt, 
prøveprosjekt etc. 


- Generelt er informasjonen misvisende i forhold til målgruppe og tidsintervaller 
- Helse- og sosialkomiteen ber om en kostnad/nyttevurdering av tilbudet i lys av TT- 


ordningen for øvrig 
- Det fremkommer ikke at ordningen gjelder kun de med rødt kort og de over 67 år 
 
- Komiteen ønsker svar på følgende: 
- Kan de 50 ordinære TT- turene brukes innenfor bydelen? 


Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med de over fornevnte merknader 
og spørsmål 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader og 
spørsmål: 


- Det bør ryddes i begrepsbruken slik at den er lik i hele saken, eksempelvis forprosjekt, 
prøveprosjekt etc. 


- Generelt er informasjonen misvisende i forhold til målgruppe og tidsintervaller 
- Helse- og sosialkomiteen ber om en kostnad/nyttevurdering av tilbudet i lys av TT- 


ordningen for øvrig 
- Det fremkommer ikke at ordningen gjelder kun de med rødt kort og de over 67 år 
 
- Komiteen ønsker svar på følgende: 
- Kan de 50 ordinære TT- turene brukes innenfor bydelen? 


 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Informasjon om Flexitransport i Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
 


 Sak 39 /10  Skulptur- og kulturminnepark på Ekeberg 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
 
1. Bydel Nordstrand  er positiv til det fremlagte plangrunnlaget. Skulpturparken og 
gondolbanen vil bidra til en generell standardhevning av dette viktige området.  
 
2. Tiltaket vil, sammen med utbyggingen av Bjørvika,  øke tilstrømmingen til området. Det er 
derfor viktig å legge forholdene godt til rette for adkomst med kollektivtransport, personbil og 
sykkel. Hovedsykkelveinettets trase mellom Sjømannsskolen og Bispegt / Dr Eufemias gt 
forutsettes fullført. Bydel Nordstrand støtter i den forbindelse forslaget om å legge 
Ekebergbanen i tunnel mellom Sjømannsskolen og Konowsgt. Dette vil gi gode plassforhold 
for både gående og syklende på denne strekningen. 
 
3. Behov for parkeringsplasser i dette området bør vurderes nærmere 
 
4. Det forutsettes nært samarbeid med PBE i forhold til ny reguleringsplan for Ekebergsletta. 
Dette gjelder spesielt gjennomgående gangveier, herunder belysningsplan og skiltplan. 
Universell adkomst  må også etableres. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets forhåndsuttalelse til orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Karsten Gjefle (V) fremmet følgende endringsforslag i bydelsdirektørens forslag, punkt 2, 
andre linje:  ordet ”…personbiler…” strykes. 
 
Steinar Andersen (A) fremmet på vegne av A og H følgende tilleggsforslag, nytt punkt 5: 
Skulpturene bør i større grad samles ved bygningene i Kongsveien 21 og 23, 
Ekebergrestauranten, ved det foreslåtte vannspeilet og endestasjonen ved gondolbanen 
 
Votering: 
Punkt 1: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Punkt 2. Bydelsdirektørens forslag til vedtak, med Karsten Gjefles (V) endringsforslag om at   


ordet ”personbiler” strykes, ble enstemmig vedtatt 
Punkt 3: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Punkt 4: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Nytt punkt 5:  A og H fellesforslag om nytt punkt 5 ble enstemmig vedtatt 
 







Arbeidsutvalgets vedtak: 
1. Bydel Nordstrand  er positiv til det fremlagte plangrunnlaget. Skulpturparken og 
gondolbanen vil bidra til en generell standardhevning av dette viktige området.  
 
2. Tiltaket vil, sammen med utbyggingen av Bjørvika,  øke tilstrømmingen til området. Det er 
derfor viktig å legge forholdene godt til rette for adkomst med kollektivtransport og sykkel. 
Hovedsykkelveinettets trase mellom Sjømannsskolen og Bispegt/ Dr Eufemias gt forutsettes 
fullført. Bydel Nordstrand støtter i den forbindelse forslaget om å legge Ekebergbanen i 
tunnel mellom Sjømannsskolen og Konowsgt. Dette vil gi gode plassforhold for både gående 
og syklende på denne strekningen. 
 
3. Behov for parkeringsplasser i dette området bør vurderes nærmere 
 
4. Det forutsettes nært samarbeid med PBE i forhold til ny reguleringsplan for Ekebergsletta. 
Dette gjelder spesielt gjennomgående gangveier, herunder belysningsplan og skiltplan. 
Universell adkomst  må også etableres. 
 
5. Skulpturene bør i større grad samles ved bygningene i Kongsveien 21 og 23, 
Ekebergrestauranten, ved det foreslåtte vannspeilet og endestasjonen ved gondolbanen 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets forhåndsuttalelse til orientering. 
 
 
 


 Sak 40 /10  Kikkis Sommercafe og Selskapsvirksomhet - søknad 
om skjenkebevilling 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som er fremlagt for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Kikkis Sommercafe og Selskapsvirksomhet i Skinnerbakken 7C gis skjenkebevilling i tråd med 
søknad. Som omsøkt, settes grense for skjenking ute til kl 21.30 og skjenking inne til kl 00.30.  
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Saken ble lagt fram som tilleggssak og vedtatt behandlet på møtet som sak 38/10. Ingen 
forslag ble fremmet for øvrig til bydelsdirektørens forslag til vedtak. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Den innstillingen som er fremlagt for bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Kikkis Sommercafe og Selskapsvirksomhet i Skinnerbakken 7C gis skjenkebevilling i tråd 
med søknad. Som omsøkt, settes grense for skjenking ute til kl 21.30 og skjenking inne til kl 
00.30.  
 
 


 Sak 41 /10  Høring - Utkast til forskrift for tildeling av bolig i omsorg 
pluss i Oslo kommune 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
  
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget slutter seg til utkast til forskrift av (dato) om tildeling av bolig i omsorg + i 
Oslo kommune 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
 







Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget slutter seg til utkast til forskrift av (dato) om tildeling av bolig i omsorg + i 
Oslo kommune 
 
 


 Sak 42 /10  Handlingsplaner for barn i vanskelige livssituasjoner 
2010 - 2012 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
  
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomitè 
Helse- og sosialkomitè 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 


 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forlag til vedtak anbefales overfor bydelsutvalget. 
 
Arbeidsmiljøutvalget: 
Handlingsplanen vil være et konkret redskap som  vil kunne bidra til at den enkelte 
medarbeider opplever større trygget i hvordan de skal forholde seg og gå frem når de står 
overfor disse sammensatte og ofte kompliserte sakene.  
 
Medbestemmelsesutvalget: 
Bydel Nordstrand sine handlingsplaner for barn i vanskelige livssituasjoner 2010 – 2012           
tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydel Nordstrand sine handlingsplaner for barn i vanskelige livssituasjoner 2010 – 2012           
tas til orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomitè 
Helse- og sosialkomitè 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
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Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Handlingsplanen vil være et konkret redskap som vil kunne bidra til at den enkelte 
medarbeider opplever større trygghet i hvordan de skal forholde seg og gå frem når de står 
overfor disse sammensatte og ofte kompliserte sakene. 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydel Nordstrand sine handlingsplaner for barn i vanskelige livssituasjoner 2010 – 2012 tas 
til orientering. 


Ungdomsrådets behandling/vedtak: 
Ungdomsrådet hadde følgende merknader: 
UR setter pris på at en slik plan er skrevet, da vi vet at dette er problemer som er omfattende, 
men som det snakkes lite om.   
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales overfor bydelsutvalget. 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forlag til vedtak anbefales overfor bydelsutvalget med merknader: 
UR setter pris på at en slik plan er skrevet, da vi vet at dette er problemer som er omfattende, 
men som det snakkes lite om.   
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales overfor bydelsutvalget 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forlag til vedtak anbefales overfor bydelsutvalget 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydel Nordstrand sine handlingsplaner for barn i vanskelige livssituasjoner 2010 – 2012           
tas til orientering. 
 
 


 Sak 43 /10  Årsrapport 2009 for tilsynsutvalg 3 -  Ryenhjemmet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
 







Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens  forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar årsmelding - 2009 for Tilsynsutvalg 3 til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Arbeidsutvalget fremmet følgende fellesforslag til nytt punkt 2 i bydelsutvalget : 
2. Bydelsutvalget påpeker betydningen av at det gjennomføres antall tilsyn iht. fastsatte regler 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Fellesforslaget om nytt punkt 2 i bydelsutvalget, ble enstemmig vedtatt 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1. Saken sendes til behandling i: 
    Eldrerådet 
   Rådet for funksjonshemmede 
   Helse- og sosialkomitè 
   Bydelsutvalget 
 
Arbeidsutvalget anbefaler følgende nytt punkt 2 i bydelsutvalget: 
2. Bydelsutvalget påpeker betydningen av at det gjennomføres antall tilsyn iht. fastsatte regler 
 
Eldrerådets behandling/vedtak: 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 
Eldrerådet ber om at bydelsadministrasjonen påser at tilsynsutvalgene gjennomfører pålagte 
tilsyn i 2010. Eldrerådet beklager at dette ikke er gjort i 2009. 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens  forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Eldrerådet ber om at bydelsadministrasjonen påser at tilsynsutvalgene gjennomfører pålagte 
tilsyn i 2010. Eldrerådet beklager at dette ikke er gjort i 2009. 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader: 
Hva er begrunnelsen for at det ikke er utført noen tilsyn i 2009, jfr. Instruks for kommunale 
tilsynsutvalg punkt 7. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens  forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader:  
Hva er begrunnelsen for at det ikke er utført noen tilsyn i 2009, jfr. Instruks for kommunale 
tilsynsutvalg punkt 7. 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Helse- og sosialkomiteen kom med følgende bemerkninger: 
Helse- og sosialkomiteen synes det er beklagelig at det ikke er gjennomført noen tilsyn i 2009. 
Det forventes at det foreligger et tilsyn i første halvdel av 2010 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens  forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Helse- og sosialkomiteen synes det er beklagelig at det ikke er gjennomført noen tilsyn i 2009. 
Det forventes at det foreligger et tilsyn i første halvdel av 2010 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Sigbjørn Odden (H) viste til arbeidsutvalgets vedtak punkt 2, og fremmet i henhold til dette 
forslag om et nytt punkt 2 i bydelsutvalget : 
2. Bydelsutvalget påpeker betydningen av at det gjennomføres antall tilsyn iht. fastsatte regler 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Sigbjørn Oddens (H) forslag til nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1.  Bydelsutvalget tar årsmelding - 2009 for Tilsynsutvalg 3 til orientering 
2.  Bydelsutvalget påpeker betydningen av at det gjennomføres antall tilsyn iht. fastsatte 


regler 
 


 


 Sak 44 /10  Årsrapport 2009 for tilsynsutvalg 3 - Storåsveien 
bokollektiv 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens  forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar årsmelding - 2009 for Tilsynsutvalg 3 til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget fremmet følgende fellesforslag til nytt punkt 2 i bydelsutvalget : 
2. Bydelsutvalget påpeker betydningen av at det gjennomføres antall tilsyn iht. fastsatte regler 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Fellesforslaget om nytt punkt 2 i bydelsutvalget, ble enstemmig vedtatt 







Arbeidsutvalgets vedtak: 
1. Saken sendes til behandling i: 
    Eldrerådet 
   Rådet for funksjonshemmede 
   Helse- og sosialkomitè 
   Bydelsutvalget 
Arbeidsutvalget anbefaler følgende nytt punkt 2 i bydelsutvalget: 
2. Bydelsutvalget påpeker betydningen av at det gjennomføres antall tilsyn iht. fastsatte regler 
 
Eldrerådets behandling/vedtak: 
Eldrerådet hadde følgende merknader: 
Eldrerådet ber om at bydelsadministrasjonen påser at tilsynsutvalgene gjennomfører pålagte 
tilsyn i 2010. Eldrerådet beklager at dette ikke er gjort i 2009. 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens  forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Eldrerådet ber om at bydelsadministrasjonen påser at tilsynsutvalgene gjennomfører pålagte 
tilsyn i 2010. Eldrerådet beklager at dette ikke er gjort i 2009. 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader: 
Hva er begrunnelsen for at det ikke er utført noen tilsyn i 2009, jfr. Instruks for kommunale 
tilsynsutvalg punkt 7. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens  forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader:  
Hva er begrunnelsen for at det ikke er utført noen tilsyn i 2009, jfr. Instruks for kommunale 
tilsynsutvalg punkt 7. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens  forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
Helse- og sosialkomiteen synes det er beklagelig at det ikke er gjennomført noen tilsyn i 2009. 
Det forventes at det foreligger et tilsyn i første halvdel av 2010 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Sigbjørn Odden (H) viste til arbeidsutvalgets vedtak punkt 2 og fremmet i henhold til dette 
forslag om et nytt punkt 2 i bydelsutvalget : 
2. Bydelsutvalget påpeker betydningen av at det gjennomføres antall tilsyn iht. fastsatte regler 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Sigbjørn Oddens (H) forslag til nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1.  Bydelsutvalget tar årsmelding - 2009 for Tilsynsutvalg 3 til orientering 
2.  Bydelsutvalget påpeker betydningen av at det gjennomføres antall tilsyn iht. fastsatte 


regler 
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 Sak 45 /10  Årsrapport 2009 for tilsynutvalg 4 -  Hjemmetjenesten 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens  forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar årsmelding - 2009 for Tilsynsutvalg 4 til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar årsmelding - 2009 for Tilsynsutvalg 4 til orientering 
 
 
 
 
 
 







 Sak 46 /10  Årsberetning Krystallen seniorsenter 2009 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- sosialkomite 
Rådet for funksjonshemmede  
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget taes til orientering. 
 
Til bydelsutvalget: 
Årsberetning fra Krystallen seniorsenter 2009 taes til orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- sosialkomite 
Rådet for funksjonshemmede  
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget taes til orientering med følgende 
merknader: 
Eldrerådet ber om oversikt over regnskap for 2009 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget taes til orientering. 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget taes til orientering. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet. Mona Verdich (H) refererte eldrerådets vedtak. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Årsberetning fra Krystallen seniorsenter 2009 taes til orientering. 
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 Sak 47 /10  Tilsynsrapport Bekkelagshjemmet - 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 rapporten fra uanmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 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 rapporten fra uanmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 26.11.2009 til 
orientering 
 
 
 







 Sak 48 /10  Tilsynsrapport Bekkelagshjemmet - anmeldt tilsyn 
30.11.2009 


 
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 anmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 30.11.09 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 med følgende 
merknader: 
Eldrerådet støtter utvalgets påpeking om  at tidligere vannlekkasje blir snarlig utbedret, samt 
at heis nr. 2 blir installert 
 
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 anmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 30.11.09 til orientering 
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 Sak 49 /10  Tilsynsrapport Lambertseter alders- og sykehjem - 
uanmeldt tilsyn 12.12.2009 


 
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 Lambertseter alders- og sykehjem 12.12.09 
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 Lambertseter alders- og sykehjem 
12.12.09 til orientering 
 
 
 







 Sak 50 /10  Tilsynsrapport Midtåsenhjemmet -uanmeldt tilsyn 
12.12.2009 


 
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 Midtåsenhjemmet 12.12.09  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 Midtåsenhjemmet 12.12.09  til 
orientering 
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 Sak 51 /10  Tilsynsrapport  Marmorberget dagsenter - uanmeldt 
tilsyn 15.02.2010 


 
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 Marmorberget dagsenter, ( 15.02.10) 
 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 med følgende 
merknader: 
Eldrerådet etterlyser at fuktskader blir tatt opp med Omsorgsbygg for utbedring 
 
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. Mona Verdich (H) refererte eldrerådets vedtak. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
 Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Marmorberget dagsenter ( 15.02.10) 
 til orientering 
 
 







 Sak 52 /10  Tilsynsrapport - Lambertseter alders- og sykehjem - 
uanmeldt tilsyn 15.02.2010 


 
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 Lambertseter alders – og sykehjem 
(15.02.10)  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 Lambertseter alders – og sykehjem 
(15.02.10)  til orientering 
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 Sak 53 /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 
 
 
 
 







Referatsaker 
 
Periode: 12. mars 2010 - 15. april 2010   
   
Sak nr. Arkivsak Tittel 
   
15/10 200400520-158 Støyreduserende tiltak for boliger i området Bekkelaget - 


Ormsund 
   
16/10 200701526-4 Reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune - 


endring av virkningstidspunktet for regulering av satsene 
   
17/10 200400100-75 Sydhavna - Reguleringsplan - underretning av politisk planvedtak 
   
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl 20.50 
 
 
 
Oslo, 16.04.2010 
 
 
 
 
 
Sigbjørn Odden (H) 
bydelsutvalgets leder 
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		Protokoll 3/10

		BYDELSUTVALGETS BEHANDLING

		Protokoll fra møte 11.03.10 godkjennes

		BYDELSUTVALGETS BEHANDLING

		Protokoll fra møte 11.03.10 godkjennes

		VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG





		Det ble enighet i helse- og sosialkomiteen å fremme forslag til følgende endring:

		BYDELSUTVALGETS BEHANDLING

		Referat fra startmøte for budsjettoppfølging 2010 tas til orientering



		Informasjon om Flexitransport i Bydel Nordstrand tas til orientering

		VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG





		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader

		Helse- og sosialkomiteen kom med følgende bemerkninger og spørsmål:

		BYDELSUTVALGETS BEHANDLING

		Informasjon om Flexitransport i Bydel Nordstrand tas til orientering

		VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

		Steinar Andersen (A) fremmet på vegne av A og H følgende tilleggsforslag, nytt punkt 5:

		BYDELSUTVALGETS BEHANDLING

		VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG







		Saken ble lagt fram som tilleggssak og vedtatt behandlet på møtet som sak 38/10. Ingen forslag ble fremmet for øvrig til bydelsdirektørens forslag til vedtak.

		BYDELSUTVALGETS BEHANDLING

		Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt

		VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG



		Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt

		Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt

		Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt

		BYDELSUTVALGETS BEHANDLING



		Helse- og sosialkomitè

		VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG



		Helse- og sosialkomitè









		Ungdomsrådets behandling/vedtak:

		BYDELSUTVALGETS BEHANDLING

		VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

		Arbeidsutvalget fremmet følgende fellesforslag til nytt punkt 2 i bydelsutvalget :

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader

		Helse- og sosialkomiteen kom med følgende bemerkninger:

		BYDELSUTVALGETS BEHANDLING

		Sigbjørn Odden (H) viste til arbeidsutvalgets vedtak punkt 2, og fremmet i henhold til dette forslag om et nytt punkt 2 i bydelsutvalget :

		1.  Bydelsutvalget tar årsmelding - 2009 for Tilsynsutvalg 3 til orientering

		VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

		Arbeidsutvalget fremmet følgende fellesforslag til nytt punkt 2 i bydelsutvalget :









		Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader

		BYDELSUTVALGETS BEHANDLING

		Sigbjørn Odden (H) viste til arbeidsutvalgets vedtak punkt 2 og fremmet i henhold til dette forslag om et nytt punkt 2 i bydelsutvalget :

		1.  Bydelsutvalget tar årsmelding - 2009 for Tilsynsutvalg 3 til orientering

		VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

		BYDELSUTVALGETS BEHANDLING

		Bydelsutvalget tar årsmelding - 2009 for Tilsynsutvalg 4 til orientering







		Rådet for funksjonshemmede 



		Til komiteer og råd:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget taes til orientering.

		VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG



		Rådet for funksjonshemmede 

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget taes til orientering med følgende merknader:

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget taes til orientering.

		BYDELSUTVALGETS BEHANDLING





		 Eldrerådet

		VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG



		 Eldrerådet

		BYDELSUTVALGETS BEHANDLING

		VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG



		 Eldrerådet

		 BYDELSUTVALGETS BEHANDLING

		VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

		BYDELSUTVALGETS BEHANDLING

		VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG



		Bydelsdirektørens  innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt

		BYDELSUTVALGETS BEHANDLING

		VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG



		Eldrerådet etterlyser at fuktskader blir tatt opp med Omsorgsbygg for utbedring

		BYDELSUTVALGETS BEHANDLING

		VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG

		BYDELSUTVALGETS BEHANDLING

		Protokoller tas til orientering

		BYDELSUTVALGETS BEHANDLING



		Protokoller tas til orientering


















 



 Oslo kommune
  Bydel Nordstrand 



 Bydelsdirektøren
 



Notat 
        Vedlegg til BU-protokoll 15.04.2010 
 
Til:  Bydelsutvalget Dato: 15.04.2010 
Fra: Bydelsdirektøren   
Saksbeh: Jan Nordahl   
Telefon: 23 49 50 47   
 
 
 



OPPGRADERING AV SÆTERSTRANDA 
 
Bydelsadministrasjonen fikk i februar i år en henvendelse fra friluftsetaten om at 
det var bevilget 1,5 mill kroner til oppgradering av Sæterstranda. På den bakgrunn 
hadde representanter for bydelsdirektøren et møte med friluftsetaten den 5. mars.  
I møtet ble det enighet om at friluftsetaten skulle undersøke om muligheten for 
ytterligere økonomiske midler, mens bydelsadministrasjonen påtok seg å sondere 
med noen private organisasjoner om mulige synspunkt og interesser i forbindelse 
med bruk av stranda. 
 
Den 8. april møttes friluftetatens og bydelens representanter, sammen med 
representanter for Lions og Nordstrand Vel, for å se nærmere på hva som kunne 
være mulig å få til for 1,5 mill. kroner.  
 
Konklusjonen på befaringen var at Sæterstranda ville behøve ganske mye mer 
midler for å kunne bli et attraktivt og trygt strandområde. De midlene som er til 
rådighet ville behøves på grunnleggende tiltak som kan gjøre området trygt å 
ferdes i – som rensing av sjøbunn, sikring av skrenter, fjerning av bunkerlignende 
konstruksjon og generell rydding. 
 
Det er avtalt at friluftsetaten utarbeider et notat med forslag til tiltak som lar seg 
realisere innen kostnadsrammen. Dette notatet vil deretter være grunnlag for å 
utarbeide sak, med behandling i AU, BUK, BMS og BU. 
 
Det er videre avtalt at friluftsetaten også utarbeider et oppfølgingsnotat senere, 
som kan være grunnlag for videre utvikling og oppgradering av området, etter 
hvert som økopnomien tillater det. 
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Tilskudd til frivillig aktivitet 2010 – Bydel Nordstrand 
 
Bydelsutvalget har avsatt kr 300.000 i støtte til frivillig aktivitet i 2010. 
 
Lag, organisasjoner, foreninger, institusjoner, grupper og enkeltpersoner som driver frivillig 
aktivitet i bydelen kan søke om midler. 
 
Bydelsutvalget vil spesielt prioritere støtte til organisasjoner/ tiltak lokalt som øker den 
frivillige innsatsen i forhold til funksjonshemmede, utsatt ungdom, barn og eldre. Tiltaket bør 
være av et visst omfang og varighet. 
 
Støtte kan gis som: 
1. Støtte til arrangementer og enkelttiltak for organisasjoner og grupper. 
2. Støtte til etablering av tiltak som utløser samarbeid for å løse felles oppgaver og etablerer 


sosial kontakt. 
3. Støtte til tiltak rettet direkte mot utsatte ungdomsgrupper. 
 
Det gis kun støtte til foreninger som har sin base i Bydel Nordstrand. Det gis ikke støtte til 
dekning av underskudd for tidligere avviklede tiltak og arrangementer. Søknadsfristen er 
1.april.  
 
Du finner søknadsskjema på våre nettsider www.bns.oslo.kommune.no som fylles ut 
elektronisk. Søknad undertegnes av ansvarlig leder og sendes Bydel Nordstrand, Postboks 98 
Nordstrand 1112 Oslo. E-post: postmottak@bns.oslo.kommune.no  Søknadsskjema i 
papirform får du på servicetorget tlf 23 49 50 49.  
 
 


 



http://www.bns.oslo.kommune.no/

mailto:postmottak@bns.oslo.kommune.no



		Tilskudd til frivillig aktivitet 2010 – Bydel Nordstrand





























































Innstilling til fordeling av frivillighetsmidler


Organisasjon / lag
Har 
søkt Dok nr Forslag


Antall 
medl. Formål Vurdering


Naturvernforbundet 100 000 1 2 000 Naturkart, Bydel Nordstrand Får barn,unge og voksne i aktivitet
Blåfjellet bridgeklubb 5 000 3 2 000 20 Leie av lokale Støtte til sosialt felleskap
Hjertetrim 20 000 4 10 000 83 Trim for hjertesyke Støtte til drift - styrke helse -sosialt
Tro og lys - utviklingshemmede 5 000 5 2 500 25 Sosiale aktiviteter Støtte til sosialt engasjement
Arbeidsgruppe Nordseterhjemmet 20 000 6 15 000 Kantinedrift for beboerne Støtte til sosialt engasjement
KFUM-kameratene eldre 10 000 7 8 000 Seniortrim Støtte til sosialt engasjement/helse
Yes- KFUM avdeling 15 000 8 10 000 80 Rusfritt tilbud ungdom 14- 19 år Støtte til sosialt engasjement/helse
KFUM -  Barn og unge 15 000 9 8 000 1200 Stopp volden Forebyggende arbeid
Tro og lys funksjonshemmede 10 000 10 4 000 35 Sosialt samvær utviklingshemmede Støtte til sosialt engasjement
Nordstrand musikk og kulturråd 20 000 11 18 000 500 Arrangementer i bydelen Støtte til sosialt engasjement
Badeenglenes badetrim 76 000 12 5 000 16 Forbyggende tiltak i fht fys/psykiske lidelser Støtte til sosialt engasjement/helse
Nordstrand musikkselskaps kor 5 000 13 5 000 30 Støtte til drift/ leie Støtte til sosialt engasjement


Integreringsklubb for barn,unge og kvinner 20 000 14 10 000 74 Støtte til aktiviteter -forbyggende integreringsarbeid Støtte til sosialt engasjement
Nordstrandskolenes musikkorps 47 000 15 0 85 Støtte til boksprosjekt Genererer ikke frivillig arbeid.


Lambertseter gård -gulv 80 000 16 45 000 Legging av nytt gulv - Lambertseters storstue
Frivillige drifter gården - små leiligheter på 
Lambertseter.


Lambertseter menighet, utemøbler platting 7 500 17 a1 5 000 300 Oppgradering av utemiljø Støtte til sosialt engasjement /akt
Lambertseter menighet, sommerkafe 7 500 17 a2 7 500 Sommerkafe /samlingspunkt for eldre og unge. Støtte til sosialt engasjement / akt
Lambertseter menighet, ombygging av  kirkerom 15 000 17b 0 300 Tilrettelegging av kirkerommet for kulturarr. Faller innunder statlig eier.
Simensbråten Ekeberg seniorsenter 10 000 18 5 000 400 Fallforebyggende trening Forebyggende helsearbeid
Foreldregruppen foreldrenettverk barn med spes behov 15 000 19 10 000 100 Temakvelder Forebyggende helsearbeid
Homleid /LIF lysløype 500 000 20 0 0 Rehabilitering av lysløype Kommunalt ansvarsområde.
Bekkelelaget menighets barnekor 15 000 21 5 000 45 Juleforestilling Kulturtiltak som kommer flere til gode
Kaja Ramstad, barn,unge eldre musikk og mat 10 000 22 0 0 Idèskisse til ulike aktiviteter for alle aldersgrupper Foreligger ingen konkrete forslag
Miljøprosjekt  Ljanselva 5 000 23 5 000 Driftstilskudd Miljøengasjement alle aldersgrupper
Nordstrand menighet ungdomsfelleskap 20 000 24 2 000 108 Støtte til sommerleir Støtte til sosialt engasjement
Demensforeningen for Nor/Øst 0 25 4 000 Støtte til drift Forebyggende helsearbeid
Bekkelaget huslflid 18 000 26 10 000 145 Husflidsaktiviteter Støtte til drift/ sosialt engasjemnet
Nordstrand skoleorkester og ungdomssymfonikere 5 000 27 5 000 90 Lage podie - mobilt Støtte til drift 
Oslo volley 15 000 28 5 000 250 Volleyball - skole i sommer Forebyggende barne og ungdomsarbeid
Lambetseter frivillighetsentral bydelsdager 7 000 29 5 000 41 Gjennomføring av bydelsdager Generell støtte


" " Sommerprosjekt 9 000 30 8 000 41 Åpent turtilbud i sommer Støtte til sosiale aktiviteter
" Drikkevannsautomat på Marmorb samlok 6 000 31 4 000 Drikkevannautomat Bedre det sosiale miljøet på boligene
" Variasjon for dagsenterbrukere 5 000 32 4 000 41 Tilbud til dagsenterbrukere Øke trivsel i samlokaliserte boliger


Allsportgruppen NIF 82 000 33 15 000 50 Støtte til aktiviteter Forebyggende/helse + sosiale akt.
Bekkelaget seniorkor 6 000 34 3 000 28 Driftsutgifter/arrangementer Støtte til kultur og sos.engasjement
Norcant - sangkor 30 000 35 3 000 12 Utvikling og drift av koret. Støtte til kultur og sos.engasjement
Vrimlingene - ny sirkusgruppe 30 000 36 4 000 Ny luftrigg til ny ridehall EKT.  Nytt tiltak barn/unge - innkjøp 
ADHD NO/ØST lokallag 18 000 37 15 000 116 Drift av foreldregruppen Viktig forebyggende arbeid.
Nordseter gård - gelender 8 000 38 0 Gelender på Nordseter gård seniorsenter Omsorgsbygg ansvarlig for bygningen.
Ormsund økologiske buforening 7 300 39 1 000 8 Tilskudd til drift Seminar/kursavgift dekn.
Babysang Nordstrand 20 000 40 2 000 20-40 Drift av babysanggruppen Støtte til sosialt engasjement
Torshovkorpset 50 000 41 0 76 Drift av korpset Byomfattende tilbud - ikke innstlit
Lambertseter IF 90 000 42 13 000 600 Lys til ballbinge/tennisnett + drift Forebygende barne/ungdomsarbeid
Nordstrand idrettsforening 210 000 43 15 000 1780 Prosjektering, kjøp av tjenester 140.00 + driff Støtte til planl av allidrettslag
Sum søknader og sum til fordeling 1 669 300 300 000
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Sum søknader og sum til fordeling 1 669 300 300 000


BUK-KOMITEENS INNSTILLING TIL FRIVILLIGHETSMIDLER  2010. (Endrede forslag i fht. bydelsdirektørens forslag er i fet skrift)


Organisasjon / lag
Har 
søkt Dok nr Forslag


Antall 
medl. Formål Vurdering


Naturvernforbundet 100 000 1 0 Naturkart, Bydel Nordstrand Får barn,unge og voksne i aktivitet
Blåfjellet bridgeklubb 5 000 3 0 20 Leie av lokale Støtte til sosialt felleskap
Hjertetrim 20 000 4 10 000 83 Trim for hjertesyke Støtte til drift - styrke helse -sosialt
Tro og lys - utviklingshemmede 5 000 5 2 500 25 Sosiale aktiviteter Støtte til sosialt engasjement
Arbeidsgruppe Nordseterhjemmet 20 000 6 15 000 Kantinedrift for beboerne Støtte til sosialt engasjement
KFUM-kameratene eldre 10 000 7 0 Seniortrim Støtte til sosialt engasjement/helse
Yes- KFUM avdeling 15 000 8 15 000 80 Rusfritt tilbud ungdom 14- 19 år Støtte til sosialt engasjement/helse
KFUM -  Barn og unge 15 000 9 15 000 1200 Stopp volden Forebyggende arbeid
Tro og lys funksjonshemmede 10 000 10 0 35 Sosialt samvær utviklingshemmede Støtte til sosialt engasjement
Nordstrand musikk og kulturråd 20 000 11 18 000 500 Arrangementer i bydelen Støtte til sosialt engasjement
Badeenglenes badetrim 76 000 12 5 000 16 Forbyggende tiltak i fht fys/psykiske lidelser Støtte til sosialt engasjement/helse
Nordstrand musikkselskaps kor 5 000 13 3 000 30 Støtte til drift/ leie Støtte til sosialt engasjement


Integreringsklubb for barn,unge og kvinner 20 000 14 20 000 74 Støtte til aktiviteter -forbyggende integreringsarbeid Støtte til sosialt engasjement
Nordstrandskolenes musikkorps 47 000 15 0 85 Støtte til boksprosjekt Genererer ikke frivillig arbeid.


Lambertseter gård -gulv 80 000 16 20 000 Legging av nytt gulv - Lambertseters storstue
Frivillige drifter gården - små leiligheter på 
Lambertseter.


Lambertseter menighet, utemøbler platting 7 500 17 a1 0 300 Oppgradering av utemiljø Støtte til sosialt engasjement /akt
Lambertseter menighet, sommerkafe 7 500 17 a2 7 500 Sommerkafe /samlingspunkt for eldre og unge. Støtte til sosialt engasjement / akt
Lambertseter menighet, ombygging av  kirkerom 15 000 17b 0 300 Tilrettelegging av kirkerommet for kulturarr. Faller innunder statlig eier.
Simensbråten Ekeberg seniorsenter 10 000 18 5 000 400 Fallforebyggende trening Forebyggende helsearbeid
Foreldregruppen foreldrenettverk barn med spes behov 15 000 19 10 000 100 Temakvelder Forebyggende helsearbeid
Homleid /LIF lysløype 500 000 20 0 0 Rehabilitering av lysløype Kommunalt ansvarsområde.
Bekkelelaget menighets barnekor 15 000 21 5 000 45 Juleforestilling Kulturtiltak som kommer flere til gode
Kaja Ramstad, barn,unge eldre musikk og mat 10 000 22 0 0 Idèskisse til ulike aktiviteter for alle aldersgrupper Foreligger ingen konkrete forslag
Miljøprosjekt  Ljanselva 5 000 23 5 000 Driftstilskudd Miljøengasjement alle aldersgrupper
Nordstrand menighet ungdomsfelleskap 20 000 24 0 108 Støtte til sommerleir Støtte til sosialt engasjement
Demensforeningen for Nor/Øst 0 25 4 000 Støtte til drift Forebyggende helsearbeid
Bekkelaget huslflid 18 000 26 5 000 145 Husflidsaktiviteter Støtte til drift/ sosialt engasjemnet
Nordstrand skoleorkester og ungdomssymfonikere 5 000 27 5 000 90 Lage podie - mobilt Støtte til drift 
Oslo volley 15 000 28 15 000 250 Volleyball - skole i sommer Forebyggende barne og ungdomsarbeid
Lambetseter frivillighetsentral bydelsdager 7 000 29 7 000 41 Gjennomføring av bydelsdager Generell støtte


" " Sommerprosjekt 9 000 30 8 000 41 Åpent turtilbud i sommer Støtte til sosiale aktiviteter
" Drikkevannsautomat på Marmorb samlok 6 000 31 4 000 Drikkevannautomat Bedre det sosiale miljøet på boligene
" Variasjon for dagsenterbrukere 5 000 32 5 000 41 Tilbud til dagsenterbrukere Øke trivsel i samlokaliserte boliger


Allsportgruppen NIF 82 000 33 20 000 50 Støtte til aktiviteter Forebyggende/helse + sosiale akt.
Bekkelaget seniorkor 6 000 34 3 000 28 Driftsutgifter/arrangementer Støtte til kultur og sos.engasjement
Norcant - sangkor 30 000 35 3 000 12 Utvikling og drift av koret. Støtte til kultur og sos.engasjement
Vrimlingene - ny sirkusgruppe 30 000 36 10 000 Ny luftrigg til ny ridehall EKT.  Nytt tiltak barn/unge - innkjøp 
ADHD NO/ØST lokallag 18 000 37 15 000 116 Drift av foreldregruppen Viktig forebyggende arbeid.
Nordseter gård - gelender 8 000 38 0 Gelender på Nordseter gård seniorsenter Omsorgsbygg ansvarlig for bygningen.
Ormsund økologiske buforening 7 300 8 Tilskudd til drift Seminar/kursavgift dekn.
Babysang Nordstrand 20 000


39 0
20-40 Drift av babysanggruppen Støtte til sosialt engasjement40 0


Drift av korpset Byomfattende tilbud - ikke innstlitTorshovkorpset 50 000 41 10 000 76
Lambertseter IF 90 000


Nordstrand idrettsforening 210 000


42


43


30 000


0


600


1780


Lys til ballbinge/tennisnett + drift


Prosjektering, kjøp av tjenester 140.00 + diverse driff 


Forebygende barne/ungdomsarbeid


Støtte til planl av allidrettslag
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Protokoll 4/10 
 
 
Møte: Barn, ungdom og kultur komite  
Møtested: Bydelsadministrasjonen. Ekebergveien 243  


Møtetid: Mandag 10. mai 2010 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Knut Hedemann (A)  
   
Tilstede: Knut Hedemann (A) 


Kjersti Bagle-Tennebø (H) 
Ann Louise Hübert (KrF) 
Tedd Urnes (SV) 
Ingeborg Midttun (H) 


 


   
Forfall: Martin Kirkengen (V) 


Andreas Bareid (H) 
Lars Petter Solås (FrP) 


 


   
Som vara møtte: Ingeborg Midttun (H)  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Birte Egeland  
 
Åpen halvtime:      Ingen frammøtte 
 
Informasjon:          Barnehagesituasjonen p.t. 
 
Eventuelt: 


• Kjersti Bagle-Tennebø (H) angående reguleringsplan for Ekebergsletta:  
Beboerne i Stamhusveien ved Ekebergsletta ber om at naturområdene på 
Ekebergsletta langs bebyggelsen i Stamhusveien blir skjermet og at det 
blir tatt med i bydelens høringsuttalelse til reguleringsplanen når den skal behandles. 
Barnas lekeområde må skjermes. Naturområdene må ikke forringes. 


 
• Ann Louise Hübert ( KrF ) angående Seterstranda: 


Hun ønsket at en representant for Friluftsetaten og en fra Nordstrand Vel kommer i  
BU i åpen halvtime for å informere/redegjøre for utviklingen av  Seterstranda. 







 
Saker behandlet under møte: 
Sak 18 /10  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 10.05.10 - BUK- komiteen ......... 1 
Sak 19 /10  Godkjenning av protokoll fra møte 06.04.10 - BUK- komiteen ............................. 1 
Sak 20 /10  Avviksrapport februar 2010 - Bydel Nordstrand .................................................... 1 
Sak 21 /10  Avviksrapport mars 2010 - Bydel Nordstrand ........................................................ 2 
Sak 22 /10  Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand........................................... 3 
Sak 23 /10  Fordeling av frivillighetsmidler i 2010 ................................................................... 4 
Sak 24 /10  Revidering av plan for " Prioriterte forslag til idrettsanlegg utenfor 
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Sak 25 /10  Fredning av Lja bru og nedre del av Ljabrubakken ................................................ 8 
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Sak 18 /10  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 10.05.10 - 
BUK- komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 10.05.10 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: 
Innkalling og sakskart til møte 10.05.10 godkjennes 


 


Sak 19 /10  Godkjenning av protokoll fra møte 06.04.10 - BUK- 
komiteen 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 06.04.10 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: 
Protokoll fra møte 06.04.10 godkjennes 
 
 


 Sak 20 /10  Avviksrapport februar 2010 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd og 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 februar 2010 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 21 /10  Avviksrapport mars 2010 - Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd og utvalg og bydelsutvalg 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 mars 2010 Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen var enige om følgende endringsforslag (endringen 
understreket): 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering 
 
Votering: 
Barn, ungdom og kulturkomiteens endringsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering. 
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 Sak 22 /10  Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand til 
behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kultur komite 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdsel komite 
Bydelsutvalget  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  


1. Arbeidsmiljøutvalget anser ikke at Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 
2010 – 2015 umiddelbart vil medføre arbeidsmiljømessige konsekvenser. 


2. Ombygging, nybygging, større endringer og omstillingsprosjekter som følge av planen 
blir behandlet på ordinær måte i Arbeidsmiljøutvalget /Medbestemmelsesutvalget. 


 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget vedtar Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 2010 – 2015 
og slutter seg til konklusjonen i saken slik den foreligger i 11 punkter. 


2. Gjennomføring av Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 2010 – 2015 
delegeres til bydelsdirektør. 


3.  Den rullerte planen legges hvert år fram til politisk behandling i utvalg, råd, komiteer og 
bydelsutvalg. 


 
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 anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 


  
 
 
 
 







 


Sak 23 /10  Fordeling av frivillighetsmidler i 2010 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til: 
Barn, ungdom og kulturkomiè 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Fordeling av frivillighetsmidler for 2010 godkjennes i tråd med ” Innstilling til fordeling av 
frivillighetsmidler”(vedlegg 1). 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Barn, ungdom og kulturkomiteen fremmet endringsforslag i forhold til bydelsdirektørens forslag 
til fordeling av frivillighetsmidler. Den endrede listen med BUK-komiteens forslag vedlegges 
saken / protokollen. BUK-komiteens endrede innstilling er i fet skrift. 
 
Votering: 
BUK-komiteens forslag til innstilling av frivillighetsmidler (jfr. liste) ble enstemmig vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Barn, ungdom og kulturkomiteens innstilling til fordeling av frivillighetsmidler i bydelsutvalget 
vedlegges protokollen  
 
 Komiteens innstilling finner du her!
 


 Sak 24 /10  Revidering av plan for " Prioriterte forslag til idrettsanlegg 
utenfor økonomirammen" 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i : 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens  innstilling overfor bydelsutvalgte anbefales vedtatt 
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Til bydelsutvalget:  
Bydel Nordstrand har følgende forslag til bydelens prioritering av idrettsanlegg utenfor 
økonomirammen : 
 


Prioritering Beliggenhet/klubb Anleggstype Kommentar 
* Lambertseter Bade- og Svømmeanlegg  


50 meter 
Se vedlegg 


1 Lambertseter  Kunstgress  Se vedlegg 
2 Leirskallen/Nordstrand turn Turnhall Se vedlegg 
3 Ekeberg II /BSK Kunstgress Se vedlegg 
4 Lambertseter Flerbrukshall med brytemodul Se vedlegg 
5 Ekeberg Skole Flerbrukshall Se vedlegg 
6 Nordstrand 2 Flerbrukshall Se vedlegg 
7 Nordstrand tennis Tennishall Se vedlegg 
8 Lambertseter  Tursti Se vedlegg 
9 Grønmo/BSK Skiskyteranlegg Se vedlegg 


10 Ekeberg skole Rulleskøyteanlegg Se vedlegg 
    


 
Utfyllende informasjon til prioriteringslisten   
(Prioritering er satt i parentes.) 
 
Lambertseter svømmeklubb 
(*) Bade- og Svømmeanlegg 
I oversikten over ”Bade- og svømmeanlegg”  - Konkurranseanlegg, Oslo” er beliggenhet ikke 
fastsatt. Bydel Nordstrand mener dette anlegget bør legges til Lambertseter, innplassert i 
Lambertseter Idrettspark.  
 
Oslo har et av landets dårligste dekning av svømmeanlegg i forhold til publikums og 
svømmeidrettens behov. Hvis man foretar en dypere analyse er dekningen tilnærmet like dårlig i 
hele byen. Det er derfor gledelig å se at det nå er svømmeidrettens behov for et fullverdig 
konkurranse anlegg som er prioritert. Anlegg som har fokus på publikumsbehovet 
i byen må evt. komme i tillegg, hvor flere private investorer har kommet med slike planer. 
 
Lambertseter Svømmeklubb tilhører Bydel Nordstrand og har Oslos og landets største 
svømmemiljø. De organiserer svømmeaktivitet for alle brukergrupper fra 0-100 år. Deres 25 m 
svømmebasseng har vært det samme i snart 40 år. Bassenget brukes fra kl 0600 til langt på 
kveld, 7 dager i uken. Kapasiteten er sprengt og klubben står ovenfor følgende utfordringer: 
 


1. Flere hundre barn årlig, blir utestengt fra svømmesporten grunnet plassmangel 
2. Dagens treningsplass er svært begrenset og må deles med flere svømmeidretter 
3. Deres tradisjonsrike svømmearrangement Lambertseter Open med internasjonal 


deltakelse står i fare for å måtte nedlegges, grunnet dagens krav til internasjonale stevner. 
4. For liten plass til det som burde tilbys av svømmeopplæring for bydelens skoler.  
5. Har ikke tilbud til handikappede grunnet plassmangel. 
6. Tilbudet til ikke-organisert aktivitet og vanlig publikum svært dårlig, kun 2dg i uken. 
  


Bydel Nordstrand er kjent med at et Riksanlegg for nasjonale og internasjonale mesterskap i 
svømming, Type A anlegg er planlagt av NSF i Bergen. NSF og OSK har også fremmet et 
forslag om at Oslo, bør ha et mindre konkurranseanlegg Type B: Anlegg for norske mesterskap 







og stevner med internasjonale deltagelse.1000-1500 tribuneplasser, med mulighet for TV 
overføring. 
 
Som det nå fremgår av kommunedelplan håper vi et slikt anlegg kan innpasses i Lambertseter 
Idrettspark, som samtidig vil sikre klubbens eksistens og behov for videreutvikling, samt dekke 
Oslos behov for et fullverdig konkurransebasseng.  
 
Lambertseter Svømmeklubb er kjent for sine sportslige resultater, arrangementer og drifting av 
svømmeanlegg. Klubben har flere heltidsansatte i sin idrettsorganisasjon som tilbyr å drifte det 
nye anlegget for Oslo kommune i samarbeid med idrettsetaten. Oslo svømmingen har ikke behov 
for et nytt Tøyen uten ”eierskap” og forankring i et sterkt svømmemiljø.   
 
Til info kan nevnes at Lambertseter Bads garderober nylig har gjennomgått en universell 
tilpassning for handikappede, grunnet lovkrav om adgang til alle offentlige bygg. Bassenget er 
fortsatt det samme og endrer ikke på noen av de behov som nevnt i denne redegjørelse.  
 
Lambertseter IF 
Siden 2004 har Lambertseter IF arbeidet for både kunstgress og idrettshall i idrettsparken på 
Lambertseter. Det er viktig for LIF’s eksistens som breddeidrettslag at disse to prosjektene nå 
blir realisert. Vi har over de siste år merket stor flukt fra klubben så fort barna blir eldre. Denne 
trenden ønsker vi å snu.  Det er i dag tre aktive grupper i klubben. En meget aktiv 
allidrettsgruppe bestående av ca 60 barn. En fotballgruppe med ca 400 medlemmer og en 
Friidrettsgruppe med ca 80 medlemmer. 
 
(1) Status på kunstgress:  Midler ble bevilget over Oslo budsjettet til bane i 2008.  Nå i 2010 
ser det ut til å falle på plass etter dispensasjon fra Riksantikvar og omfordeling av midler.  
Endelig avklaring ventes i disse dager. 
 
(4)Status Flerbrukshall: Planinitiativ er sendt til Plan og Bygg og man venter på avklaring 
herfra.  Det er lovet en avklaring på planinitiativet i løpet av april-mai.  Hallen på Lambertseter 
er forøvrig også en av de hallene som nå er prioritert fra OIK. Hallen er planlagt med 
brytemodul, og bryteklubbens eksistens er avhengig av hall fordi de blir kastet ut av eksisterende 
fasiliteter da disse er foreslått omregulert til barnehage.  
 
Nordstrand Turnforening 
(2) Leirskallen Flerbrukshall for turn 
Nordstrand Turnforening har som 1. prioritet å få bygget nytt treningsanlegg for sine 630 
medlemmer og 45 instruktører i nye Leirskallen idrettshall.  
Dette prosjektet, som er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Idrettshaller AS og Oslo Kommune 
har allerede fått kommunale bevilgninger og er nå under regulering og prosjektering.  
 
Når hallen står ferdig vil dette anlegget være det aller første kommunale idrettsanlegg i Oslo 
tilrettelagt for turn og basistrening.   
Anlegget vil foruten turn kunne tilby basistrening for alpin, freestyle, hopp, friidrett, dans og 
roing i bydelen. Allsportgruppen for utviklingshemmede i NIF og SFO er aktuelle brukere. 
 
I dag er treningshverdagen for foreningen krevende med liten plass med håndtering av 1,5 tonn 
treningsutstyr og apparater på hver treningskveld.  
Nordstrand Turnforenings aktiviteter dekker pr. i dag trening på alle ukedager ved Nordstrand 
barneskole samt to kvelder på Norges Idrettshøyskole.  
 
Turnforeningen har eksistert på skoler i bydelen siden 1963 og er i dag den nest største 
turnforeningen i Oslo og Akershus Gymnastikk og Turnkrets. 
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Bækkelagets Sportsklub BSK 
(3) Ekeberg II, kunstgress er satt i bestilling, med undervarme og lys og banen forventes 
ferdigstilt høsten 2010 (byggestart etter Norway Cup er over) 
  
(5) Idrettshall på Ekeberg skole er satt i bestilling og ventes ferdigstilt i 2011. 
 
(9) Grønmo Skiskytteranlegg 
Bekkelaget er en av få skiskyttertilbud vår del av Oslo. Å legge et skiskytteranlegg til Grønmo 
vil både gi sporten et løft i Oslo og også gi store muligheter for skiskyting for handikappede 
 
Nordstrand Idrettsforening 
(6) Nordstrandhallen 2. Nordstrand IF benytter i dag Nordstrandhallen som hjemmearena for 
sitt elitespill. Hallen er ikke godkjent for dette. Lagene spiller på dispensasjon fra Norges 
Håndball Forbund. Det er gitt slik dispensasjon for elitespill frem til 2014. 
 
Nordstrandhallen er en eldre hall med 1 spilleflate. Ny hall er prosjektert med 2 spilleflater for 
breddespill og som kamparena for elitespill hvor banen vendes slik at det spilles med tribuner på 
begge langsider av banen. 
 
Det arbeides for å finansiere hallen med like deler Tippemidler og Kommunale midler, og sist 
men ikke minst, klubbens egne tilskudd/lån og egeninnsats. 
 
Nordstrandhallen er en eldre hall som bærer preg av sin tids løsninger både mht 
energiøkonomisering og ikke minst også muligheter for utøvelse av idrett.  
 
Hallen er ikke godkjent for elitespill da den er både for kort, for smal og har for lav høyde 
samtidig som tilskuerfasiliteter og garderober med mer ikke er innefor de rammer som angis for 
slike haller i dag. 
 
Nordstrand IF har partneravtale med BSK og konstellasjonen er således eneste klubb på 
landsbasis som har både herre- og damelag på elitenivå. 
 
Nordstrand IF har også en meget velfungerende Allsportgruppe, en tidligere nevnt 
Håndballgruppe med vel 525 spillere og en fotballgruppe med totalt 1309 spillere som alle har 
behov for muligheten for innendørs treningsfasiliteter. Klubben må i dag leie halltid i alle 
omkringliggende skoler/haller og kan slik situasjonen er pr i dag ikke ta i mot barn og unge som 
ønsker å spille innenfor klubbens rammer.    
Slik situasjonen er i dag er det ikke mulig å utøve idretter som fotball, innebandy, volleyball og 
lignende i hallen. 
Hallen planlegges ferdigstilt medio 2014, slik at den er klar for elitespill fra sesongstart høsten 
2014 og dermed oppfyller Håndballforbundets krav. 
 
Nordstrand tennisklubb 
(7) Utvidelse av eksisterende hall. Tennisklubben ønsker å utvide sin eksisterende hall med to 
nye spilleflater. Klubben vil selv finansiere prosjektet, men er avhengig av å kunne bygge på 
Nordseter skoles arealer.  
Status: Skolebyråden er positiv til prosjektet, og ønsker å se på en fellesløsning med behovet for 
utbedring av Nordseter skole.  
 







 
 
 
 
Lambertseter skole – Bergkrystallen – Kortbølgen  
(8) Lysløype/tursti. Denne lysløypa/turstien har ligget på Lambertseter i svært mange år. Den er 
fullstendig nedgrodd/gjørmete, uten lys og kan ikke brukes verken til tur eller jogging.  Med en 
rehabilitering av denne vil den fremstå som et attraktivt tilbud til alle bydelens beboere. 
 
(10) Ekeberg Skole Rullskøyteanlegg 
Bydelen har ikke mottatt forslag fra noen av bydelens klubber om dette, men vi mener at barn og 
unge bør ha et anlegg som fremmer lek og skøytesport. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 


Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling: 
Knut Hedemann (A) fremmet følgende endringsforslag: 
Prioritering nr. 8 – Lambertseter tursti – endres til prioritering nr. 6 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med en endring 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende endring: 
Prioritering nr. 8 – Lambertseter tursti – endres til prioritering nr. 6 
 
 
 
 


 Sak 25 /10  Fredning av Lja bru og nedre del av Ljabrubakken 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i : 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Barn, ungdom og kultur komite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som anbefales for bydelsutvalget, vedtas. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget stiller seg positivt til forslaget om fredning av Lja bru og nedre del av 
Ljabrubakken  
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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: 
Den innstilling som anbefales for bydelsutvalget, vedtas. 
 
 
 
 
Møtet hevet kl 22.40 
 
 
 
Oslo, 11.05.2010 
 
 
 
 
Knut Hedemann (A) 
leder av barn, ungdom og kulturkomiteen 





		Protokoll 4/10

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK

		Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget tas til orientering

		Barn, ungdom og kulturkomite

		Byutvikling, miljø og samferdselskomite












Sum søknader og sum til fordeling 1 669 300 300 000



BUK-KOMITEENS INNSTILLING TIL FRIVILLIGHETSMIDLER  2010. (Endrede forslag i fht. bydelsdirektørens forslag er i fet skrift)



Organisasjon / lag
Har 
søkt Dok nr Forslag



Antall 
medl. Formål Vurdering



Naturvernforbundet 100 000 1 0 Naturkart, Bydel Nordstrand Får barn,unge og voksne i aktivitet
Blåfjellet bridgeklubb 5 000 3 0 20 Leie av lokale Støtte til sosialt felleskap
Hjertetrim 20 000 4 10 000 83 Trim for hjertesyke Støtte til drift - styrke helse -sosialt
Tro og lys - utviklingshemmede 5 000 5 2 500 25 Sosiale aktiviteter Støtte til sosialt engasjement
Arbeidsgruppe Nordseterhjemmet 20 000 6 15 000 Kantinedrift for beboerne Støtte til sosialt engasjement
KFUM-kameratene eldre 10 000 7 0 Seniortrim Støtte til sosialt engasjement/helse
Yes- KFUM avdeling 15 000 8 15 000 80 Rusfritt tilbud ungdom 14- 19 år Støtte til sosialt engasjement/helse
KFUM -  Barn og unge 15 000 9 15 000 1200 Stopp volden Forebyggende arbeid
Tro og lys funksjonshemmede 10 000 10 0 35 Sosialt samvær utviklingshemmede Støtte til sosialt engasjement
Nordstrand musikk og kulturråd 20 000 11 18 000 500 Arrangementer i bydelen Støtte til sosialt engasjement
Badeenglenes badetrim 76 000 12 5 000 16 Forbyggende tiltak i fht fys/psykiske lidelser Støtte til sosialt engasjement/helse
Nordstrand musikkselskaps kor 5 000 13 3 000 30 Støtte til drift/ leie Støtte til sosialt engasjement



Integreringsklubb for barn,unge og kvinner 20 000 14 20 000 74 Støtte til aktiviteter -forbyggende integreringsarbeid Støtte til sosialt engasjement
Nordstrandskolenes musikkorps 47 000 15 0 85 Støtte til boksprosjekt Genererer ikke frivillig arbeid.



Lambertseter gård -gulv 80 000 16 20 000 Legging av nytt gulv - Lambertseters storstue
Frivillige drifter gården - små leiligheter på 
Lambertseter.



Lambertseter menighet, utemøbler platting 7 500 17 a1 0 300 Oppgradering av utemiljø Støtte til sosialt engasjement /akt
Lambertseter menighet, sommerkafe 7 500 17 a2 7 500 Sommerkafe /samlingspunkt for eldre og unge. Støtte til sosialt engasjement / akt
Lambertseter menighet, ombygging av  kirkerom 15 000 17b 0 300 Tilrettelegging av kirkerommet for kulturarr. Faller innunder statlig eier.
Simensbråten Ekeberg seniorsenter 10 000 18 5 000 400 Fallforebyggende trening Forebyggende helsearbeid
Foreldregruppen foreldrenettverk barn med spes behov 15 000 19 10 000 100 Temakvelder Forebyggende helsearbeid
Homleid /LIF lysløype 500 000 20 0 0 Rehabilitering av lysløype Kommunalt ansvarsområde.
Bekkelelaget menighets barnekor 15 000 21 5 000 45 Juleforestilling Kulturtiltak som kommer flere til gode
Kaja Ramstad, barn,unge eldre musikk og mat 10 000 22 0 0 Idèskisse til ulike aktiviteter for alle aldersgrupper Foreligger ingen konkrete forslag
Miljøprosjekt  Ljanselva 5 000 23 5 000 Driftstilskudd Miljøengasjement alle aldersgrupper
Nordstrand menighet ungdomsfelleskap 20 000 24 0 108 Støtte til sommerleir Støtte til sosialt engasjement
Demensforeningen for Nor/Øst 0 25 4 000 Støtte til drift Forebyggende helsearbeid
Bekkelaget huslflid 18 000 26 5 000 145 Husflidsaktiviteter Støtte til drift/ sosialt engasjemnet
Nordstrand skoleorkester og ungdomssymfonikere 5 000 27 5 000 90 Lage podie - mobilt Støtte til drift 
Oslo volley 15 000 28 15 000 250 Volleyball - skole i sommer Forebyggende barne og ungdomsarbeid
Lambetseter frivillighetsentral bydelsdager 7 000 29 7 000 41 Gjennomføring av bydelsdager Generell støtte



" " Sommerprosjekt 9 000 30 8 000 41 Åpent turtilbud i sommer Støtte til sosiale aktiviteter
" Drikkevannsautomat på Marmorb samlok 6 000 31 4 000 Drikkevannautomat Bedre det sosiale miljøet på boligene
" Variasjon for dagsenterbrukere 5 000 32 5 000 41 Tilbud til dagsenterbrukere Øke trivsel i samlokaliserte boliger



Allsportgruppen NIF 82 000 33 20 000 50 Støtte til aktiviteter Forebyggende/helse + sosiale akt.
Bekkelaget seniorkor 6 000 34 3 000 28 Driftsutgifter/arrangementer Støtte til kultur og sos.engasjement
Norcant - sangkor 30 000 35 3 000 12 Utvikling og drift av koret. Støtte til kultur og sos.engasjement
Vrimlingene - ny sirkusgruppe 30 000 36 10 000 Ny luftrigg til ny ridehall EKT.  Nytt tiltak barn/unge - innkjøp 
ADHD NO/ØST lokallag 18 000 37 15 000 116 Drift av foreldregruppen Viktig forebyggende arbeid.
Nordseter gård - gelender 8 000 38 0 Gelender på Nordseter gård seniorsenter Omsorgsbygg ansvarlig for bygningen.
Ormsund økologiske buforening 7 300 8 Tilskudd til drift Seminar/kursavgift dekn.
Babysang Nordstrand 20 000



39 0
20-40 Drift av babysanggruppen Støtte til sosialt engasjement40 0



Drift av korpset Byomfattende tilbud - ikke innstlitTorshovkorpset 50 000 41 10 000 76
Lambertseter IF 90 000



Nordstrand idrettsforening 210 000



42



43



30 000



0



600



1780



Lys til ballbinge/tennisnett + drift



Prosjektering, kjøp av tjenester 140.00 + diverse driff 



Forebygende barne/ungdomsarbeid



Støtte til planl av allidrettslag
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Bydel Nordstrand – 2010 Avviksrapport mnd 2 pr 28.02.2010 
 
 
Prognosen pr 28. februar viser et positiv avvik for 2010 på 10,0 mill kroner. I budsjett 2010 er 
det vedtatt en total avsetning på 26 mill kroner. I avviksrapporten fremkommer en 
risikovurdering for bydelen på 16 mill kroner. Før man eventuelt friskmelder risikofaktorene, 
meldes overskytende avsetning på 10 mill kroner som prognostisert mindreforbruk for 2010.  
 
I avviksrapporten benyttes ”aktiv prognose” som internt styringsdokument tilknyttet 
økonomioppfølgingen i 2010.  Aktiv prognose kommenteres tilknyttet oppstilling av 
økonomistørrelser pr enhet. Pr januar var aktiv prognose totalt kr 10,350 mill kroner og for 
februar var den totalt 10,589 mill kroner.   
 
Meldt prognose på 10,0 mill kroner i mindreforbruk er bydelens offisielle prognose for 2010. 
 
 
Bydelen har følgende avvik, aktiv prognose og meldt prognose pr 28.02.2010:  
(- = merforbruk, + = mindreforbruk) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 


Resultat Feb 2010 


Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korrigert 
regnskap Avvik 


Aktiv 
prognose 
januar 


Aktiv 
prognose 
februar 


Meldt 
prognose 
februar 


Enhet for bestiller 515 752 516 078 86 276 84 512 1 763 -71 1 252 0
Kommentarer Enhet for bestiller 
(Består av kjøp innen tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, dagsenterplasser, sykehjemsplasser, kjøp av 
plasser psykiatri, vederlagsinntekter, egenandeler hjemmetjeneste, TT-kjøring, Trygghetsalarm, borgerstyrt personlig 
assistanse, brukervalg, omsorgslønn, støttekontakt, innsatsteam, private barnehager): 
 
Psykiatri prognose: +1,084 mill kr (Kostra 253) 
Kjøp av psykiatriplasser har et prognostisert mindreforbruk på 1,084 mill kroner. Det er budsjettert med 26 plasser på 
årsbasis og prognosen tilsier 26 plasser i løpet av 2010.  Årsaken til mindreforbruket er at bydelen har forhandlet ned 
pris på blant annet Villa Enerhaugen og Conrad Svendsen Senter. 
 
Dagsenterplasser utgifter: – 0,118 mill kr (Kostra 253) 
Bydelen har merforbruk på kjøp av dagsenterplasser på 0,118mill kroner.  Årsaken er lavere brukerbetaling enn 
budsjettert. Det arbeides for å oppnå full utnyttelse av tjenesten. Etter årets 2 første måneder har belegget vært på 89%. 
 
Sykehjemsplasser utgifter: –0,412 mill kr (Kostra 253) 
Prognose på -0,412 mill kroner er et resultat av en forventning om et gjennomsnittlig forbruk på 503 plasser, mens det er 
budsjettert med 502 plasser. På bakgrunn av et svært høyt forbruk av hjemmesykepleietimer i januar og februar har 
Bestillerenheten planlagt et tiltak for å få to av de tyngste brukerne av hjemmesykepleie inn på sykehjemsplasser. En 
slik løsning vil være langt rimeligere for bydelen, samtidig som det faglig sett vil være et enda bedre tilbud.  
 
Prognosen inneholder en forventet nedtrapping frem mot sommeren med 500 plasser i mai og juni. Deretter har en av 
erfaring forventet en økning i juli, før en ny gradvis nedtrapping utover høsten med 502 plasser i november og 
desember. Tallene for andre halvår var opprinnelig bedre, men tiltaket for å redusere hjemmesykepleietimer vil gi en 
økning på to sykehjemsplasser pr måned fra juli. 
 
I tillegg kommer intermediære plasser, hvor bydelens egenandel tilsier 4,9 plasser.  Bydelens andel på 3,553 mill er både 
budsjettert og prognostisert. 
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Resultat Feb 2010 


Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korrigert 
regnskap Avvik 


Aktiv 
prognose 
januar 


Aktiv 
prognose 
februar 


Meldt 
prognose 
februar 


Enhet for bestiller forts. 
 
Sykehjemsplasser inntekter: +0,150 mill kr (Kostra 253) 
Vederlagsinntekter for sykehjemsplasser er prognostisert til å være 0,150 mill høyere enn budsjettert som følge av et 
større forbruk av plasser enn budsjettert.  Prognosen forutsetter et like gunstig etteroppgjør  som i 2009. 
 
TT-kjøring: +0,004 mill kroner (Kostra 733) 
TT-kjøring er i tråd med budsjett, dvs viser et mindreforbruk på 0,004 mill kr. 
 
Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne: +2,476 mill kroner (Kostra 254 og 215) 
(Kjøp av tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne (inkludert kjøp av botilbud, dagtilbud, refusjon for 
ressurskrevende tjenester, kjøp SFO-spesialplasser, bolig-/gruppeavlastning) viser nå et mindreforbruk på totalt 2,476 
mill kr. Av dette er 1,924 mill kroner merinntekter som følge av refusjon for ressurskrevende tjenester – og er blant 
annet en konsekvens av merforbruk ved Enhet for bo- og dagtilbud.  
 
Omsorgslønn: +0,200 mill kroner (Kostra 254) 
Omsorgslønn har et mindreforbruk på 0,200 mill kr basert på en videreføring av dagens aktivitet med 35 brukere med 
gyldig vedtak, mens det er budsjettert med 40 brukere.   
 
Personlig assistanse: - 1,019 mill kroner  (Kostra 254) 
Personlig assistanse har et merforbruk på 1,019 mill kroner. Prognosen forutsetter en økt aktivitet gjennom året og et 
gjennomsnittlig forbruk på 3,25 plasser mer enn budsjettert. Denne økningen vil være med på å redusere forbruket av 
hjemmesykepleietimer. 
 
Brukervalg praktisk bistand: -0,649 mill kroner (Kostra 254) 
Brukervalg praktisk bistand har et prognostisert merforbruk på 0,649 mill kroner.  Hovedårsak til merforbruket er høyere 
prisstigning enn forutsatt i budsjett, samt en noe høyere aktivitet. 
 
Kjøp av kommunal praktisk bistand: +0,931 mill kroner (Kostra 254) 
Ut fra budsjetterte utførte timer ligger det an til at man i 2010 kjøper kommunal praktisk bistand for 0,931 mill kroner 
mindre enn budsjettert.   
 
Kjøp av hjemmesykepleie: -1,846 mill kroner (Kostra 254) 
Ut fra budsjetterte utførte timer ligger det an til at man i 2010 kjøper hjemmesykepleie for 1,846 mill kroner mer enn 
budsjettert.  Årsaken er vesentlig flere utførte timer i hjemmesykepleien.  Prognosen forutsetter en nedtrapping slik at 
samlet utførte timer utgjør 109 503 utførte timer i 2010.  Det er budsjettert med 107 544 utførte timer av 
hjemmesykepleie. 
 
Private barnehager: 0,0 mill kroner (Kostra 201) 
Prognostiserte utbetalinger samsvarer med budsjett for 2010.  Det foreligger imidlertid en risiko tilknyttet dette området.
 
Annet: + 0,451 mill kroner (Kostra 254) 
Gjelder bestillers administrasjon, innsatsteamet, egenandeler hjemmetjenester og kjøp av sykehjemsplasser i Spania.  
Totalt en positiv prognose på  0,451 mill kroner.  
 
Service- og 
forvaltningsenheten 30 562 30 670 5 258 5 103 155 22 100 0
Kommentarer Enhet for service- og forvaltning (består av frivillighetsmidler, frivillighetssentral, råd/utvalg/komiteer, 
boligkontor, IKT, sjåførtjeneste, bydelshuset) : 
 
Sjåførtjenesten har et prognostisert mindreforbruk på 0,100 mill kroner.  Årsaken er en bedre ressursutnyttelse, bl.a. ved 
at ferieavvikling koordineres uten vikarbruk (Kostra 234). 
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Resultat Feb 2010 


Årets 
budsjett 
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budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korrigert 
regnskap Avvik 
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prognose 
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Aktiv 
prognose 
februar 


Meldt 
prognose 
februar 


Enhet for forebyggende arbeid 70 006 69 779 12 521 13 176 -655 -86 0 0
Kommentarer Enhet for forebyggende arbeid  (består av senior-/eldresentre, ergo-/fysioterapi, SLT, pedagogisk 
fagsenter, feltarbeiderteam, fritidsklubb, helsestasjon og familiesenter, Herregårdsveien 4,  Marmorberget samlokaliserte 
boliger/trygdeboliger, aktivitetshuset Gnisten og psykiatritiltak ): 
 
Private eldresentre har prognostiserte merutgifter på 0,080 mill kroner grunnet en noe dyrere driftsavtale enn budsjettert 
(Kostra 234). 
 
Pedagogisk fagsenter prognostiseres fortsatt med mindreforbruk på 0,093 mill kroner (Kostra 211). 
 
I tillegg er det mindre prognoser som totalt utgjør 0,013 mill kroner i mindreforbruk for enhet forbyggende. 
 


Enhet for bo- og dagtilbud 65 162 65 133 11 695 12 039 -345 0 -964 0
Kommentarer Enhet for bo- og dagtilbud (består av utførende bo- og dagtilbudtjenester): 
 
Enhet for bo- og dagtilbud viser totalt et merforbruk på 0,964 mill kroner.  Hovedårsak til merforbruket knyttes til 
Glimmerveien boliger og tilpasning for bruker.  Merutgiftene bidrar til økte refusjoner for ressurskrevende tjenester.  
(Kostra 254) 
 


Enhet for barnehager nord 23 610 23 377 5 139 4 767 372 -83 -170 0
Kommentarer Enhet for barnehager  Nord (består av kommunale barnehager og familiebarnehager): 
 
Noen variasjoner mellom barnehagene, totalt et mindreforbruk på 0,130 mill kr for alle barnehager.  Prognose for 
barnehagene forutsetter at fremdriftsplan og kompensasjon for oppstart er i henhold til budsjettforutsetingene og ikke 
minst meldte kompensasjonsordninger. (Kostra 201) 
 
Prognose for Barnehager Nord viser merforbruk på 0,170 mill kroner.  Størst utslag er det ved Radiobølgen barnehage 
hvor man får mindreinntekter grunnet lavere antall barn enn budsjettert.  Etter hovedopptaket i 2010 vil man kunne 
eventuelt øke antallet som igjen vil påvirke prognosen. 
 
Enhet for barnehager sør 24 268 23 305 4 990 4 083 908 83 300 0
Kommentarer Enhet for barnehager Sør (består av kommunale barnehager): 
 
Noen variasjoner mellom barnehagene, totalt et mindreforbruk på 0,130 mill kr for alle barnehager.  Prognose for 
barnehagene forutsetter at fremdriftsplan og kompensasjon for oppstart er i henhold til budsjettforutsetingene og ikke 
minst meldte kompensasjonsordninger. (Kostra 201) 
 
Prognose for Barnehager Sør viser mindreforbruk på 0,300 mill kroner – fordelt på flere barnehager (Kostra 201) 
 
Enhet for hjemmesykepleie 0 285 907 1 822 -915 0 -330 0
Kommentarer Enhet for hjemmesykepleie (består av utøvende kommunal hjemmesykepleie i distriktene Lambertseter, 
Nordstrand, Bekkelaget og Ekeberg – samt natt-tjeneste, ressurskrevende bruker og prosjekt kompass): (Kostra 254) 
 
Budsjettet forutsetter 107 544 timer utført hjemmesykepleie i året til en pris på 672 kr  pr time, dvs si et månedlig 
gjennomsnitt på 8 962 utførte timer.  Utførte hjemmesykepleietimer er 9 851 timer i januar og 9 254 i februar. 
Gjennomsnitt så langt i år er på 9 553 timer pr måned.  Merutgifter tilknyttet økning i utførte timer gir utslag på koststed 
kjøp hjemmesykepleie i enhet for bestiller. 
 
Utførte hjemmesykepleietimer defineres som sum bekreftede og ikke-bekreftede og 1/3 av avlyste oppdrag.   
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Det internfaktureres før hver periodeavslutning med inntekter til hvert enkelt distrikt/område, hvor bestillerenheten 
faktureres for utførte timer av enhet for hjemmesykepleie. 
 
På utførersiden klarer man ikke å holde budsjett ut fra kr 672 kroner pr utført time – etter 2 måneder har prisen i 
realiteten vært nærmere 719 kr. Beregningsmetode er: (avvik mellom periodisert budsjett og korrigert regnskap (kr -915 
000) / antall fakturerte timer (19 105 timer)) + 672 kroner. Timeprisen målt etter 2 mnd kan være kunstig høy grunnet 
særskilte posteringer tilknyttet oppstart av nytt år.  
 
Det er igangsatt flere tiltak for en bedre måloppnåelse av vedtatt  


Enhet for praktisk bistand 0 -2 255 32 222 0 530 0
Kommentarer Enhet for praktisk bistand  (består av utøvende kommunal praktisk bistand i distrikter) (Kostra 254) 
 
Budsjettet forutsetter 40 209 timer utført praktisk bistand i året til en pris på 531 kr  pr time, dvs si et månedlig 
gjennomsnitt på 3 358 utførte timer.  Utførte timer praktisk bistand er 3 067 i januar og 3 034 i februar, altså et 
gjennomsnitt på 3 051 timer. 
 
Utførte timer til praktisk bistand defineres som sum bekreftede og ikke-bekreftede og 1/3 av avlyste oppdrag.   
 
Det internfaktureres før hver periodeavslutning, hvor bestillerenheten faktureres for utførte timer av praktisk bistand. 
 
På utførersiden klarer man ikke å holde budsjett ut fra kr 531 kroner pr utført time – etter 2 måneder har prisen i 
realiteten vært nærmere 495 kr. Beregningsmetode er: (avvik mellom periodisert budsjett og korrigert regnskap (kr + 
222 000) / antall fakturerte timer (6 100 timer)) + 531 kroner. Timeprisen målt etter 2 mnd kan være kunstig høy grunnet 
særskilte posteringer tilknyttet oppstart av nytt år. 
Enhet for veiledning og 
støtteordninger for voksne 50 425 50 467 8 666 10 034 -1 368 -815 -520 0
Kommentarer Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne (består av økonomisk sosialhjelp, introduksjon 
flyktninger, opplæring fremmedspråklig, prosjekter sosial, rusomsorg) 
 
Sosialsenteret melder et mindreforbruk på 0,295 mill kroner – som i hovedsak kan relateres til vakanser (Kostra 242). 
 
Økonomisk sosialhjelp: (Kostra 281) 
Sosialhjelp har et prognostisert mindreforbruk på 0,385 mill kroner.  Tendensen etter 2 måneder er færre antall brukere 
enn budsjettert, men høyere gjennomsnittlig utgifter pr bruker enn budsjettert. I tillegg vurderes refusjonsinntekter med 
mer i prognosen. 
 
I januar hadde bydelen gjennomsnittlig  303 klienter og i februar 336 klienter. For hele året 2009 er det budsjettert med 
330 klienter pr måned og gjennomsnitt hittil er 320 klienter pr måned.   
 
Det er budsjettert med kr 9 200 pr klient pr måned. Gjennomsnittlig utbetalt pr klient er varierende, for årets 2 første 
måneder er det gjennomsnittlig utbetalt pr klient 9 750 kr. 
 
For Introduksjon flyktninger (Kostra 275) har et prognostisert merforbruk på 1,200 mill kroner.  Prognosen er basert på 
aktivitetstall pr februar som viser høyere et høyere antall og større netto kostnader enn forutsatt i budsjettet. 
 
Enhet for barnevern 60 180 60 319 10 311 9 952 359 0 0 0
Kommentarer Enhet for barnevern (består av familieteam, tiltak innenfor familien og utenfor familien): 
 
Barnevernet viser et prognostisert forbruk som er tilsvarende med budsjett 2010 etter  2 måneder.    
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 Barnevern forts. 
 
Det er budsjettert med 8 institusjonsplasser mens reelt forbruk har vært 10,5.   
Antall plasser via fosterhjem er budsjettert med 11 mens det er et reelt forbruk på 8.   
Antall plasser i fosterhjem er budsjettert med 32 mens reelt forbruk har vært 34. 
 
Prognosen har nå innarbeidet prisvekst for 2010 tilknyttet alle institusjonsplasser.   
 
Økonomi - plan og budsjett 50 633 50 966 8 549 8 514 34 11 000 10 400 10 000
Kommentarer Økonomi - plan og budsjett (består av økonomi, regnskap, AFP/uførepensjoner og bydel felles): 
 
Meldt prognose på 10 mill kroner utgjør andel av 26 mill kroner som er vedtatt avsetning. Resterende 16 mill kroner er 
vurdert som risiko – og meldes derfor ikke som positiv prognose.   
 
Aktiv prognose på 10,4 mill kroner i mindreforbruk forklares i følgende forhold tilknyttet Bydel Felles: 


• Avsetning på 10,0 mill kroner, jfr kommentarer til meldt prognose ovenfor. 
• Forventet budsjettmessig kompensasjon 1,0 mill kroner tilknyttet etteroppgjør/korreksjon barnehagedrift 2009. 
• Merutgifter på 0,4 mill kroner tilknyttet PU-prosjekt som ikke kan realiseres i henhold til opprinnelig plan. 
• Merutgifter på 0,2 mill kroner tilknyttet høyere yrkesskadeforsikring enn forutsatt i budsjettet. 
• Bydelen kan forvente 0,4 mill kroner ved bystyrets behandling av regnskap 2009, men foreløpig er dette ikke 


innarbeidet i prognosen. 
 
Personal og org.utv. 15 642 15 768 2 730 3 025 -295 300 0 0
Kommentarer Personal og organisasjonsutvikling  (består av personal, lønn, tillitsvalgte og overtallige): 
 
Prognostisert forbruk tilsvarer budsjett 2010  (Kostra 120) 
Samfunn og helse 2 385 2 446 445 520 -75 0 0 0
Kommentarer Samfunn og helse (består av legetjeneste, nærmiljøanlegg, samfunn og helse): 
 
Prognostisert forbruk tilsvarer budsjett 2010  (Kostra 335 og 120) 
Bydelsdirektør 3 602 3 636 654 635 19 0 0 0
Kommentarer Bydelsdirektør (består av bydelsdirektørens lederteam, omstillingsprosjekter): 
 
Prognostisert forbruk tilsvarer budsjett 2010  (Kostra 120) 
SUM Bydel Nordstrand 912 227 912 227 158 394 158 214 180 10 350 10 598 10 000
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Avvik institusjonsplasser 
 
Prognose på -0,412 mill kroner er et resultat av en forventning om et gjennomsnittlig forbruk 
på 503 plasser, mens det er budsjettert med 502 plasser. På bakgrunn av et svært høyt forbruk 
av hjemmesykepleietimer i januar og februar har Bestillerenheten planlagt et tiltak for å få to 
av de tyngste brukerne av hjemmesykepleie inn på sykehjemsplasser. En slik løsning vil være 
langt rimeligere for bydelen, samtidig som det faglig sett vil være et enda bedre tilbud.  
 
Prognosen inneholder en forventet nedtrapping frem mot sommeren med 500 plasser i mai og 
juni. Deretter har en av erfaring forventet en økning i juli, før en ny gradvis nedtrapping 
utover høsten med 502 plasser i november og desember. Tallene for andre halvår var 
opprinnelig bedre, men tiltaket for å redusere hjemmesykepleietimer vil gi en økning på to 
sykehjemsplasser pr måned fra juli. 
 
I tillegg kommer intermediære plasser, hvor bydelens egenandel tilsier 4,9 plasser.  Bydelens 
andel på 3,553 mill er både budsjettert og prognostisert. 
 


Sykehjemsplasser 2010 
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Prognose pr kostrafunksjon og funksjonsområde med kommentar: 


Kostrafunksjoner pr funksjonsområde   


Aktiv 
prognose 
februar 


Meldt 
prognose 
februar 


Kommentar 


Politisk styring og kontrollorganer 100 0 0   
Administrasjon 120 -50 0   
Administrasjonslokaler 130 0 0   
Premieavvik 170 0 0   
Diverse fellesutgifter 180 0 0   
Interne serviceenheter 190 10 400 10 000  Meldt prognose på 10 mill kroner utgjør 
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde   


Aktiv 
prognose 
februar 


Meldt 
prognose 
februar 


Kommentar 


andel av 26 mill kroner som er vedtatt 
avsetning. Resterende 16 mill kroner er 
vurdert som risiko – og meldes derfor ikke 
som positiv prognose.   
 
Aktiv prognose på 10,4 mill kroner i 
mindreforbruk forklares i følgende forhold 
tilknyttet Bydel Felles: 


• Avsetning på 10,0 mill kroner, jfr 
kommentarer til meldt prognose 
ovenfor. 


• Forventet budsjettmessig 
kompensasjon 1,0 mill kroner 
tilknyttet etteroppgjør/korreksjon 
barnehagedrift 2009. 


• Merutgifter på 0,4 mill kroner 
tilknyttet PU-prosjekt som ikke 
kan realiseres i henhold til 
opprinnelig plan. 


• Merutgifter på 0,2 mill kroner 
tilknyttet høyere 
yrkesskadeforsikring enn 
forutsatt i budsjettet. 


 
Bydelen kan forvente 0,4 mill kroner ved 
bystyrets behandling av regnskap 2009, 
men foreløpig er dette ikke innarbeidet i 
prognosen. 


Forebyggende arbeid, helse og sosial 233 0 0   
Diagnose, behandling, rehabilitering 241 -28 0   


Råd, veiledning og sosial forebyggende 
arbeid 242 260 0


 Sosialsenteret melder et mindreforbruk på 
0,295 mill kroner – som i hovedsak kan 
relateres til vakanser (Kostra 242). 


Tilbud til personer med rusproblemer 243 0 0   
Kommunalt disponert boliger 265 -16 0   
Kommunale sysselsettingstiltak 273 0 0   


Introduksjonstilbud 275 -1 200 0


 For Introduksjon flyktninger (Kostra 275) 
har et prognostisert merforbruk på 1,200 
mill kroner.  Prognosen er basert på 
aktivitetstall pr februar som viser høyere et 
høyere antall og større netto kostnader enn 
forutsatt i budsjettet. 


Kvalifiseringsprogrammet 276 0 0   
Bistand til etablering og opprettholdelse 
av egen bolig 283 0 0   
Fysisk tilrettelegging og planlegging 300 0 0   
Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 315 0 0   
Drift av lokale veier 333 0 0   
Rekreasjon i tettsted 335 0 0   
Naturforvaltning og friluftsliv 360 0 0   
Kulturminnevern 365 0 0   
Andre kulturaktiviteter 385 0 0   
Sum Funksjonsområde 1: Helse, sosial 
og nærmiljø   9 366 10 000   
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde   


Aktiv 
prognose 
februar 


Meldt 
prognose 
februar 


Kommentar 


Førskole 201 150 0


 Private barnehager: 0,0 mill kroner 
(Kostra 201) 
Prognostiserte utbetalinger samsvarer med 
budsjett for 2010.  Det foreligger imidlertid 
en risiko tilknyttet dette området. 
 
Noen variasjoner mellom barnehagene, 
totalt et mindreforbruk på 0,130 mill kr for 
alle barnehager.  Prognose for barnehagene 
forutsetter at fremdriftsplan og 
kompensasjon for oppstart er i henhold til 
budsjettforutsetingene og ikke minst meldte 
kompensasjonsordninger. (Kostra 201) 
 
Prognose for Barnehager Nord viser 
merforbruk på 0,170 mill kroner.  Størst 
utslag er det ved Radiobølgen barnehage 
hvor man får mindreinntekter grunnet 
lavere antall barn enn budsjettert.  Etter 
hovedopptaket i 2010 vil man kunne 
eventuelt øke antallet som igjen vil påvirke 
prognosen. 
 
Prognose for Barnehager Sør viser 
mindreforbruk på 0,300 mill kroner – 
fordelt på flere barnehager (Kostra 201) 


Styrket tilbud til førskolebarn 211 93 0


Pedagogisk fagsenter prognostiseres fortsatt 
med mindreforbruk på 0,093 mill kroner 
(Kostra 211). 


Førskolelokaler og skyss 221 0 0   
Sum Funksjonsområde 2A: 
Barnehager   243 0   
Skolefritidstilbud 215 0 0   
Skolelokaler og skyss 222 0 0   
Aktivitetstilbud barn og unge 231 0 0   
Forebygging, skole- og 
helsestasjontjeneste 232 30 0   


Barneverntjeneste 244 0 0


 Barnevernet viser et prognostisert forbruk 
som er tilsvarende med budsjett 2010 etter  
2 måneder. 


Barneverntiltak i familien 251 0 0


Antall plasser via fosterhjem er budsjettert 
med 11 mens det er et reelt forbruk på 8.   
 
Antall plasser i fosterhjem er budsjettert 
med 32 mens reelt forbruk har vært 34. 


Barneverntiltak utenfor familien 252 0 0


Det er budsjettert med 8 institusjonsplasser 
mens reelt forbruk har vært 10,5.  
 
Prognosen har nå innarbeidet prisvekst for 
2010 tilknyttet alle institusjonsplasser.   


Sum Funksjonsområde 2B: Oppvekst   30 0   


Aktivisering eldre og funksjonshemmede 234 -669 0


Sjåførtjenesten har et prognostisert 
mindreforbruk på 0,100 mill kroner.  
Årsaken er en bedre ressursutnyttelse, bl.a. 
ved at ferieavvikling koordineres uten 
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde   


Aktiv 
prognose 
februar 


Meldt 
prognose 
februar 


Kommentar 


vikarbruk (Kostra 234). 
 
Private eldresentre har prognostiserte 
merutgifter på 0,080 mill kroner grunnet en 
noe dyrere driftsavtale enn budsjettert 
(Kostra 234). 


Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 253 1 569 0


  
Psykiatri prognose: +1,084 mill kr 
(Kostra 253) 
Kjøp av psykiatriplasser har et prognostisert 
mindreforbruk på 1,084 mill kroner. Det er 
budsjettert med 26 plasser på årsbasis og 
prognosen tilsier 26 plasser i løpet av 2010.  
Årsaken til mindreforbruket er at bydelen 
har forhandlet ned pris på blant annet Villa 
Enerhaugen og Conrad Svendsen Senter. 
 
Dagsenterplasser utgifter: – 0,118 mill kr 
(Kostra 253) 
Bydelen har merforbruk på kjøp av 
dagsenterplasser på 0,118mill kroner.  
Årsaken er lavere brukerbetaling enn 
budsjettert. Det arbeides for å oppnå full 
utnyttelse av tjenesten. Etter årets 2 første 
måneder har belegget vært på 89%. 
 
Sykehjemsplasser utgifter: –0,412 mill kr 
(Kostra 253) 
Prognose på -0,412 mill kroner er et resultat 
av en forventning om et gjennomsnittlig 
forbruk på 503 plasser, mens det er 
budsjettert med 502 plasser. På bakgrunn av 
et svært høyt forbruk av 
hjemmesykepleietimer i januar og februar 
har Bestillerenheten planlagt et tiltak for å 
få to av de tyngste brukerne av 
hjemmesykepleie inn på sykehjemsplasser. 
En slik løsning vil være langt rimeligere for 
bydelen, samtidig som det faglig sett vil 
være et enda bedre tilbud.  
 
Prognosen inneholder en forventet 
nedtrapping frem mot sommeren med 500 
plasser i mai og juni. Deretter har en av 
erfaring forventet en økning i juli, før en ny 
gradvis nedtrapping utover høsten med 502 
plasser i november og desember. Tallene 
for andre halvår var opprinnelig bedre, men 
tiltaket for å redusere 
hjemmesykepleietimer vil gi en økning på 
to sykehjemsplasser pr måned fra juli. 
 
I tillegg kommer intermediære plasser, hvor 
bydelens egenandel tilsier 4,9 plasser.  
Bydelens andel på 3,553 mill er både 
budsjettert og prognostisert. 
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde   


Aktiv 
prognose 
februar 


Meldt 
prognose 
februar 


Kommentar 


 
Sykehjemsplasser inntekter: +0,150 mill 
kr (Kostra 253) 
Vederlagsinntekter for sykehjemsplasser er 
prognostisert til å være 0,150 mill høyere 
enn budsjettert som følge av et større 
forbruk av plasser enn budsjettert.  
Prognosen forutsetter et like gunstig 
etteroppgjør  som i 2009. 
 


Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 254 -330 0


 Tjenester for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne: +2,476 mill kroner 
(Kostra 254 og 215) 
(Kjøp av tjenester for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne (inkludert kjøp av 
botilbud, dagtilbud, refusjon for 
ressurskrevende tjenester, kjøp SFO-
spesialplasser, bolig-/gruppeavlastning) 
viser nå et mindreforbruk på totalt 2,476 
mill kr. Av dette er 1,924 mill kroner 
merinntekter som følge av refusjon for 
ressurskrevende tjenester – og er blant 
annet en konsekvens av merforbruk ved 
Enhet for bo- og dagtilbud.  
 
Omsorgslønn: +0,200 mill kroner (Kostra 
254) 
Omsorgslønn har et mindreforbruk på 0,200 
mill kr basert på en videreføring av dagens 
aktivitet med 35 brukere med gyldig vedtak, 
mens det er budsjettert med 40 brukere.   
 
Personlig assistanse: - 1,019 mill kroner  
(Kostra 254) 
Personlig assistanse har et merforbruk på 
1,019 mill kroner. Prognosen forutsetter en 
økt aktivitet gjennom året og et 
gjennomsnittlig forbruk på 3,25 plasser mer 
enn budsjettert. Denne økningen vil være 
med på å redusere forbruket av 
hjemmesykepleietimer. 
 
Brukervalg praktisk bistand: -0,649 mill 
kroner (Kostra 254) 
Brukervalg praktisk bistand har et 
prognostisert merforbruk på 0,649 mill 
kroner.  Hovedårsak til merforbruket er 
høyere prisstigning enn forutsatt i budsjett, 
samt en noe høyere aktivitet. 
 
Kjøp av kommunal praktisk bistand: 
+0,931 mill kroner (Kostra 254) 
Ut fra budsjetterte utførte timer ligger det 
an til at man i 2010 kjøper kommunal 
praktisk bistand for 0,931 mill kroner 
mindre enn budsjettert.   
 


 10







Kostrafunksjoner pr funksjonsområde   


Aktiv 
prognose 
februar 


Meldt 
prognose 
februar 


Kommentar 


Kjøp av hjemmesykepleie: -1,846 mill 
kroner (Kostra 254) 
Ut fra budsjetterte utførte timer ligger det 
an til at man i 2010 kjøper 
hjemmesykepleie for 1,846 mill kroner mer 
enn budsjettert.  Årsaken er vesentlig flere 
utførte timer i hjemmesykepleien.  
Prognosen forutsetter en nedtrapping slik at 
samlet utførte timer utgjør 109 503 utførte 
timer i 2010.  Det er budsjettert med 107 
544 utførte timer av hjemmesykepleie. 
 
Annet: + 0,451 mill kroner (Kostra 254) 
Gjelder bestillers administrasjon, 
innsatsteamet, egenandeler hjemmetjenester 
og kjøp av sykehjemsplasser i Spania.  
Totalt en positiv prognose på  0,451 mill 
kroner. 
 
Enhet for bo- og dagtilbud viser totalt et 
merforbruk på 0,964 mill kroner.  
Hovedårsak til merforbruket knyttes til 
Glimmerveien boliger og tilpasning for 
bruker.  Merutgiftene bidrar til økte 
refusjoner for ressurskrevende tjenester.  
(Kostra 254) 
 
Hjemmesykepleie utfører: Budsjettet 
forutsetter 107 544 timer utført 
hjemmesykepleie i året til en pris på 672 kr  
pr time, dvs si et månedlig gjennomsnitt på 
8 962 utførte timer.  Utførte 
hjemmesykepleietimer er 9 851 timer i 
januar og 9 254 i februar. Gjennomsnitt så 
langt i år er på 9 553 timer pr måned.  
Merutgifter tilknyttet økning i utførte timer 
gir utslag på koststed kjøp hjemmesykepleie 
i enhet for bestiller. 
 
Utførte hjemmesykepleietimer defineres 
som sum bekreftede og ikke-bekreftede og 
1/3 av avlyste oppdrag.   
 
Det internfaktureres før hver 
periodeavslutning med inntekter til hvert 
enkelt distrikt/område, hvor bestillerenheten 
faktureres for utførte timer av enhet for 
hjemmesykepleie. 
 
På utførersiden klarer man ikke å holde 
budsjett ut fra kr 672 kroner pr utført time –
etter 2 måneder har prisen i realiteten vært 
nærmere 719 kr. Beregningsmetode er: 
(avvik mellom periodisert budsjett og 
korrigert regnskap (kr -915 000) / antall 
fakturerte timer (19 105 timer)) + 672 
kroner. Timeprisen målt etter 2 mnd kan 


 11







Kostrafunksjoner pr funksjonsområde   


Aktiv 
prognose 
februar 


Meldt 
prognose 
februar 


Kommentar 


være kunstig høy grunnet særskilte 
posteringer tilknyttet oppstart av nytt år.  
 
Det er igangsatt flere tiltak for en bedre 
måloppnåelse av vedtatt. 
 
Praktisk bistand utfører: Budsjettet 
forutsetter 40 209 timer utført praktisk 
bistand i året til en pris på 531 kr  pr time, 
dvs si et månedlig gjennomsnitt på 3 358 
utførte timer.  Utførte timer praktisk bistand 
er 3 067 i januar og 3 034 i februar, altså et 
gjennomsnitt på 3 051 timer. 
 
Utførte timer til praktisk bistand defineres 
som sum bekreftede og ikke-bekreftede og 
1/3 av avlyste oppdrag.   
 
Det internfaktureres før hver 
periodeavslutning, hvor bestillerenheten 
faktureres for utførte timer av praktisk 
bistand. 
 
På utførersiden klarer man ikke å holde 
budsjett ut fra kr 531 kroner pr utført time –
etter 2 måneder har prisen i realiteten vært 
nærmere 495 kr. Beregningsmetode er: 
(avvik mellom periodisert budsjett og 
korrigert regnskap (kr + 222 000) / antall 
fakturerte timer (6 100 timer)) + 531 
kroner. Timeprisen målt etter 2 mnd kan 
være kunstig høy grunnet særskilte 
posteringer tilknyttet oppstart av nytt år. 


Botilbud i institusjon 261 0 0   


Transport for funksjonshemmede 733 4 0


 TT-kjøring: +0,004 mill kroner (Kostra 
733) 
TT-kjøring er i tråd med budsjett, dvs viser 
et mindreforbruk på 0,004 mill kr. 


Sum Funksjonsområde 3: Pleie- og 
omsorg   574 0   
Sum Bydel ekskl. sosialhjelp   10 213 10 000   


Økonomisk sosialhjelp 281 385 0


 Økonomisk sosialhjelp: (Kostra 281) 
Sosialhjelp har et prognostisert 
mindreforbruk på 0,385 mill kroner.  
Tendensen etter 2 måneder er færre antall 
brukere enn budsjettert, men høyere 
gjennomsnittlig utgifter pr bruker enn 
budsjettert. I tillegg vurderes 
refusjonsinntekter med mer i prognosen. 
 
I januar hadde bydelen gjennomsnittlig  303 
klienter og i februar 336 klienter. For hele 
året 2009 er det budsjettert med 330 klienter 
pr måned og gjennomsnitt hittil er 320 
klienter pr måned.   
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde   


Aktiv 
prognose 
februar 


Meldt 
prognose 
februar 


Kommentar 


Det er budsjettert med kr 9 200 pr klient pr 
måned. Gjennomsnittlig utbetalt pr klient er 
varierende, for årets 2 første måneder er det 
gjennomsnittlig utbetalt pr klient 9 750 kr. 


Funksjonsområde 4: Økonomisk 
sosialhjelp   385 0   


Sum Bydel Nordstrand   10 598 10 000   
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Risikovurdering:  
 


Aktivitet/omstilling - generelt Risiko-nivå


Økonomisk 
effekt i 
2010 


1. Bokollektivet øst L -800 
2. Introduksjon Flyktninger M -1 200 
Sum risikovurdert funksjonsområde 1   -2 000 
      


Aktivitet/omstilling - funksjonsområde 2B Risiko-nivå


Økonomisk 
effekt i 
2010 


1. Flere/dyrere tiltak i barnevernet i løpet av året L -5 000 
Sum risikovurdert på funksjonsområde 2B   -5 000 
      


Aktivitet/omstilling -  funksjonsområde 3 Risiko-nivå


Økonomisk 
effekt i 
2010 


1. Flere og dyrere tiltak for ressurskrevende brukere M -4 000 
2. Sykehjemsplasser opp til 2009-nivå, dvs fra + 6 plasser L -3 000 
3. Økning vederlagsinntekter (dersom man får 2,4% prisøkning i fht 
2009) M 1 700 
4. Antall utførte timer hjemmesykepleie 112 857 i 2009, budsj 107 540 M -2 700 
5.Reell pris hjemmesykepleie 2009 er 682 kr, 2010-bud er 672kr M -1 100 
Sum risikovurdert på funksjonsområde 3   -9 100 
    


Aktivitet/omstilling -  funksjonsområde 4 Risiko-nivå


Økonomisk 
effekt i 
2010 


1. Økte sos.hj.utgifter (antall kl., gj.snittlig utbetaling pr jan tilsier +1,2)     
Sum risikovurdert på funksjonsområde 4   0 
    
Sum total risiko   -16 100 
   
Avsetning i Budsjett 2010   26 100 
   
Avsetning etter risikovurdering   10 000 
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 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen


 


 
 


Protokoll 4/10 
 
 
Møte: Arbeidsutvalget  
Møtested: BU-salen, Bydelsadministrasjonen, 


Ekebergveien 243 
 


Møtetid: Mandag 03. mai 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:   
   
Som vara møtte:   
   
I tillegg møtte fra 
administrasjonen: 


 
Per Johannessen, bydelsdirektør 


 


 Irene Borge-Hansen, konsulent 
 


 


Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  
 
Åpen halvtime:        Ingen frammøtte 
 
 
 
Informasjon:  
Sigbjørn Odden (H) refererte fra møter og framdrift angående lokal trafikkplan. Møtene vil bli 
intensivert med følgende møtedatoer:  10.05, 31.05. og 08.06. kl 17.00 – 19.00.  
 
 
 
Eventuelt:      Ingen saker 
 
 







 
 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 47 /10  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 03.05.10 - Arbeidsutvalget.......... 1 
Sak 48 /10  Godkjenning av protokoll fra møte 25.03.10 - Arbeidsutvalget ............................. 1 
Sak 49 /10  Avviksrapport februar 2010 Bydel Nordstrand....................................................... 2 
Sak 50 /10  Avviksrapport mars 2010 Bydel Nordstrand .......................................................... 2 
Sak 51 /10  Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand........................................... 3 
Sak 52 /10  Trikkelinje Ljabru - Hauketo .................................................................................. 4 
Sak 53 /10  Fredning av Lja bru og nedre del av Ljabrubakken ................................................ 6 
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Sak 47 /10  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 03.05.10 - 
Arbeidsutvalget 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møte 03.05.10 godkjennes  
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
To tilleggssaker ble omdelt på møtet: 
 -    sak 58 /10 -   Omsorg +  -  innhold og organisering  
 -    sak 59 /10 -   Søknad om salgsbevilling - Rema 1000 Brattlikollen 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med to tilleggssaker, sak 58 og 
59/10 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 03.05.10 godkjennes med to tilleggssaker, sak 58 og 59/10 
 
 
 


 Sak 48 /10  Godkjenning av protokoll fra møte 25.03.10 - 
Arbeidsutvalget 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 25.03.10 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 25.03.10 godkjennes  
 
 
 
 
 
 
 







 Sak 49 /10  Avviksrapport februar 2010 Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd og 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 februar 2010 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 og utvalg og bydelsutvalget til behandling 
 
 
 


 Sak 50 /10  Avviksrapport mars 2010 Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komiteer, råd og utvalg og bydelsutvalg 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 mars 2010 Bydel Nordstrand tas til orientering 
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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 og utvalg og bydelsutvalg til behandling 
 
 
 


 Sak 51 /10  Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand til 
behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kultur komite 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdsel komite 
Bydelsutvalget  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  


1. Arbeidsmiljøutvalget anser ikke at Revidert plan for barnehagebehov i Bydel 
Nordstrand 2010 – 2015 umiddelbart vil medføre arbeidsmiljømessige konsekvenser. 


2. Ombygging, nybygging, større endringer og omstillingsprosjekter som følge av planen 
blir behandlet på ordinær måte i Arbeidsmiljøutvalget /Medbestemmelsesutvalget. 


 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget vedtar Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 2010 – 
2015 og slutter seg til konklusjonen i saken slik den foreligger i 11 punkter. 


2. Gjennomføring av Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 2010 – 2015 
delegeres til bydelsdirektør. 


3.  Den rullerte planen legges hvert år fram til politisk behandling i utvalg, råd, komiteer 
og bydelsutvalg. 


 







 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand til 
behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kultur komite 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdsel komite 
Bydelsutvalget  
 
 
 


 Sak 52 /10  Trikkelinje Ljabru - Hauketo 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  


1. Bydel Nordstrand er preget av stor gjennomgangstrafikk og smale veier. 
Arbeidsutvalget  ser dermed positivt på en styrking av miljøvennlig kollektivtransport, 
som en forlengelse av trikkelinjen fra Ljabru til Hauketo representerer. 


2. Det melder seg imidlertid en rekke spørsmålsstillinger: 
a) En løsning med trikkelinje ved siden av Ekebergveien mellom Ljabru og 


Ljabruveien vil berøre eiendommer, eksisterende bygninger og kryssende 
småveier. 


b)  En løsning med trikkelinje i selve Ekebergveien er lite hensiktsmessig på 
grunn av stillestående køer i rushtidene. 


c) Ljabruveien er meget sterkt trafikkert, og en krysning av denne veien i plan vil 
representere en meget uoversiktlig og lite ønskelig trafikksituasjon. 
Ljabruveien må krysses enten i tunnel eller bro. 


d) I sum ser et alternativ med tunnel ut til å representere en mindre utfordring 
enn dagalternativet, men dette må utredes nærmere. 


e) Det blir et spørsmål om vendesløyfe på Hauketo eller om det bare skal 
benyttes materiell som kan ende i buttspor. Halvparten av trikkene som 
betjener Ljabrulinjen i dag er avhengige av vendesløyfe. 


3. Det må legges opp til et tilbud som bidrar til å redusere biltrafikk over 
Nordstrandsplatået. I den sammenheng bør det planlegges for park/ride-løsninger og 
begrensning av biltrafikk inn i Ekebergveien. 


4. Det må tas spesielle hensyn til bevaring av Ljanselva. 
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5. Arbeidsutvalget vil be om at det i sammenheng med planene for forlengelse av 
Ekebergbanen også vurderes andre tiltak som kan bidra til å øke sikkerhet og 
regularitet og samtidig få ned reisetiden på banen. Det tenkes spesielt på dobbeltspor 
ved Sæter, å få veitrafikken, evt banen, i kulvert under Holtet og å få etablert tunnel 
for strekningen mellom Sjømannsskolen og Konows gate. 


6. Bydel Nordstrand ønsker å delta i den videre planlegging, og ønsker å oppnevne en 
bydelspolitiker til å delta i en samarbeids- eller referansegruppe. 


 
Til komiteer og råd: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget fremmet fellesforslag om endring i punkt 6: 
6. Bydel Nordstrand ønsker å delta i den videre planlegging og oppnevner leder av BMS-  


komiteen, Svein Erik Aldal (FrP) og nestleder, Erik A. Telnes (SV) som vara, til å delta i en 
samarbeids- eller referansegruppe 


 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak punkt 1-5 ble enstemmig vedtatt 
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak, punkt 6, ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 


1. Bydel Nordstrand er preget av stor gjennomgangstrafikk og smale veier. 
Arbeidsutvalget  ser dermed positivt på en styrking av miljøvennlig kollektivtransport, 
som en forlengelse av trikkelinjen fra Ljabru til Hauketo representerer. 


2. Det melder seg imidlertid en rekke spørsmålsstillinger: 
a. En løsning med trikkelinje ved siden av Ekebergveien mellom Ljabru og 


Ljabruveien vil berøre eiendommer, eksisterende bygninger og kryssende 
småveier. 


b.  En løsning med trikkelinje i selve Ekebergveien er lite hensiktsmessig på 
grunn av stillestående køer i rushtidene. 


c. Ljabruveien er meget sterkt trafikkert, og en krysning av denne veien i plan vil 
representere en meget uoversiktlig og lite ønskelig trafikksituasjon. 
Ljabruveien må krysses enten i tunnel eller bro. 


d. I sum ser et alternativ med tunnel ut til å representere en mindre utfordring 
enn dagalternativet, men dette må utredes nærmere. 


e. Det blir et spørsmål om vendesløyfe på Hauketo eller om det bare skal 
benyttes materiell som kan ende i buttspor. Halvparten av trikkene som 
betjener Ljabrulinjen i dag er avhengige av vendesløyfe. 


3. Det må legges opp til et tilbud som bidrar til å redusere biltrafikk over 
Nordstrandsplatået. I den sammenheng bør det planlegges for park/ride-løsninger og 
begrensning av biltrafikk inn i Ekebergveien. 


4. Det må tas spesielle hensyn til bevaring av Ljanselva. 
 
 







5. Arbeidsutvalget vil be om at det i sammenheng med planene for forlengelse av 
Ekebergbanen også vurderes andre tiltak som kan bidra til å øke sikkerhet og 
regularitet og samtidig få ned reisetiden på banen. Det tenkes spesielt på dobbeltspor 
ved Sæter, å få veitrafikken, evt banen, i kulvert under Holtet og å få etablert tunnel 
for strekningen mellom Sjømannsskolen og Konows gate. 


6.  Bydel Nordstrand ønsker å delta i den videre planlegging  og oppnevner leder av 
BMS-  komiteen, Svein Erik Aldal (FrP) og nestleder, Erik A. Telnes (SV) som vara,  
til å delta i en samarbeids- eller referansegruppe 


 
 
 


 Sak 53 /10  Fredning av Lja bru og nedre del av Ljabrubakken 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i : 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som anbefales for bydelsutvalget, vedtas. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget stiller seg positivt til forslaget om fredning av Lja bru og nedre del av 
Ljabrubakken  
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget fremmet forslag om at saken også behandles i BUK-komiteen 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med arbeidsutvalgets 
tilleggsforslag om at saken også behandles i BUK-komiteen 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i : 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Barn, ungdom og kultur komite 
Bydelsutvalget 
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 Sak 54 /10  Mulig salg av kommunal eiendom 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i : 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  


1. Bydelsutvalget ser positivt på at planer om mulig utvidelse av Solveien til en større 
gjennomgangsåre for trafikk over Nordstrandplatået aldri er blitt realisert. 


2. Bydelsutvalget har ingen innvendinger mot at den aktuelle eiendomsstripen blir solgt 
og tilbakeført til eierne av tilstøtende eiendommer. 


  
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 : 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 55 /10  Revidering av plan for " Prioriterte forslag til 
idrettsanlegg utenfor økonomirammen" 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i : 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens  innstilling overfor bydelsutvalgte anbefales vedtatt 
  
 
 







Til bydelsutvalget:  
Bydel Nordstrand har følgende forslag til bydelens prioritering av idrettsanlegg utenfor 
økonomirammen : 
 


Prioritering Beliggenhet/klubb Anleggstype Kommentar 
* Lambertseter Bade- og Svømmeanlegg  


50 meter 
Se vedlegg 


1 Lambertseter  Kunstgress  Se vedlegg 
2 Leirskallen/Nordstrand turn Turnhall Se vedlegg 
3 Ekeberg II /BSK Kunstgress Se vedlegg 
4 Lambertseter Flerbrukshall med brytemodul Se vedlegg 
5 Ekeberg Skole Flerbrukshall Se vedlegg 
6 Nordstrand 2 Flerbrukshall Se vedlegg 
7 Nordstrand tennis Tennishall Se vedlegg 
8 Lambertseter  Tursti Se vedlegg 
9 Grønmo/BSK Skiskyteranlegg Se vedlegg 


10 Ekeberg skole Rulleskøyteanlegg Se vedlegg 
    


 
 


Utfyllende informasjon til prioriteringslisten   
(Prioritering er satt i parentes.) 
 
Lambertseter svømmeklubb 
(*) Bade- og Svømmeanlegg 
I oversikten over ”Bade- og svømmeanlegg”  - Konkurranseanlegg, Oslo” er beliggenhet ikke 
fastsatt. Bydel Nordstrand mener dette anlegget bør legges til Lambertseter, innplassert i 
Lambertseter Idrettspark.  
 
Oslo har et av landets dårligste dekning av svømmeanlegg i forhold til publikums og 
svømmeidrettens behov. Hvis man foretar en dypere analyse er dekningen tilnærmet like 
dårlig i hele byen. Det er derfor gledelig å se at det nå er svømmeidrettens behov for et 
fullverdig konkurranse anlegg som er prioritert. Anlegg som har fokus på publikumsbehovet 
i byen må evt. komme i tillegg, hvor flere private investorer har kommet med slike planer. 
 
Lambertseter Svømmeklubb tilhører Bydel Nordstrand og har Oslos og landets største 
svømmemiljø. De organiserer svømmeaktivitet for alle brukergrupper fra 0-100 år. Deres 25 
m svømmebasseng har vært det samme i snart 40 år. Bassenget brukes fra kl 0600 til langt på 
kveld, 7 dager i uken. Kapasiteten er sprengt og klubben står ovenfor følgende utfordringer: 
 


1. Flere hundre barn årlig, blir utestengt fra svømmesporten grunnet plassmangel 
2. Dagens treningsplass er svært begrenset og må deles med flere svømmeidretter 
3. Deres tradisjonsrike svømmearrangement Lambertseter Open med internasjonal 


deltakelse står i fare for å måtte nedlegges, grunnet dagens krav til internasjonale 
stevner. 


4. For liten plass til det som burde tilbys av svømmeopplæring for bydelens skoler.  
5. Har ikke tilbud til handikappede grunnet plassmangel. 
6. Tilbudet til ikke-organisert aktivitet og vanlig publikum svært dårlig, kun 2dg i uken. 
  


Bydel Nordstrand er kjent med at et Riksanlegg for nasjonale og internasjonale mesterskap i 
svømming, Type A anlegg er planlagt av NSF i Bergen. NSF og OSK har også fremmet et 
forslag om at Oslo, bør ha et mindre konkurranseanlegg Type B: Anlegg for norske 
mesterskap og stevner med internasjonale deltagelse.1000-1500 tribuneplasser, med mulighet 
for TV overføring. 
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Som det nå fremgår av kommunedelplan håper vi et slikt anlegg kan innpasses i Lambertseter 
Idrettspark, som samtidig vil sikre klubbens eksistens og behov for videreutvikling, samt 
dekke Oslos behov for et fullverdig konkurransebasseng.  
 
Lambertseter Svømmeklubb er kjent for sine sportslige resultater, arrangementer og drifting 
av svømmeanlegg. Klubben har flere heltidsansatte i sin idrettsorganisasjon som tilbyr å drifte 
det nye anlegget for Oslo kommune i samarbeid med idrettsetaten. Oslo svømmingen har ikke 
behov for et nytt Tøyen uten ”eierskap” og forankring i et sterkt svømmemiljø.   
 
Til info kan nevnes at Lambertseter Bads garderober nylig har gjennomgått en universell 
tilpassning for handikappede, grunnet lovkrav om adgang til alle offentlige bygg. Bassenget 
er fortsatt det samme og endrer ikke på noen av de behov som nevnt i denne redegjørelse.  
 
 
Lambertseter IF 
Siden 2004 har Lambertseter IF arbeidet for både kunstgress og idrettshall i idrettsparken på 
Lambertseter. Det er viktig for LIF’s eksistens som breddeidrettslag at disse to prosjektene nå 
blir realisert. Vi har over de siste år merket stor flukt fra klubben så fort barna blir eldre. 
Denne trenden ønsker vi å snu.  Det er i dag tre aktive grupper i klubben. En meget aktiv 
allidrettsgruppe bestående av ca 60 barn. En fotballgruppe med ca 400 medlemmer og en 
Friidrettsgruppe med ca 80 medlemmer. 
 
(1) Status på kunstgress:  Midler ble bevilget over Oslo budsjettet til bane i 2008.  Nå i 2010 
ser det ut til å falle på plass etter dispensasjon fra Riksantikvar og omfordeling av midler.  
Endelig avklaring ventes i disse dager. 
 
(4)Status Flerbrukshall: Planinitiativ er sendt til Plan og Bygg og man venter på avklaring 
herfra.  Det er lovet en avklaring på planinitiativet i løpet av april-mai.  Hallen på 
Lambertseter er forøvrig også en av de hallene som nå er prioritert fra OIK. Hallen er planlagt 
med brytemodul, og bryteklubbens eksistens er avhengig av hall fordi de blir kastet ut av 
eksisterende fasiliteter da disse er foreslått omregulert til barnehage.  
 
 
Nordstrand Turnforening 
(2) Leirskallen Flerbrukshall for turn 
Nordstrand Turnforening har som 1. prioritet å få bygget nytt treningsanlegg for sine 630 
medlemmer og 45 instruktører i nye Leirskallen idrettshall.  
Dette prosjektet, som er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Idrettshaller AS og Oslo 
Kommune har allerede fått kommunale bevilgninger og er nå under regulering og 
prosjektering.  
 
Når hallen står ferdig vil dette anlegget være det aller første kommunale idrettsanlegg i Oslo 
tilrettelagt for turn og basistrening.   
Anlegget vil foruten turn kunne tilby basistrening for alpin, freestyle, hopp, friidrett, dans og 
roing i bydelen. Allsportgruppen for utviklingshemmede i NIF og SFO er aktuelle brukere. 
 
I dag er treningshverdagen for foreningen krevende med liten plass med håndtering av 1,5 
tonn treningsutstyr og apparater på hver treningskveld.  
Nordstrand Turnforenings aktiviteter dekker pr. i dag trening på alle ukedager ved Nordstrand 
barneskole samt to kvelder på Norges Idrettshøyskole.  







 
Turnforeningen har eksistert på skoler i bydelen siden 1963 og er i dag den nest største 
turnforeningen i Oslo og Akershus Gymnastikk og Turnkrets. 
 
 
Bækkelagets Sportsklub BSK 
(3) Ekeberg II, kunstgress er satt i bestilling, med undervarme og lys og banen forventes 
ferdigstilt høsten 2010 (byggestart etter Norway Cup er over) 
  
(5) Idrettshall på Ekeberg skole er satt i bestilling og ventes ferdigstilt i 2011. 
 
(9) Grønmo Skiskytteranlegg 
Bekkelaget er en av få skiskyttertilbud vår del av Oslo. Å legge et skiskytteranlegg til 
Grønmo vil både gi sporten et løft i Oslo og også gi store muligheter for skiskyting for 
handikappede 
 
 
Nordstrand Idrettsforening 
(6) Nordstrandhallen 2. Nordstrand IF benytter i dag Nordstrandhallen som hjemmearena 
for sitt elitespill. Hallen er ikke godkjent for dette. Lagene spiller på dispensasjon fra Norges 
Håndball Forbund. Det er gitt slik dispensasjon for elitespill frem til 2014. 
 
Nordstrandhallen er en eldre hall med 1 spilleflate. Ny hall er prosjektert med 2 spilleflater for 
breddespill og som kamparena for elitespill hvor banen vendes slik at det spilles med tribuner 
på begge langsider av banen. 
 
Det arbeides for å finansiere hallen med like deler Tippemidler og Kommunale midler, og sist 
men ikke minst, klubbens egne tilskudd/lån og egeninnsats. 
 
Nordstrandhallen er en eldre hall som bærer preg av sin tids løsninger både mht 
energiøkonomisering og ikke minst også muligheter for utøvelse av idrett.  
 
Hallen er ikke godkjent for elitespill da den er både for kort, for smal og har for lav høyde 
samtidig som tilskuerfasiliteter og garderober med mer ikke er innefor de rammer som angis 
for slike haller i dag. 
 
Nordstrand IF har partneravtale med BSK og konstellasjonen er således eneste klubb på 
landsbasis som har både herre- og damelag på elitenivå. 
 
Nordstrand IF har også en meget velfungerende Allsportgruppe, en tidligere nevnt 
Håndballgruppe med vel 525 spillere og en fotballgruppe med totalt 1309 spillere som alle har 
behov for muligheten for innendørs treningsfasiliteter. Klubben må i dag leie halltid i alle 
omkringliggende skoler/haller og kan slik situasjonen er pr i dag ikke ta i mot barn og unge 
som ønsker å spille innenfor klubbens rammer.    
Slik situasjonen er i dag er det ikke mulig å utøve idretter som fotball, innebandy, volleyball 
og lignende i hallen. 
Hallen planlegges ferdigstilt medio 2014, slik at den er klar for elitespill fra sesongstart 
høsten 2014 og dermed oppfyller Håndballforbundets krav. 
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Nordstrand tennisklubb 
(7) Utvidelse av eksisterende hall. Tennisklubben ønsker å utvide sin eksisterende hall med 
to nye spilleflater. Klubben vil selv finansiere prosjektet, men er avhengig av å kunne bygge 
på Nordseter skoles arealer.  
Status: Skolebyråden er positiv til prosjektet, og ønsker å se på en fellesløsning med behovet 
for utbedring av Nordseter skole.  
 
 
Lambertseter skole – Bergkrystallen – Kortbølgen  
(8) Lysløype/tursti. Denne lysløypa/turstien har ligget på Lambertseter i svært mange år. Den 
er fullstendig nedgrodd/gjørmete, uten lys og kan ikke brukes verken til tur eller jogging.  
Med en rehabilitering av denne vil den fremstå som et attraktivt tilbud til alle bydelens 
beboere. 
 
(10) Ekeberg Skole Rullskøyteanlegg 
Bydelen har ikke mottatt forslag fra noen av bydelens klubber om dette, men vi mener at barn 
og unge bør ha et anlegg som fremmer lek og skøytesport. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arbeidsutvalget fremmet forslag om at saken også behandles i BMS-komiteen 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med arbeidsutvalgets 
tilleggsforslag om at saken også behandles i BMS-komiteen 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i : 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 56 /10  Fordeling av frivillighetsmidler i 2010 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til: 
Barn, ungdom og kulturkomiè 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget taes til orientering 
 
 
 







Til bydelsutvalget:  
Fordeling av frivillighetsmidler for 2010 godkjennes i tråd med ” Innstilling til fordeling av 
frivillighetsmidler”(vedlegg 1). 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til: 
Barn, ungdom og kulturkomiè 
Bydelsutvalget 
 
 


 Sak 57 /10  Årsrapport og regnskap for 2009 - Frivillighetssentralen 
Ekeberg - Bekkelaget 


 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i : 
Eldrerådet 
Helse- sosialkomite 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsrapport og regnskap for  Frivillighetssentralen Ekeberg - Bekkelaget 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 til behandling i : 
Eldrerådet 
Helse- sosialkomite 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
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 Sak 58 /10  Omsorg +    -  innhold og organisering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
  
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget slutter seg til Byrådssak 243/09 Omsorg+ - Innhold og organisering, men 
finner behov for presisering på følgende:  


1. Husverten må kunne benyttes fleksibelt inn i aktivitetssenteret.  
2. Husverten må kunne benyttes som nattevakt på huset. 


 
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: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
 
 


 Sak 59 /10  Søknad om salgsbevilling - Rema 1000 Brattlikollen 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
 
Bydel Nordstrand går inn for at Thomas Lindsay AS skal få salgsbevilling i tråd med søknad i 
forbindelse med eierskifte ved Rema 1000 på Brattlikollen. 
 
Til komiteer og råd:  
Vedtaket i arbeidsutvalget tas til orientering 
 
 







Til bydelsutvalget:  
Vedtaket i arbeidsutvalget 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: 
Bydel Nordstrand går inn for at Thomas Lindsay AS skal få salgsbevilling i tråd med søknad i 
forbindelse med eierskifte ved Rema 1000 på Brattlikollen. 
 
 
 
Møtet hevet kl  20.10 
 
  
 
Oslo, 04.05.2010 
 
 
 
 
Sigbjørn Odden (H) 
bydelsutvalgets leder 
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Bydel Nordstrand – 2010 Avviksrapport mnd 3 pr 31.03.2010 
 
 
 
Prognosen pr 31. mars viser et positiv avvik for 2010 på 10,0 mill kroner. I budsjett 2010 er 
det vedtatt en total avsetning på 26 mill kroner. I avviksrapporten fremkommer en 
risikovurdering for bydelen på 16 mill kroner. Før man eventuelt friskmelder risikofaktorene, 
meldes overskytende avsetning på 10 mill kroner som prognostisert mindreforbruk for 2010.  
 
Meldt prognose på 10,0 mill kroner i mindreforbruk er bydelens offisielle prognose for 2010. 
 
I avviksrapporten benyttes ”aktiv prognose” som internt styringsdokument tilknyttet 
økonomioppfølgingen i 2010.  Aktiv prognose kommenteres tilknyttet oppstilling av 
økonomistørrelser pr enhet. Pr februar var aktiv prognose totalt kr 10,589 mill kroner i 
mindreforbruk og for mars var den totalt 11,146 mill kroner.  Den aktive prognosen 
inneholder forutsetninger om oppnåelse av igangsatte tiltak på totalt 8,954 mill kroner.  Ut fra 
en total  risikovurdering finner man det forsvarlig å melde en offisiell prognose på + 10,0 mill 
kroner i mindreforbruk. 
 
Avviksrapportering måned for måned bringer noen variasjoner i prognosen, dvs hva man på 
best mulig grunnlag kan anslå som sluttresultat for 2010. Avviksrapport for mars 2010 viser 
aktiv prognose forventet mindreforbruk (overskudd) på 11,146 mill kroner i forhold til 
bydelens totale budsjett for 2010. Den økonomiske utviklingen gjennom 2010 kan fremstilles 
ved følgende diagram (i tusen kroner): 
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Bydelen har følgende avvik, aktiv prognose og meldt prognose pr 31.03.2010:  
(- = merforbruk, + = mindreforbruk) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 


Resultat mars 2010 


Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korrigert 
regnskap Avvik 


Aktiv 
prognose 
februar 


Aktiv 
prognose 


mars 


Meldt 
prognose 


mars 


Bestillerenheten 515 752 516 078 129 413 130 735 -1 322 1 252 1 401
Kommentarer Enhet for bestiller 
(Består av kjøp innen tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, dagsenterplasser, sykehjemsplasser, kjøp av 
plasser psykiatri, vederlagsinntekter, egenandeler hjemmetjeneste, TT-kjøring, Trygghetsalarm, borgerstyrt personlig 
assistanse, brukervalg, omsorgslønn, støttekontakt, innsatsteam, private barnehager): 
 
Psykiatri prognose: +1,108 mill kr (Kostra 253) 
Kjøp av psykiatriplasser har et prognostisert mindreforbruk på 1,108 mill kroner. Det er budsjettert med 26 plasser på 
årsbasis og prognosen tilsier 26 plasser i løpet av 2010.  Årsaken til mindreforbruket er at bydelen har forhandlet ned 
pris på blant annet Villa Enerhaugen og Conrad Svendsen Senter. 
 
Dagsenterplasser utgifter: – 0,259 mill kr (Kostra 253) 
Bydelen har merforbruk på kjøp av dagsenterplasser for eldre på 0,259 mill kroner.  Dette skyldes hovedsakelig lavere 
brukerbetaling enn budsjettert, men også ekstra plasser utover fast bestilling på Nordseterhjemmet og merutgift transport 
i overgangsfasen til ny transportordning. Det arbeides med å få til en bedre utnyttelse av de bestilte plassene. Dette vil 
kunne medføre at flere brukere får et dagtilbud, samtidig som brukerbetalingen vil kunne øke.  
 
Sykehjemsplasser utgifter: 0,0 mill kr (Kostra 253) 
Prognose på 0,0 mill kroner er et resultat av en forventning om et gjennomsnittlig forbruk på 502,5 plasser, mens det er 
budsjettert med 502,0 plasser. Redusert pris for en spesialplass på Villa Enerhaugen og en utvikling mot færre skjermede 
plasser, gjør at en holder budsjettet selv om en forventer å bruke en halv plass mer enn budsjettert. På bakgrunn av et 
svært høyt forbruk av hjemmesykepleietimer i årets første måneder har Bestillerenheten planlagt et tiltak for å få to av 
de tyngste brukerne av hjemmesykepleie inn på sykehjemsplasser. En slik løsning kan være langt rimeligere for bydelen, 
samtidig som det faglig sett vil være et enda bedre tilbud.  Enkelttiltak av stor kostnadsmessig karakter budsjettjusteres 
mellom kostnadsstedene.  
 
Prognosen inneholder en forventet nedtrapping frem mot sommeren med 500 plasser i juni. Deretter har en av erfaring 
forventet en økning i juli, før en ny gradvis nedtrapping utover høsten med 498 plasser i november og desember. Tallene 
for andre halvår var opprinnelig bedre, men tiltaket for å redusere hjemmesykepleietimer vil gi en økning på to 
sykehjemsplasser pr måned fra juli. 
 
I tillegg kommer intermediære plasser, hvor bydelens egenandel tilsier 4,9 plasser.  Bydelens andel på 3,553 mill er både 
budsjettert og prognostisert. 
 
Sykehjemsplasser inntekter: +0,125 mill kr (Kostra 253) 
Vederlagsinntekter for sykehjemsplasser er prognostisert til å være 0,125 mill høyere enn budsjettert. Prognosen 
forutsetter et like gunstig etteroppgjør  som i 2009. 
 
TT-kjøring: +0,00 mill kroner (Kostra 733) 
TT-kjøring er i tråd med budsjett, dvs viser en prognose på 0,0 mill kr. 
 
Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne: +2,697 mill kroner (Kostra 254 og 215) 
(Kjøp av tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne (inkludert kjøp av botilbud, dagtilbud, refusjon for 
ressurskrevende tjenester, kjøp SFO-spesialplasser, bolig-/gruppeavlastning) viser nå et mindreforbruk på totalt 2,697 
mill kr. Av dette er 1,924 mill kroner merinntekter som følge av refusjon for ressurskrevende tjenester – og er blant 
annet en konsekvens av merforbruk ved Enhet for bo- og dagtilbud. 
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Resultat mars 2010 


Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korrigert 
regnskap Avvik 


Aktiv 
prognose 
februar 


Aktiv 
prognose 


mars 


Meldt 
prognose 


mars 


Enhet for bestiller forts. 
 
Omsorgslønn: +0,125 mill kroner (Kostra 254) 
Omsorgslønn har et mindreforbruk på 0,125 mill kr basert på en videreføring med 35 brukere med gyldig vedtak, mens 
det er budsjettert med 40 brukere.  Det økte fra 35 til 36 brukere i mars. 
 
Personlig assistanse: - 0,973 mill kroner  (Kostra 254) 
Personlig assistanse har et merforbruk på 0, 973 mill kroner. Prognosen forutsetter en økt aktivitet gjennom året og et 
gjennomsnittlig forbruk på 3,17 plasser mer enn budsjettert. Denne økningen vil være med på å redusere forbruket av 
hjemmesykepleietimer.  Enkelttiltak av stor kostnadsmessig karakter budsjettjusteres mellom kostnadsstedene.  
 
Brukervalg praktisk bistand: -0,713 mill kroner (Kostra 254) 
Brukervalg praktisk bistand har et prognostisert merforbruk på 0,713 mill kroner. Dette skyldes både høyere prisstigning 
og større aktivitet enn forutsatt i budsjett. 
 
Kjøp av kommunal praktisk bistand: +0,772 mill kroner (Kostra 254) 
Ut fra budsjetterte utførte timer ligger det an til at man i 2010 kjøper kommunal praktisk bistand for 0,772 mill kroner 
mindre enn budsjettert.   
 
Kjøp av hjemmesykepleie: -2,132 mill kroner (Kostra 254) 
Ut fra budsjetterte utførte timer ligger det an til at man i 2010 kjøper hjemmesykepleie for 2,132 mill kroner mer enn 
budsjettert.  Årsaken er vesentlig flere utførte timer i hjemmesykepleien.  Prognosen forutsetter en nedtrapping slik at 
samlet utførte timer utgjør 110 716 utførte timer i 2010.  Det er budsjettert med 107 544 utførte timer av 
hjemmesykepleie.  Fra 1. juni vil bli implementert en ny oppfølgings- og prismodell for kontinuerlig oppfølging av 
vedtakstimer.  
 
Private barnehager: 0,0 mill kroner (Kostra 201) 
Prognostiserte utbetalinger samsvarer med budsjett for 2010.   
 
Annet: + 0,651 mill kroner (Kostra 254) 
Gjelder bestillers administrasjon, innsatsteamet, egenandeler hjemmetjenester.  Totalt en positiv prognose på  0,651 mill 
kroner.   
 
Service- og 
forvaltningsenheten 30 562 30 670 7 887 7 808 79 100 100
Kommentarer Enhet for service- og forvaltning (består av frivillighetsmidler, frivillighetssentral, råd/utvalg/komiteer, 
boligkontor, IKT, sjåførtjeneste, bydelshuset) : 
 
Sjåførtjenesten har et prognostisert mindreforbruk på 0,100 mill kroner.  Årsaken er en bedre ressursutnyttelse, bl.a. ved 
at ferieavvikling koordineres uten vikarbruk (Kostra 234). 
 


Enhet for forebyggende arbeid 70 006 69 779 18 778 18 603 175 0 -158
Kommentarer Enhet for forebyggende arbeid  (består av senior-/eldresentre, ergo-/fysioterapi, SLT, pedagogisk 
fagsenter, feltarbeiderteam, fritidsklubb, helsestasjon og familiesenter, Herregårdsveien 4,  Marmorberget samlokaliserte 
boliger/trygdeboliger, aktivitetshuset Gnisten og psykiatritiltak ): 
 
Private eldresentre har prognostiserte merutgifter på 0,080 mill kroner grunnet en noe dyrere driftsavtale enn budsjettert 
(Kostra 234). 
 
Fysio- og ergoterapi har et prognostisert merforbruk på –0,120 mill kroner grunnet større aktivitet enn forutsatt i 
budsjettet (Kostra 241). 
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Resultat mars 2010 


Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korrigert 
regnskap Avvik 


Aktiv 
prognose 
februar 


Aktiv 
prognose 


mars 


Meldt 
prognose 


mars 


Enhet for bo- og dagtilbud 65 162 65 133 17 542 17 387 155 -964 -543
Kommentarer Enhet for bo- og dagtilbud (består av utførende bo- og dagtilbudtjenester): 
 
Enhet for bo- og dagtilbud viser totalt et merforbruk på 0,543 mill kroner. Hovedårsak til merforbruket knyttes til 
Glimmerveien boliger og tilpasning for krevende brukere. Merutgiftene bidrar til økte refusjoner for ressurskrevende 
tjenester.  (Kostra 254) 
 


Enhet for barnehager nord 23 610 23 749 7 801 7 558 243 -170 -36
Kommentarer Enhet for barnehager  Nord (består av kommunale barnehager og familiebarnehager): 
 
Noen variasjoner mellom barnehagene, totalt et mindreforbruk på 0,116 mill kr for alle barnehager.  Prognose for 
barnehagene forutsetter at fremdriftsplan og kompensasjon for oppstart er i henhold til budsjettforutsetingene og ikke 
minst meldte kompensasjonsordninger. (Kostra 201) 
 
Prognose for Barnehager Nord viser merforbruk på 0,36 mill kroner.  Størst utslag er det ved Radiobølgen barnehage 
hvor man får mindreinntekter grunnet lavere antall barn enn budsjettert.  Etter hovedopptaket i 2010 vil man eventuelt 
kunne øke antallet som igjen vil påvirke prognosen. 
 


Enhet for barnehager sør 24 268 22 933 7 393 8 972 -1 580 300 152
Kommentarer Enhet for barnehager Sør (består av kommunale barnehager): 
 
Noen variasjoner mellom barnehagene, totalt et mindreforbruk på 0,116 mill kr for alle barnehager.  Prognose for 
barnehagene forutsetter at fremdriftsplan og kompensasjon for oppstart er i henhold til budsjettforutsetingene og ikke 
minst meldte kompensasjonsordninger. (Kostra 201) 
 
Prognose for Barnehager Sør viser mindreforbruk på 0,152 mill kroner – fordelt på flere barnehager (Kostra 201) 
 
Enhet for hjemmesykepleie 0 285 1 360 1 063 297 -330 0
Kommentarer Enhet for hjemmesykepleie (består av utøvende kommunal hjemmesykepleie i distriktene Lambertseter, 
Nordstrand, Bekkelaget og Ekeberg – samt natt-tjeneste, ressurskrevende bruker og prosjekt kompass): (Kostra 254) 
 
Budsjettet forutsetter 107 544 timer utført hjemmesykepleie i året til en pris på 672 kr  pr time, dvs si et månedlig 
gjennomsnitt på 8 962 utførte timer.  Utførte hjemmesykepleietimer er 9 851 timer i januar, 9 254 i februar og 10 334 i 
mars. Gjennomsnitt så langt i år er på 9 813 timer pr måned.  Merutgifter tilknyttet økning i utførte timer gir utslag på 
koststed kjøp hjemmesykepleie i enhet for bestiller. 
 
Utførte hjemmesykepleietimer defineres som sum bekreftede og ikke-bekreftede og 1/3 av avlyste oppdrag.   
 
Det internfaktureres før hver periodeavslutning med inntekter til hvert enkelt distrikt/område, hvor bestillerenheten 
faktureres for utførte timer av enhet for hjemmesykepleie. 
 
På utførersiden avviker forbruk i forhold til budsjetterte kr 672 kroner pr utført time – etter 3 måneder har prisen i 
realiteten vært nærmere 662 kr. Beregningsmetode er: (- avvik mellom periodisert budsjett og korrigert regnskap (kr 297 
000) / antall fakturerte timer (29 439 timer)) + 672 kroner.  Beregningen av timepris er noe usikker siden den beregnes i 
denne sammenheng med forutsetninger om helt korrekte regnskapstall og helt korrekt periodisering av budsjett. 
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Enhet for praktisk bistand 0 -2 382 -481 863 530 1 100
Kommentarer Enhet for praktisk bistand  (består av utøvende kommunal praktisk bistand i distrikter) (Kostra 254) 
 
Budsjettet forutsetter 40 209 timer utført praktisk bistand i året til en pris på 531 kr  pr time, dvs si et månedlig 
gjennomsnitt på 3 358 utførte timer.  Utførte timer praktisk bistand er 3 067 i januar, 3 034 i februar og 3513 i mars, 
altså et gjennomsnitt på 3 204 timer. 
 
Utførte timer til praktisk bistand defineres som sum bekreftede og ikke-bekreftede og 1/3 av avlyste oppdrag.   
 
Det internfaktureres før hver periodeavslutning, hvor bestillerenheten faktureres for utførte timer av praktisk bistand. 
 
På utførersiden avviker forbruk i forhold til budsjetterte kr 531 kroner pr utført time – etter 3 måneder har prisen i 
realiteten vært nærmere 441 kr. Beregningsmetode er: (- avvik mellom periodisert budsjett og korrigert regnskap (kr + 
863 000) / antall fakturerte timer (9 613 timer)) + 531 kroner. Timeprisen målt etter 3 mnd kan være kunstig høy grunnet 
særskilte posteringer tilknyttet oppstart av nytt år. Beregningen av timepris er noe usikker siden den beregnes i denne 
sammenheng med forutsetninger om helt korrekte regnskapstall og helt korrekt periodisering av budsjett. 
 
Enhet for veiledning og 
støtteordninger for voksne 50 425 50 467 12 999 14 164 -1 165 -520 -520
Kommentarer Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne (består av økonomisk sosialhjelp, introduksjon 
flyktninger, opplæring fremmedspråklig, prosjekter sosial, rusomsorg) 
 
Sosialsenteret melder et mindreforbruk på 0,295 mill kroner – som i hovedsak kan relateres til vakanser (Kostra 242). 
 
Økonomisk sosialhjelp: (Kostra 281) 
Sosialhjelp har et prognostisert mindreforbruk på 0,385 mill kroner.  Tendensen etter 3 måneder er at antall brukere er i 
samsvar med budsjettet, men det er høyere gjennomsnittlig utgifter pr bruker enn forutsatt i budsjett.  
 
I januar hadde bydelen gjennomsnittlig  303 klienter, i februar 336 klienter og i mars 353 klienter. For hele året 2010 er 
det budsjettert med 330 klienter pr måned og gjennomsnitt hittil er 331 klienter pr måned.   
 
Det er budsjettert med kr 9 200 pr klient pr måned. Gjennomsnittlig utbetalt pr klient er varierende, for årets 3 første 
måneder er det gjennomsnittlig utbetalt pr klient 10 112 kr. Erfaringsvis er mars en dyr sosialhjelpmåned – og prognosen 
forutsetter en reduksjon i månedsbeløp. 
 
For Introduksjon flyktninger (Kostra 275) har et prognostisert merforbruk på 1,200 mill kroner.  Prognosen er basert på 
aktivitetstall pr mars som viser høyere et høyere antall deltagere og større netto kostnader enn forutsatt i budsjettet.  Det 
er forutsatt en budsjettkompensasjon på 4,5 mill kroner. Denne kan bli noe høyere, men dette er foreløpig uavklart. 
 
Enhet for barnevern 60 180 60 319 15 467 14 651 815 0 250
Kommentarer Enhet for barnevern (består av familieteam, tiltak innenfor familien og utenfor familien): 
 
Barnevernet viser et prognostisert mindreforbruk etter  på 0,250 mill kroner.  Prognosen gjelder 
barnevernsadministrasjon.   Foreløpige tall viser at forbruket totalt skal samsvare med budsjett 2010 på barnvernstiltak i 
og utenfor familien. 
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Resultat mars 2010 


Årets 
budsjett 


Justert 
budsjett 


Budsjett 
hittil i år 


Korrigert 
regnskap Avvik 


Aktiv 
prognose 
februar 


Aktiv 
prognose 


mars 


Meldt 
prognose 


mars 


 Barnevern forts. 
 
Det er budsjettert med 8 institusjonsplasser mens reelt forbruk har vært 9,7   
Antall plasser via fosterhjem er budsjettert med 11 mens det er et reelt forbruk på 7,7.   
Antall plasser i fosterhjem er budsjettert med 32 mens reelt forbruk har vært 33,7. 
 
Prognosen har nå innarbeidet prisvekst for 2010 tilknyttet alle institusjonsplasser.   
 
Økonomi - plan og budsjett 50 633 50 966 12 823 12 843 -20 10 400 9 400 10 000
Kommentarer Økonomi - plan og budsjett (består av økonomi, regnskap og bydel felles): 
 
Meldt prognose på 10 mill kroner utgjør en andel av 26 mill kroner som er vedtatt avsatt. Det resterende beløpet på 16 
mill kroner er vurdert som risiko, jfr oversikt i siste del av rapporten  – og meldes derfor ikke som positiv prognose.   
 
Aktiv prognose på 9,4 mill kroner i mindreforbruk for Bydel Felles forklares i følgende forhold: 


• Avsetning på 10,0 mill kroner, jfr kommentarer til meldt prognose ovenfor. 
• Merutgifter på 0,4 mill kroner tilknyttet PU-prosjekt som ikke kan realiseres i henhold til opprinnelig plan. 
• Merutgifter på 0,2 mill kroner tilknyttet høyere yrkesskadeforsikring enn forutsatt i budsjettet. 
• Bydelen kan forvente 0,4 mill kroner ved bystyrets behandling av regnskap 2009, men foreløpig er dette ikke 


innarbeidet i prognosen. 
 
Tidligere forventet budsjettmessig kompensasjon på 1,0 mill kroner tilknyttet etteroppgjør/korreksjon barnehagedrift 
2009 vil fremkomme som investeringsbudsjett – og tas derfor ut av prognosen tilknyttet driftsbudsjettet. 
Personal og org.utv. 15 642 15 768 4 095 4 014 81 0 0
Kommentarer Personal og organisasjonsutvikling  (består av personal, lønn, tillitsvalgte, AFP/uførepensjoner og 
overtallige): 
 
Prognostisert forbruk tilsvarer budsjett 2010  (Kostra 120) 
Samfunn og helse 2 385 2 446 667 793 -125 0 0
Kommentarer Samfunn og helse (består av legetjeneste, nærmiljøanlegg, samfunn og helse): 
 
Prognostisert forbruk tilsvarer budsjett 2010  (Kostra 335 og 120) 
Bydelsdirektør 3 602 3 636 981 938 43 0 0
Kommentarer Bydelsdirektør (består av bydelsdirektørens lederteam, omstillingsprosjekter): 
 
Prognostisert forbruk tilsvarer budsjett 2010  (Kostra 120) 
SUM Bydel Nordstrand 912 227 912 227 237 588 239 049 -1 461 10 598 11 146 10 000
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Avvik institusjonsplasser 
 
Prognose på 0,0 mill kroner er et resultat av en forventning om et gjennomsnittlig forbruk på 
502,5 plasser, mens det er budsjettert med 502,0 plasser. I prognosen er det iberegnet plasser 
tilknyttet de ulike priskategorier. På bakgrunn av et svært høyt forbruk av 
hjemmesykepleietimer i årets første måneder har Bestillerenheten planlagt et tiltak for å få to 
av de tyngste brukerne av hjemmesykepleie inn på sykehjemsplasser. En slik løsning vil være 
langt rimeligere for bydelen, samtidig som det faglig sett vil være et enda bedre tilbud.  
 
Prognosen inneholder en forventet nedtrapping frem mot sommeren med 500 plasser juni. 
Deretter har en av erfaring forventet en økning i juli, før en ny gradvis nedtrapping utover 
høsten med 498 plasser i november og desember. Tallene for andre halvår var opprinnelig 
bedre, men tiltaket for å redusere hjemmesykepleietimer vil gi en økning på to 
sykehjemsplasser pr måned fra juli. 
 
I tillegg kommer intermediære plasser, hvor bydelens egenandel tilsier 4,9 plasser.  Bydelens 
andel på 3,553 mill er både budsjettert og prognostisert. 
 


Sykehjemsplasser 2010 
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Prognose pr kostrafunksjon og funksjonsområde med kommentar: 


Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
Mars 


Meldt 
prognose 


Mars 
Kommentar 


Politisk styring og kontrollorganer 100 0 0   
Administrasjon 120 0 0   
Administrasjonslokaler 130 0 0   
Premieavvik 170 0 0   
Diverse fellesutgifter 180 0 0   
Interne serviceenheter 190 9 400 10 000 Meldt prognose på 10 mill kroner utgjør en 


 7







Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
Mars 


Meldt 
prognose 


Mars 
Kommentar 


andel av 26 mill kroner som er vedtatt 
avsatt. Det resterende beløpet på 16 mill 
kroner er vurdert som risiko, jfr oversikt i 
siste del av rapporten  – og meldes derfor 
ikke som positiv prognose.   
 
Aktiv prognose på 9,4 mill kroner i 
mindreforbruk for Bydel Felles forklares i 
følgende forhold: 


• Avsetning på 10,0 mill kroner, jfr 
kommentarer til meldt prognose 
ovenfor. 


• Merutgifter på 0,4 mill kroner 
tilknyttet PU-prosjekt som ikke 
kan realiseres i henhold til 
opprinnelig plan. 


• Merutgifter på 0,2 mill kroner 
tilknyttet høyere 
yrkesskadeforsikring enn 
forutsatt i budsjettet. 


 
Bydelen kan forvente 0,4 mill kroner ved 
bystyrets behandling av regnskap 2009, 
men foreløpig er dette ikke innarbeidet i 
prognosen. 
 
Tidligere forventet budsjettmessig 
kompensasjon på 1,0 mill kroner tilknyttet 
etteroppgjør/korreksjon barnehagedrift 
2009 vil fremkomme som 
investeringsbudsjett – og tas derfor ut av 
prognosen tilknyttet driftsbudsjettet. 


Forebyggende arbeid, helse og sosial 233 -18 0   


Diagnose, behandling, rehabilitering 241 -148 0


 Fysio- og ergoterapi har et prognostisert 
merforbruk på –0,120 mill kroner grunnet 
større aktivitet enn forutsatt i budsjettet 
(Kostra 241). 


Råd, veiledning og sosial forebyggende 
arbeid 242 295 0


 Sosialsenteret melder et mindreforbruk på 
0,295 mill kroner – som i hovedsak kan 
relateres til vakanser (Kostra 242). 


Tilbud til personer med rusproblemer 243 0 0   
Kommunalt disponert boliger 265 -16 0   
Kommunale sysselsettingstiltak 273 0 0   


Introduksjonstilbud 275 -1 200 0


For Introduksjon flyktninger (Kostra 275) 
har et prognostisert merforbruk på 1,200 
mill kroner.  Prognosen er basert på 
aktivitetstall pr mars som viser høyere et 
høyere antall deltagere og større netto 
kostnader enn forutsatt i budsjettet.  Det er 
forutsatt en budsjettkompensasjon på 4,5 
mill kroner. Denne kan bli noe høyere, men 
dette er foreløpig uavklart. 


Kvalifiseringsprogrammet 276 0 0   
Bistand til etablering og opprettholdelse 
av egen bolig 283 0 0   
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
Mars 


Meldt 
prognose 


Mars 
Kommentar 


Fysisk tilrettelegging og planlegging 300 0 0   
Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 315 0 0   
Drift av lokale veier 333 0 0   
Rekreasjon i tettsted 335 0 0   
Naturforvaltning og friluftsliv 360 0 0   
Kulturminnevern 365 0 0   
Andre kulturaktiviteter 385 0 0   
Sum Funksjonsområde 1: Helse, sosial 
og nærmiljø   8 313 10 000   


Førskole 201 176 0


Private barnehager: 0,0 mill kroner 
(Kostra 201) 
Prognostiserte utbetalinger samsvarer med 
budsjett for 2010.   
 
Kommunale barnehager 
Noen variasjoner mellom barnehagene, 
totalt et mindreforbruk på 0,116 mill kr for 
alle barnehager.  Prognose for barnehagene 
forutsetter at fremdriftsplan og 
kompensasjon for oppstart er i henhold til 
budsjettforutsetingene og ikke minst meldte 
kompensasjonsordninger. (Kostra 201) 
 
Prognose for Barnehager Nord viser 
merforbruk på 0,36 mill kroner.  Størst 
utslag er det ved Radiobølgen barnehage 
hvor man får mindreinntekter grunnet 
lavere antall barn enn budsjettert.  Etter 
hovedopptaket i 2010 vil man eventuelt 
kunne øke antallet som igjen vil påvirke 
prognosen. 
 
Prognose for Barnehager Sør viser 
mindreforbruk på 0,152 mill kroner – 
fordelt på flere barnehager (Kostra 201) 


Styrket tilbud til førskolebarn 211 0 0  
Førskolelokaler og skyss 221 0 0   
Sum Funksjonsområde 2A: 
Barnehager   176 0   
Skolefritidstilbud 215 0 0   
Skolelokaler og skyss 222 0 0   
Aktivitetstilbud barn og unge 231 -2 0   
Forebygging, skole- og 
helsestasjontjeneste 232 25 0   


Barneverntjeneste 244 250 0


Barnevernet viser et prognostisert 
mindreforbruk etter  på 0,250 mill kroner.  
Prognosen gjelder 
barnevernsadministrasjon.   Foreløpige tall 
viser at forbruket totalt skal samsvare med 
budsjett 2010 på barnvernstiltak i og 
utenfor familien. 


Barneverntiltak i familien 251 0 0


Antall plasser via fosterhjem er budsjettert 
med 11 mens det er et reelt forbruk på 7,7.  
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
Mars 


Meldt 
prognose 


Mars 
Kommentar 


Antall plasser i fosterhjem er budsjettert 
med 32 mens reelt forbruk har vært 33,7. 
 
Prognosen har nå innarbeidet prisvekst for 
2010 tilknyttet alle institusjonsplasser.   
 


Barneverntiltak utenfor familien 252 0 0


Det er budsjettert med 8 institusjonsplasser 
mens reelt forbruk har vært 9,7   
 
Prognosen har nå innarbeidet prisvekst for 
2010 tilknyttet alle institusjonsplasser.   


Sum Funksjonsområde 2B: Oppvekst   273 0   


Aktivisering eldre og funksjonshemmede 234 -432 0


Sjåførtjenesten har et prognostisert 
mindreforbruk på 0,100 mill kroner.  
Årsaken er en bedre ressursutnyttelse, bl.a. 
ved at ferieavvikling koordineres uten 
vikarbruk (Kostra 234). 
 
Private eldresentre har prognostiserte 
merutgifter på 0,080 mill kroner grunnet en 
noe dyrere driftsavtale enn budsjettert 
(Kostra 234). 


Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 253 1 560 0


  
Psykiatri prognose: +1,108 mill kr 
(Kostra 253) 
Kjøp av psykiatriplasser har et prognostisert 
mindreforbruk på 1,108 mill kroner. Det er 
budsjettert med 26 plasser på årsbasis og 
prognosen tilsier 26 plasser i løpet av 2010.  
Årsaken til mindreforbruket er at bydelen 
har forhandlet ned pris på blant annet Villa 
Enerhaugen og Conrad Svendsen Senter. 
 
Dagsenterplasser utgifter: – 0,259 mill kr 
(Kostra 253) 
Bydelen har merforbruk på kjøp av 
dagsenterplasser for eldre på 0,259 mill 
kroner.  Dette skyldes hovedsakelig lavere 
brukerbetaling enn budsjettert, men også 
ekstra plasser utover fast bestilling på 
Nordseterhjemmet og merutgift transport i 
overgangsfasen til ny transportordning. Det 
arbeides med å få til en bedre utnyttelse av 
de bestilte plassene. Dette vil kunne 
medføre at flere brukere får et dagtilbud, 
samtidig som brukerbetalingen vil kunne 
øke.  
 
Sykehjemsplasser utgifter: 0,0 mill kr 
(Kostra 253) 
Prognose på 0,0 mill kroner er et resultat av 
en forventning om et gjennomsnittlig 
forbruk på 502,5 plasser, mens det er 
budsjettert med 502,0 plasser. Redusert pris 
for en spesialplass på Villa Enerhaugen og 
en utvikling mot færre skjermede plasser, 
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
Mars 


Meldt 
prognose 


Mars 
Kommentar 


gjør at en holder budsjettet selv om en 
forventer å bruke en halv plass mer enn 
budsjettert. På bakgrunn av et svært høyt 
forbruk av hjemmesykepleietimer i årets 
første måneder har Bestillerenheten planlagt 
et tiltak for å få to av de tyngste brukerne av 
hjemmesykepleie inn på sykehjemsplasser. 
En slik løsning kan være langt rimeligere 
for bydelen, samtidig som det faglig sett vil 
være et enda bedre tilbud.  Enkelttiltak av 
stor kostnadsmessig karakter 
budsjettjusteres mellom kostnadsstedene.  
 
Prognosen inneholder en forventet 
nedtrapping frem mot sommeren med 500 
plasser i juni. Deretter har en av erfaring 
forventet en økning i juli, før en ny gradvis 
nedtrapping utover høsten med 498 plasser i 
november og desember. Tallene for andre 
halvår var opprinnelig bedre, men tiltaket 
for å redusere hjemmesykepleietimer vil gi 
en økning på to sykehjemsplasser pr måned 
fra juli. 
 
I tillegg kommer intermediære plasser, hvor 
bydelens egenandel tilsier 4,9 plasser.  
Bydelens andel på 3,553 mill er både 
budsjettert og prognostisert. 
 
Sykehjemsplasser inntekter: +0,125 mill 
kr (Kostra 253) 
Vederlagsinntekter for sykehjemsplasser er 
prognostisert til å være 0,125 mill høyere 
enn budsjettert. Prognosen forutsetter et like 
gunstig etteroppgjør  som i 2009. 
 


Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 254 871 0


Tjenester for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne: +2,697 mill kroner 
(Kostra 254 og 215) 
(Kjøp av tjenester for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne (inkludert kjøp av 
botilbud, dagtilbud, refusjon for 
ressurskrevende tjenester, kjøp SFO-
spesialplasser, bolig-/gruppeavlastning) 
viser nå et mindreforbruk på totalt 2,697 
mill kr. Av dette er 1,924 mill kroner 
merinntekter som følge av refusjon for 
ressurskrevende tjenester – og er blant 
annet en konsekvens av merforbruk ved 
Enhet for bo- og dagtilbud. 
 
Omsorgslønn: +0,125 mill kroner (Kostra 
254) Omsorgslønn har et mindreforbruk på 
0,125 mill kr basert på en videreføring med 
35 brukere med gyldig vedtak, mens det er 
budsjettert med 40 brukere.  Det økte fra 35 
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
Mars 


Meldt 
prognose 


Mars 
Kommentar 


til 36 brukere i mars. 
 
Personlig assistanse: - 0,973 mill kroner  
(Kostra 254) 
Personlig assistanse har et merforbruk på 0, 
973 mill kroner. Prognosen forutsetter en 
økt aktivitet gjennom året og et 
gjennomsnittlig forbruk på 3,17 plasser mer 
enn budsjettert. Denne økningen vil være 
med på å redusere forbruket av 
hjemmesykepleietimer.  Enkelttiltak av stor 
kostnadsmessig karakter budsjettjusteres 
mellom kostnadsstedene.  
 
Brukervalg praktisk bistand: -0,713 mill 
kroner (Kostra 254) 
Brukervalg praktisk bistand har et 
prognostisert merforbruk på 0,713 mill 
kroner. Dette skyldes både høyere 
prisstigning og større aktivitet enn forutsatt 
i budsjett. 
 
Kjøp av kommunal praktisk bistand: 
+0,772 mill kroner (Kostra 254) 
Ut fra budsjetterte utførte timer ligger det 
an til at man i 2010 kjøper kommunal 
praktisk bistand for 0,772 mill kroner 
mindre enn budsjettert.   
 
Kjøp av hjemmesykepleie: -2,132 mill 
kroner (Kostra 254) 
Ut fra budsjetterte utførte timer ligger det 
an til at man i 2010 kjøper 
hjemmesykepleie for 2,132 mill kroner mer 
enn budsjettert.  Årsaken er vesentlig flere 
utførte timer i hjemmesykepleien.  
Prognosen forutsetter en nedtrapping slik at 
samlet utførte timer utgjør 110 716 utførte 
timer i 2010.  Det er budsjettert med 107 
544 utførte timer av hjemmesykepleie.  Fra 
1. juni vil bli implementert en ny 
oppfølgings- og prismodell for kontinuerlig 
oppfølging av vedtakstimer.  
 
Annet: + 0,651 mill kroner (Kostra 254) 
Gjelder bestillers administrasjon, 
innsatsteamet, egenandeler 
hjemmetjenester.  Totalt en positiv 
prognose på  0,651 mill kroner.   
  
Enhet for bo- og dagtilbud viser totalt et 
merforbruk på 0,543 mill kroner. 
Hovedårsak til merforbruket knyttes til 
Glimmerveien boliger og tilpasning for 
krevende brukere. Merutgiftene bidrar til 
økte refusjoner for ressurskrevende 
tjenester.  (Kostra 254) 
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
Mars 


Meldt 
prognose 


Mars 
Kommentar 


 
Hjemmesykepleie utfører: 
Budsjettet forutsetter 107 544 timer utført 
hjemmesykepleie i året til en pris på 672 kr  
pr time, dvs si et månedlig gjennomsnitt på 
8 962 utførte timer.  Utførte 
hjemmesykepleietimer er 9 851 timer i 
januar, 9 254 i februar og 10 334 i mars. 
Gjennomsnitt så langt i år er på 9 813 timer 
pr måned.  Merutgifter tilknyttet økning i 
utførte timer gir utslag på koststed kjøp 
hjemmesykepleie i enhet for bestiller. 
 
Utførte hjemmesykepleietimer defineres 
som sum bekreftede og ikke-bekreftede og 
1/3 av avlyste oppdrag.   
 
Det internfaktureres før hver 
periodeavslutning med inntekter til hvert 
enkelt distrikt/område, hvor bestillerenheten 
faktureres for utførte timer av enhet for 
hjemmesykepleie. 
 
På utførersiden avviker forbruk i forhold til 
budsjetterte kr 672 kroner pr utført time – 
etter 3 måneder har prisen i realiteten vært 
nærmere 662 kr. Beregningsmetode er: (- 
avvik mellom periodisert budsjett og 
korrigert regnskap (kr 297 000) / antall 
fakturerte timer (29 439 timer)) + 672 
kroner.  Beregningen av timepris er noe 
usikker siden den beregnes i denne 
sammenheng med forutsetninger om helt 
korrekte regnskapstall og helt korrekt 
periodisering av budsjett. 
 
Praktisk bistand utfører:  
Budsjettet forutsetter 40 209 timer utført 
praktisk bistand i året til en pris på 531 kr  
pr time, dvs si et månedlig gjennomsnitt på 
3 358 utførte timer.  Utførte timer praktisk 
bistand er 3 067 i januar, 3 034 i februar og 
3513 i mars, altså et gjennomsnitt på 3 204 
timer. 
 
Utførte timer til praktisk bistand defineres 
som sum bekreftede og ikke-bekreftede og 
1/3 av avlyste oppdrag.   
 
Det internfaktureres før hver 
periodeavslutning, hvor bestillerenheten 
faktureres for utførte timer av praktisk 
bistand. 
 
På utførersiden avviker forbruk i forhold til 
budsjetterte kr 531 kroner pr utført time – 
etter 3 måneder har prisen i realiteten vært 
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Kostrafunksjoner pr funksjonsområde  
Aktiv 


prognose 
Mars 


Meldt 
prognose 


Mars 
Kommentar 


nærmere 441 kr. Beregningsmetode er: (- 
avvik mellom periodisert budsjett og 
korrigert regnskap (kr + 863 000) / antall 
fakturerte timer (9 613 timer)) + 531 
kroner. Timeprisen målt etter 3 mnd kan 
være kunstig høy grunnet særskilte 
posteringer tilknyttet oppstart av nytt år. 
Beregningen av timepris er noe usikker 
siden den beregnes i denne sammenheng 
med forutsetninger om helt korrekte 
regnskapstall og helt korrekt periodisering 
av budsjett. 


Botilbud i institusjon 261 0 0   


Transport for funksjonshemmede 733 0 0


 TT-kjøring: +0,00 mill kroner (Kostra 
733) 
TT-kjøring er i tråd med budsjett, dvs viser 
en prognose på 0,0 mill kr. 


Sum Funksjonsområde 3: Pleie- og 
omsorg   1 999 0   
Sum Bydel ekskl. sosialhjelp   10 761 10 000   


Økonomisk sosialhjelp 281 385 0


Økonomisk sosialhjelp: (Kostra 281) 
Sosialhjelp har et prognostisert 
mindreforbruk på 0,385 mill kroner.  
Tendensen etter 3 måneder er at antall 
brukere er i samsvar med budsjettet, men 
det er høyere gjennomsnittlig utgifter pr 
bruker enn forutsatt i budsjett.  
 
I januar hadde bydelen gjennomsnittlig  303 
klienter, i februar 336 klienter og i mars 353 
klienter. For hele året 2010 er det 
budsjettert med 330 klienter pr måned og 
gjennomsnitt hittil er 331 klienter pr måned. 
 
Det er budsjettert med kr 9 200 pr klient pr 
måned. Gjennomsnittlig utbetalt pr klient er 
varierende, for årets 3 første måneder er det 
gjennomsnittlig utbetalt pr klient 10 112 kr. 
Erfaringsvis er mars en dyr 
sosialhjelpmåned – og prognosen forutsetter 
en reduksjon i månedsbeløp. 


Funksjonsområde 4: Økonomisk 
sosialhjelp   385 0   


Sum Bydel Nordstrand   11 146 10 000   
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Tiltaks- 
nummer Tiltak mars 2010         


Risiko-
vurd.  


H, M, L


Arb.miljø- 
messige 
konsekv. 


Oppnådd 
effekt 


igangsatte 
tiltak 


Sum effekt 
planlagte 


tiltak 


 SUM TILTAK SAMTLIGE ENHETER     824 8954


  
SUM alle tiltak pr 
enhet      BESTILLER    0 3548


72981 Botilbud PU           


1 
Kontraktsforhandling AK, mål: få ned prisjust. fra 


9,4 til 3,1% (1-12) H 
Tidsbruk til 
forhandlinger 0 159


        
             


72988 Dagtilbud PU           


1 
Aktiv jobbing for finne rimeligere dagtilbud fra 
aug enn prog(DH)(8-12) M 


Ingen 
arb.miljømessige 
konsekv. 0 40


2 
Oppsigelse av VTA plass fra 1/3(6 mnd opps)(9-
12)  L 


Noe mer 
arb.oppg på 
personal 0 22


        
            


72992 
Bolig- og 
gruppeavlastning           


1 
Tar oppkampen med BOA for å slippe 
prisøkning utover 3,2% M Ingen 0 100


        
             


73029 
Kjøp av 
sykehjemsplasser           


3 
2 brukere a 40 t hj syk pl pr uke til sykehjem 
(Effekt 11,43 t pr uke) (7-12)       


  
(Sparer vesentlig mer på hjemmesykepleie enn 
merkostnad sykehjem) M Ingen 0 -625


        
             


73004 
Kjøp av 
hjemmesykepleie           


73004-1 
Underv/prosjekt tilrettelegge i 
hjemmet/vurdering (effekt 2 t pr dag) (4-12) L Ingen 0 369


73004-2 
Bedre rutiner ved melding av midlertidig stopp 
(effekt 1,5 t pr dag) (4-12) L Ingen 0 277


73004-3 
2 brukere a 40 t hj syk pl pr uke til sykehjem 
(effekt 11,43 t pr dag) (7-12) M Ingen 0 1413


73004-4 
En bruker a 40 t hj syk pl pr uke BPA fra 1/5 
(effekt 5,71 t pr dag) (5-12) M Ingen 0 939


73004-5 
En bruker a 18,5 t hj syk pl pr uke BPA fra 1/5 
(effekt 2,64 t pr dag) (5-12) L Ingen 0 379


        
          


  
73005 Vederlag sykehjem           


73004-3 
2 brukere a 40 t hj syk pl pr uke til sykehjem 
(Effekt 11,43 t pr uke) (7-12) M Ingen 0 125
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Tiltaks- 
nummer Tiltak mars 2010         


Risiko-
vurd.  


H, M, L


Arb.miljø- 
messige 
konsekv. 


Oppnådd 
effekt 


igangsatte 
tiltak 


Sum effekt 
planlagte 


tiltak 


             
72998 Personlig assistanse           


1 
Søke stimuleringstilskudd ved nye innvilgelser 
av BPA(1-12) L 


Ingen 
arb.miljømessig
e konsekv. 0 350


        


  
SUM alle tiltak pr 
enhet     


SERVICE OG 
FORVALTNING   90 100


73049 Sjåførtjenesten           


1 
Omorganisering av 
transporttjenesten     L  75 75


2 
Generelt innsparing (transport av 
rullestolbrukere)  L Ingen 15 25


        


  
SUM alle tiltak pr 
enhet     FOREBYGGENDE   120 342


72963 Fysio- og ergoterapi           


1 
Forventer ytterligere pluss på 
sykelønnsrefusjon/redusert vikarbruk/vakanse   0 157


        
             


73301 Pedagogisk fagsenter           


1 
refusjonskrav  for bruk av vikarbyrå sende bydel 
Søndre Nordstrand                 M Ingen 0 28


        


73268 
Lambertseter 
helsestasjon           


1 
Høyere lønnstrinn i 
still med vikar     L  3 20


2 
Økt sykepengeref. grunnet flere 
langtidssykemeldte  H  10 20


        
             


72962 Karlsrud helsestasjon           


1 
Økt aktivitet 
reisevaksine     L  78 80


2 Del av hjemmel ledig     L  10 10
        
             


  
 Familiesenterets 
åpne barnehage 72734 


 


          
1 Vakanse i stilling       19 27


        


  
SUM alle tiltak pr 
enhet     


 BHG 
NORD     41 371


72727 
Lille Ekeberg 
barnehage           


1 Spare innn på vikarer som ligger i lavere lønn  L ingen 0 158
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Tiltaks- 
nummer Tiltak mars 2010         


Risiko-
vurd.  


H, M, L


Arb.miljø- 
messige 
konsekv. 


Oppnådd 
effekt 


igangsatte 
tiltak 


Sum effekt 
planlagte 


tiltak 


2 Spare innn på vikarer som ligger i lavere lønn  L ingen 41 41
3 refusjon HIO     L ingen 0 80


        
             


72785 Tyrihans barnehage           


  
JUNI. Ikke ha vikar for Abf student og en som 
har perm uten lønn               L  0 19


        
             


73320 Vårveien barnehage           


  
Vil spare  ca 57 000 i juli fordi det  ikke settes inn vikar for to som 
har gått ut i       


  
svangerskapsperm 
fordi det er ferie mnd       0 57


  
Vil spare inn på kjøp 
av varer og tjenester.       0 11


        
             


73322 
Drengestua 
barnehage           


  Spare på drift     L  0 5
        


  
SUM alle tiltak pr 
enhet      BHG SØR     28 193


72787 
Nedre Bekkelaget 
barnehage           


1 
Ikke kjøpe inn varer uten at det er helt 
nødvendig  L Ingen 3 12


        
73317 Glimmern barnehage           


1 
holdt en stilling 
vakant i mars     L  25 25


        
             


  
  
  


72974 Åssida barnehage           
1 Spare på lønn     M Ingen 0 10
2 Spare på drift     L ingen 0 10


        
             


72975 Nordseter barnehage           


  
Mer vikarinntekte enn 
ventet       0 36


        


73321 
Rosenhagen 
barnehage           


1 
Ikke sette inn vikar når ansatte har permisjon 
uten lønn i sommermnd               L    71


 17







Tiltaks- 
nummer Tiltak mars 2010         


Risiko-
vurd.  


H, M, L


Arb.miljø- 
messige 
konsekv. 


Oppnådd 
effekt 


igangsatte 
tiltak 


Sum effekt 
planlagte 


tiltak 


2 
Satse på høyere foreldrebetaling når det 
begynner nye barn i august               L    29


        


  
SUM alle tiltak pr 
enhet     


 
HJEMMES
YKEPLEIE     445 2765


73008 
Hjemmesykepleie - 
distrikt Ekeberg           


1 
Ned på vikarbyrå 
bruk     H  0 200


3 
Tilskudd fra Nav  - 
Demens      L Økt kompetanse 70 70


4 Økt effektivitet       0 230
        
             


73009 
Hjemmesykepleie - 
distrikt Nordstrand           


3 
Redusere bruken av 
vikarbyrå     H  200 600


4 
Få inn 
sykelønnsrefusjon     H 


Flere 
langtidssykmeldt
e 0 800


        
             


73221 
Hjemmesykepleie - 
distrikt Bekkelaget           


1 Økt effektiviteten       50 100
        
             


73223 
Hjemmesykepleie - 
distrikt Lambertseter 


 
          


1 Få ned utført tid 
 
    M  25 190


2 
Mulig storbruker nr 2 
bortfaller     M  0 410


3 
Redusere bruk av 
vikarbyrå og overtid.     M  100 165


        


  
SUM alle tiltak pr 
enhet     


PRAKTISK 
BISTAND     100 250


72738 


Praktisk bistand 
Nordstrand/Lamberts
eter     M      


1 Holde vakans        100 250
        


  
SUM alle tiltak pr 
enhet     


VEILEDNING OG STØTTEORDNINGER 
FOR VOKSNE 0 1385


33224 
Økonomisk 
sosialhjelp, vanlige            


1 
Kvalifiseringsprogram
met     M Ingen 0 385
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Tiltaks- 
nummer Tiltak mars 2010         


Risiko-
vurd.  


H, M, L


Arb.miljø- 
messige 
konsekv. 


Oppnådd 
effekt 


igangsatte 
tiltak 


Sum effekt 
planlagte 


tiltak 


        


72899 
Introduksjon 
flyktninger           


1 
Bosette færre med rett og plikt til intro, flere over 
55 år (eff.juni-des)               M Ingen 0 200


        
             


72971 
Bokollektivet Oslo 
Øst           


1 
Nye døgnpriser økes fra 174 til kr 514,- (det er 
budsj. med kr 257,-)               M Ingen 0 800
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Risikovurdering:  
 


Aktivitet/omstilling - generelt Risiko-nivå


Økonomisk 
effekt i 
2010 


1. Bokollektivet øst L -800 
2. Introduksjon Flyktninger M -1 200 
Sum risikovurdert funksjonsområde 1   -2 000 
      


Aktivitet/omstilling - funksjonsområde 2B Risiko-nivå


Økonomisk 
effekt i 
2010 


1. Flere/dyrere tiltak i barnevernet i løpet av året L -5 000 
Sum risikovurdert på funksjonsområde 2B   -5 000 
      


Aktivitet/omstilling -  funksjonsområde 3 Risiko-nivå


Økonomisk 
effekt i 
2010 


1. Flere og dyrere tiltak for ressurskrevende brukere M -4 000 
2. Sykehjemsplasser opp til 2009-nivå, dvs fra + 6 plasser L -3 000 
3. Økning vederlagsinntekter (dersom man får 2,4% prisøkning i fht 
2009) M 1 700 
4. Antall utførte timer hjemmesykepleie 112 857 i 2009, budsj 107 540 M -2 700 
5.Reell pris hjemmesykepleie 2009 er 682 kr, 2010-bud er 672kr M -1 100 
Sum risikovurdert på funksjonsområde 3   -9 100 
    


Aktivitet/omstilling -  funksjonsområde 4 Risiko-nivå


Økonomisk 
effekt i 
2010 


1. Økte sos.hj.utgifter (antall kl., gj.snittlig utbetaling pr jan tilsier +1,2)     
Sum risikovurdert på funksjonsområde 4   0 
    
Sum total risiko   -16 100 
   
Avsetning i Budsjett 2010   26 100 
   
Avsetning etter risikovurdering   10 000 
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		Bydel Nordstrand – 2010 Avviksrapport mnd 3 pr 31.03.2010

		Dagsenterplasser utgifter: – 0,259 mill kr (Kostra 253)

		Sykehjemsplasser utgifter: 0,0 mill kr (Kostra 253)

		Sykehjemsplasser inntekter: +0,125 mill kr (Kostra 253)

		TT-kjøring: +0,00 mill kroner (Kostra 733)

		Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne: +2,697 mill kroner (Kostra 254 og 215)

		Omsorgslønn: +0,125 mill kroner (Kostra 254)



		Brukervalg praktisk bistand: -0,713 mill kroner (Kostra 254)

		Kommunale barnehager

		Dagsenterplasser utgifter: – 0,259 mill kr (Kostra 253)

		Sykehjemsplasser utgifter: 0,0 mill kr (Kostra 253)

		Sykehjemsplasser inntekter: +0,125 mill kr (Kostra 253)

		Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne: +2,697 mill kroner (Kostra 254 og 215)

		Omsorgslønn: +0,125 mill kroner (Kostra 254) Omsorgslønn har et mindreforbruk på 0,125 mill kr basert på en videreføring med 35 brukere med gyldig vedtak, mens det er budsjettert med 40 brukere.  Det økte fra 35 til 36 brukere i mars.



		Brukervalg praktisk bistand: -0,713 mill kroner (Kostra 254)

		 TT-kjøring: +0,00 mill kroner (Kostra 733)



		Avsetning etter risikovurdering
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1. Formål med planen 
 
 
Revidert plan for barnehagebehov gjelder for perioden 2010 – 2015. 
Denne reviderte planen for barnehagebehov i Bydel Nordstrand er en bearbeidet utgave av 
Plan for full barnehagedekning 2008 – 2010, som ble vedtatt av bydelsutvalget 24.04.2008.  
Bydelsutvalget vedtok under budsjettbehandlingen for 2009 en revisjon av planen.  
 
Planen er ment å gi et grunnlag for dokumentasjon på utviklingen i et kortere og lengre perspektiv og en 
analyse av mulige utbyggingstiltak framover. Oppgaven inneholder en rekke kompliserte forhold som 
strekker seg fra økonomi og miljømessige forhold til arealbehov. En forutsetning for å realisere denne 
planen er at kostnader ved utbygging fullfinansieres sentralt og at bydelen tilføres nødvendige midler til å 
dekke nye driftskostnader. 
 
Bydelen må fortsatt kartlegge mulig bruk av eksisterende bygningsmasse, samt se på økte muligheter for 
flerbrukslokaler. Et godt eksempel på flerbruk er samarbeidet med andre etater i forbindelse med bygging 
og rehabilitering av boliger, skolebygg og idrettshaller.  
 
Planen bygger på status for utbygging og befolkningsprognose per mars 2010. Hovedutfordringen i 
arbeidet med å nå full behovsdekning er å finne frem til et utbyggingsnivå som fjerner ventelistene, og 
samtidig ikke fører til overkapasitet og dermed dårlig økonomisering. For å hindre overkapasitet, er det 
viktig å overvåke svingninger i søkermassen slik at barnehageplasser hele tiden er i samsvar med 
behovet. Dette inkluderer også at bydelens plan sees i lys av de nye reglene om felles opptaksområde i 
hele Oslo og sees i sammenheng med de østlige og tilgrensede bydeler. Etablering av nye 
barnehageplasser genererer et ytterligere behov for pedagogisk personale. Mangel på førskolelærere gjør 
at rekruttering av pedagoger til barnehagene blir en av de største utfordringene i planperioden. Bydelen er 
her avhengig av tilrettelegging både fra statens side hva gjelder utdanningsvolum og de tiltak som 
iversettes for arbeidsplassbasert utdanning i regi av Oslo kommune. 
 
Det er nødvendig at de private og kommunale barnehager samarbeider, og at de oppfattes som 
likeverdige ut fra foreldrenes perspektiv. For å sikre dette er det utviklet en samarbeidsavtale mellom 
bydelen og de private barnehagene. Bydelen forventer at alle private barnehagene undertegner en slik 
samarbeidsavtale. Dette er også viktig av hensyn til bydelens oppfølging og tilsynsansvar, slik at 
bydelens virksomheter drives i tråd med gjeldende lovverk, forskrifter og bestemmelser hvor det 
vektlegges kvalitet og pedagogisk innhold i barnehagesatsingen.  
Gjennomføringen av planen er delegert til bydelsdirektør og den rullerte planen legges hvert år fram til 
politisk behandling i utvalg, Rådet for funksjonshemmede, komiteer og bydelsutvalg.  
 
Revidert plan for barnehagebehov er behandlet i bydelsutvalget 20.05.2010. 
 
 
Oslo, april  2010 
 
  
Per Johannessen 
Bydelsdirektør 
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2. Den gode barnehagen 
 
Etter en periode med sterk vekst i antallet barnehageplasser, innføring av maksimalpris for 
foreldrebetaling og rett til plass, skal bydelens innsats rettes mer mot kvalitet og innhold i barnehagen. 
Alle barn fortjener et godt barnehagetilbud. Dette må sikres uavhengig av om de går i privat eller 
offentlig barnehage, om det er store eller små barnehager, gamle eller nye. 1 
 
Til barns beste 
Barnehager skal være til barns beste. Barn skal oppleve glede og mestring i barnehagen. De skal få leke, 
lære og utvikle seg og delta aktivt i et sosialt og kulturelt fellesskap. Gode barnehager formidler verdier 
og holdninger, gir barna grunnleggende ferdigheter og kunnskaper og trening i å delta aktivt i et 
fellesskap med andre barn og med voksne utenfor familien. Barnehagen skal være en god støttespiller for 
foreldre i omsorgen for barna og bidra med god stimulering til læring. 
 
Sosial kompetanse og læringsevne 
Konkurransesamfunnet stiller krav om sosial kompetanse og læringsevne hos den enkelte. Det er viktig at 
barnehagen tilbyr barn, uansett forutsetninger og familiebakgrunn, gode utviklings- og 
aktivitetsmuligheter. Barn fra språklige og kulturelle minoriteter og urbefolkning skal få støtte til å være 
en del av både majoritets- og minoritetskulturen. Barnehager med et godt pedagogisk tilbud er i seg selv 
et forebyggende tiltak. Barnehagen er et sentralt virkemiddel for en helhetlig oppvekstpolitikk. Et godt 
samarbeid mellom barnehage, foreldre, PPT, barnevern, helsestasjon og andre instanser er viktig for å 
sikre alle barn en god oppvekst.  
Sosial kompetanse er grunnleggende for å kunne fungere godt i samfunnet, ha positive sosiale relasjoner 
til andre mennesker og evne til å følge regler og normer for akseptabel atferd. Lek og venner har stor 
betydning for barnas trivsel i barnehagen. Forskning viser at vennskap i barndommen er viktig for å 
opparbeide et godt selvbilde og for å tilegne seg sosial kompetanse. Barn som utvikler god sosial 
kompetanse i barnehagen har et godt grunnlag for videre læring og utvikling i skolen. 
 
Språklig kompetanse 
God språklig kompetanse er grunnleggende for å kunne utvikle sosial kompetanse og ta aktiv del i et 
demokratisk kunnskapssamfunn. Barnehagen har en unik mulighet til å oppdage barn som av ulike 
grunner har språkvansker eller forsinket språkutvikling. Barnehager med godt språkmiljø kan både 
forebygge språkvansker og gi god og tidlig hjelp til barn som trenger særlig stimulering for å utvikle 
språket. Forskning viser at forskjeller i språklig kompetanse ved skolestart fortsetter og til dels forsterkes 
i skolen.  
 
Fra barnehagen til skolen 
I nært samarbeid med foreldrene skal barnehage og skole legge til rette for et helhetlig opplæringsløp, 
som ivaretar enkeltbarns behov for trygghet og kontinuitet. Overgangen fra barnehage til skole medfører 
endringer i forventninger og krav til barnet. Forberedelsene til skolelivet må bygge på et bredt perspektiv 
og sees i sammenheng med barnets omgivelser, familien, de jevnaldrende, barnehagen og skolen. Tidlig 
erfaring med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillferdigheter og gjør barnehagen til en 
arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. 
 
Kvalitet  
Etter en periode med sterk vekst i antall barnehageplasser, innføring av samordnet opptak, makspris for 
foreldrebetalingen og rett til plass, er det viktig å rette innsatsen mer mot kvalitet og innhold i 
barnehagen. Alle barn fortjener et godt barnehagetilbud. Dette må sikres gjennom en likeverdig og høy 
kvalitet i barnehagen - uavhengig om de går i en privat eller offentlig barnehage, om det er store eller 
små barnehager, gamle eller nye. 
 
 


 
1 St. meld. Nr 41.  ( 2008-2000) Kvalitet i barnehagen 
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Kvalitet i barnehagen handler i hovedsak om et triangel, og kan måles ut fra: 
 


• Barnas trivsel, velvære og aktivitet (glede seg til å komme til barnehagen). 


o Barnehageloven § 3 slår fast at barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på 
barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til å delta i planlegging og 
vurdering. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. 
Det dreier seg i vid forståelse om barns rett til å få støtte til å uttrykke seg, bli synlige og 
virke i sosial sammenheng. Det handler med andre ord om å gi barn et rom – både i fysisk 
og psykisk forstand – og om retten til å uttrykke seg og handle sammen med andre. En slik 
fortolkning inkluderer deltakelse i beslutningsprosesser. Gjennom medvirkning i 
barnehagen forberedes også barnet til deltakelse i et demokratisk samfunn. 


• Foreldrenes tilfredshet og engasjement. 


o Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 
aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven § 
1).   Med dette menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og 
oppgaver overfor barnet. Gjensidig respekt og anerkjennelse er en betingelse for godt 
samarbeid mellom foreldre og personalet i barnehagen. Foreldre har rett til medvirkning, 
og barnehagens ledelse har ansvar for å invitere foreldre til å delta aktivt i planleggingen 
og vurderingen av barnehagens innhold. Foreldre er de viktigste omsorgspersonene i 
barnets liv. Å komme inn så tidlig som mulig for å støtte foreldre i sin omsorgsrolle, er 
derfor en viktig oppgave. Ved å styrke et godt samspill mellom foreldre og barn kan en 
forebygge utvikling av vansker på et senere tidspunkt. Gode kommunikasjonsforhold 
mellom barnehagen og foreldre er en nøkkelfaktor. 


• De ansattes kompetanse, arbeidsglede og tilfredshet med arbeidsmiljøet 


o Barnehagens personale har en sentral rolle i barnehagebarns og deres familiers liv. De 
første årene i barnets liv er avgjørende for barnets videre utvikling. En kvalitativ 
forutsetning er at barnehagen har en kompetent ledelse, tilstrekkelig med fagpersoner, høy 
trivselsfaktor og godt arbeidsmiljø, og et godt og tillitsfullt samarbeid og kontakt mellom 
barnehage og hjem. For å sikre god kompetanse i barnehagene må det arbeides med å 
utvikle kompetanseplaner for barnehagens personale. 
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3. Forhold som påvirker barnehageutviklingen i Bydel Nordstrand 
 
 
Retten til barnehageplass for alle barn mellom 1-5 år er den største barnehagepolitiske reformen siden 
den første barnehageloven kom i 1975 2.  Bydelens utfordring er å fylle sin rolle og løse de oppgaver som 
følger av den, innen for de statelige og kommunale retningslinjer og rammebetingelser. 
 
I brev fra byrådsavdelingen for kultur og utdanning datert 26.03.2010 skriver de at: 
”Byrådets mål for 2010 er å kunne tilby plass til flere barn enn de som har rett til barnehageplass. Totalt 
er det lagt opp til kapasitetsøkning på 2350 plasser i løpet av 2010, hvorav 400 er forutsatt etablert i 
privat regi. Kapasitetsøkningen er beregnet til å gi plass til ca. 1700 flere barn og en dekningsgrad på 
nærmere 90 %. Dekningsgraden angir andelen av alle barn 1-5 år som har barnehageplass. Plasser til barn 
under 3 år er mer kapasitetskrevende enn plasser til større barn. Økning i antall barn i barnehage som 
følge av kapasitetsøkningen, avhenger derfor av andelen småbarn som etterspør plass. 
Byrådet har som overprdnet mål at alle barn over ett år skal få et tilbud om barnehageplass dersom de 
foresatte ønsker det”. 
 
I brev fra Byrådsavdeling for kultur og utdanning datert 05. 03.2009 skriver de at: 
”Byrådets satsingsområder for 2010 på barnehagesektoren er: 


• Utbygging av barnehager for å kunne tilby plass til vesentlig flere barn enn de som omfattes av 
retten til barnehageplass 


• Å gi barnehagebarna et falglig solid tilbud og sørge for en god overgang mellom barnehage og 
skole 


• At alle barn skal kunne norsk før skolestart. 
 


Barnehageutbygging: 
Byrådet har som et overordnet mål for økonomiplanperioden at alle barn 1-5 år, skal få et tilbud om 
barnehageplass dersom de foresatte ønsker det. Dette vil gi plass også til de barna som blir 1 år etter 
hovedopptaket. Når alle barn 1-5 år inkluderes, vil det være behov for en samlet kapasitetsøkning 
tilsvarende om lag 7 350 nye barnehageplasser for barn over tre år i økonomiplanperioden. Dette er antatt 
å gi en dekningsgrad på 92 %. Byrådsavdelingen for kultur og utdanning presiserer at alle bydeler må 
være med å bidra til at Oslo kommune når den lovfestede retten til barnehageplass i 2009”.  
 
 
 
Byrådets : måltall og resultat: 
 
Tabell 1  
Obligatoriske måltall for 
funksjonsområde 2 A  
Barnehager 


Måltall  
2008 


Resultat 
2008 


Måltall    
2009 


Måltall 
2010 


 
Andel barn 1-5 år med 
barnehageplass i Oslo 
Kommune 


 
85, 3% 


 
81,3 % 


 
87,0% 


 
90 % 


 


 
 
 
 


 
2 NOU 1972:39 Om Førskoler og Lov om barnehager  av 1975. 
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Bydel Nordstrand: måltall og resultat 
 
Tabell 2 
Obligatoriske måltall for 
funksjonsområde 2 A  
Barnehager 


Måltall  
2008 


Måltall    
2009 


Måltall 
2009 


Måltall 
2010 


 
Andel barn 1-5 år med 
barnehageplass i Bydel 
Nordstrand 


 
85,3 % 


 
86, 1% 


 
87,0%  


 
90 % 


 
Med Oslo kommune som ett opptaksområde må barnehageutbyggingen overvåkes nøye slik at videre 
utbygging hele tiden er i tråd med søkernes behov. Bydelen må se barnehagebehovet i et videre 
perspektiv enn tidligere. Dette tilsier også at barnehagekapasiteten til enhver tid må tilfredsstille full 
behovsdekning og at plan- og tiltaksberedskapen samtidig ivaretar framtidige behov. 
 
Hovedansvaret for full barnehagedekning hviler på kommunen. Det er byrådsavdelingen for kultur og 
utdanning som har bestillerkompetasne til full utbygging. Driftsansvaret tilligger bydelen.   
 
Antall barn i barnehager i Bydel Nordstrand per 15.12.2010: 


57 %31 %


12 %
Ant.barn i
kommunale


Ant.barn i
private


Ant.barn i
familiebarneh
.


 
Tabell 3 


 


 


Eierform Barn i bydelens barnehager 
Kommunal barnehager 1727 
Private barnehager  


 
1289 


(herav ca 350 barn i 
familiebarnehager) 


Totalt pr 15.12.2009 3016 


• Inntak av barn i perioden 15.12.2009 – 23.04.2010: 55 
• Barn med plass i bydelens barnehager pr 23.04.2010: 3071 
• Antall barn som er bor i bydelen mellom 1-5 år pr. 01.01.2010: 3245.  
• Beregnet ut fra antall barn med plass i barnehage, gir dette en dekningsgrad på 94,6 %. 


  
Etterspørselen etter barnehageplasser vil være under innflytelse av: 
 
1. Befolkningsutviklingen generelt, dvs: 


1.1. Økning gjennom ny boligbygging og gjennom fortetting som i hovedsak blir bebodd av yngre 
mennesker. Sammenlignet med de andre bydelene, hadde Bydel Nordstrand størst netto 
tilflytting av barn i alder 1 – 5 år i barnehageåret 2008 /2009 med 68 barn. 


1.2. Generasjonsskifte, særlig i blokkbebyggelsen på Lambertseter og Ekeberg. 
 


2. Politisk og kulturelt bestemte endringer: 
2.1. Endrede holdninger i positiv retning til barnehage. 
2.2. På sikt: endring i pris, gratis kjernetid og ned til gratis barnehage, kombinert med endring i 


kontantstøtten. 
Antall minoritetsspråklige barn i barnehager


146
171


198 226


0
50


100
150
200
250


2007 2008 2009 2010
 


Tabell 4 
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3. Overgang fra deltids til heltid splasser . 


Forskyvning mellom de 3 driftsformene (kommunal, privat, familie) som mest sannsynlig vil skje fra 
familiebarnehager over til de kommunale og private som da må kompensere disses tilbakegang. 


 
I den temporære innflytelse på etterspørselen kan økonomiske krisetider også gi seg utslag og få en 
innvirkning på barnehagebehovet, særlig da i forbindelse med arbeidsledighet. 
 
Andre faktorer som kan berøre etterspørselen og/eller forskyvninger mellom de 3 aktørene er: 


1. Behovet for barnehager som kan mestre minoritetsspråklige utfordringer – hvor kommunen gis et 
spesielt ansvar. 


2. Konkurranse mellom de 3 aktørene på kvalitet, som særlig vil være avhengig av infrastrukturen 
og kvalifisert (pedagogisk) personale. 


 
Realiseringen av Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand må skje gjennom en vurdering av 
muligheter og hensiktsmessighet, dvs. kommunal kontra privat utbygging og nyetablering kontra 
kapasitetsutnyttelse av eksisterende barnehager og samlokalisering av eksisterende lokaler. Dette betyr å 
gå fra mindre til større enheter som også er i tråd med overordnede politiske føringer. 
 
I forbindelse med barnehager som har store vedlikeholdsmessige etterslep vil det også være en vurdering 
av hensiktsmessigheten både økonomisk, men også faglig i forhold til arbeidsmiljø og med hensyn til 
kvalitet og rekruttering av pedagoger. 
 
Overkapasitet kontra underdekning vil være et permanent dilemma i en overgangsfase før reformen har 
”satt seg” i 3 til 5 år. Erfaringene fra kommuner som i 2-3 år har hatt full barnehagedekning er at 
erfaringene om full barnehagedekning må vinnes hvert år. Overkapasiteten på plasser som framkommer i 
utregningene for Bydel Nordstrand er neppe noe annet enn en nødvendig buffer. Disse erfaringene tilsier 
at barnehageplanen må rulleres hvert år i forhold til kapasitet, befolkningsprognose og politiske føringer. 


4. Politiske mål og føringer 
I Stortingsmelding 24 (2003 – 2004) legger regjeringen frem sine mål for barnehagesektoren. Det er et 
uttalt mål at alle foresatte som ønsker det skal få en barnehageplass til sine barn. Regjeringen har satt som 
mål at en god barnehage er: 
- Barnehage til alle barn. 
- Barnehage i nærmiljø som integrerer pedagogikk og omsorg. 
- Barnehage for barn med spesielle behov. 
- Barnehage som er variert, fleksibel og brukervennlig. 
- Barnehagen som redskap for integrering og flerkulturell forståelse 
 
 
Stortinget har vedtatt at:  


• Kommunene har plikt til å sørge for at det finnes tilstrekkelig antall barnehageplasser i 
kommunen i forhold til etterspørselen. 


• Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen 
(jf Lov om barnehager § 12 a) 


• Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.  
• Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har 


etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med barnehageloven og forskrifter. 
   


• Det skal være felles opptaksprosess mellom kommunale og private barnehager.  
• Maksimalpris som oppholdsbetaling.  
• Det skal være økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager. 
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Barnehageløftet 
Barnehageløftet har stått sentralt i Regjeringens politikk for å skape gode og trygge oppvekst- og 
opplæringsvilkår for barn og unge. Barnehageløftets målsettinger er: Full barnehagedekning, høy kvalitet 
og lav pris.  
 
Kvalitet og innhold i barnehagen 
Regjeringen har utarbeidet en stortingsmelding om kvalitet og innhold i barnehagen. Målet er å sette 
kvaliteten i sektoren i fokus. 
Stortingsmeldingen nr. 41; Kvalitet i barnehagen, ble lagt frem fra Kunnskapsdepartementet 29.mai 2009 
og godkjent i statsråd samme dag. 
Stortingsmeldingen er delt inn i 3 områder: 
Del 1:  Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager 
Del 2:  Styrke barnehagen som læringsarena 
Del 3:  Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap 
 
Føringene fra statlige myndigheter om fokus på kvalitet og innhold fremkommer også i kommunale 
myndigheters styrende dokumenter. 
 
Byrådets hovedsatsingsområder på barnehagesektoren jf. Byrådets budsjett 2010: 
 
Byen for de yngste 
En trygg barndom gir grunnlag for et godt liv. Foreldrene har hovedansvaret for oppdragelsen, og 
byrådet er opptatt av å kunne støtte foreldrene for å gi barna en god start på livet. Byrådets mål er at 
alle barn over ett år skal få tilbud om barnehageplass, dersom de foresatte ønsker det. Flere barn 
og et stort kulturelt har stor betydning for innretning og omfang av kommunens tjenestetilbud. 
 
Byrådets mål: 


• Alle barn i alderen fra ett til fem år skal få tilbud om barnehageplass dersom foresatte ønsker det 
• Oslo-barnehagen skal gi barna et faglig solid barnehagetilbud 
• Overgangen fra barnehage til skole skal bedres 


 
Hovedutfordringer: 


• Bygge ut tilbudene i takt med økende fødselstall 
• Skaffe nok kvalifisert personell til de tjenestene som tilbys 
• Gi skolestarterne et best mulig utgangspunkt for læring 


 


5. Lovfestet rett til barnehageplass og behov for nye plasser 
 Det har vært en kraftig vekst i barnebefolkningen i Oslo de senere årene, samtidig som andelen foresatte 
som ønsker plass for sine barn har økt. Dette gjør at behovet for barnehageplasser øker svært raskt og det 
kreves fortsatt en omfattende utbygging av barnehager.  
 
Barnehagene i Bydel Nordstrand har gjennomgått en sterk utbygging i den senere tiden. I løpet av 2009 
har bydelen fortsatt arbeidet med utbygging av barnehager for å oppnå full barnehagedekning. Dette har 
medført økning i antall ansatte innen denne sektoren. Som følge av disse endringene har antall ansatte og 
årsverk økt i løpet av året.  
 
Lovfestet rett til barnehageplass trådte i kraft fra 01.01.2009. Retten omfatter kun de barna som er fylt ett 
år til hovedopptaket 30.08.08). Byrådets mål for 2010 er å kunne tilby plass til flere barn enn de som har 
rett til barnehageplass. Byrådet har som overordnet må at alle barn over ett år skal få et tilbud om 
barnhageplass dersom de foresatte ønsker det. Byrådets mål er at det blir etablert 4700 nye 
barnehageplasser i økonomiplanperioden. I 2010 er målet en kapasitetsøkning på 2350 plasser.  
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I økonomiplanperioden vil byrådet: 


• At det skal gis tilbud om barnehageplass til vesentlig flere barn enn de som har rett til 
barnehageplass. 


• Videreutvikle det faglige innhold i Oslo-barnehagene og sørge for en god overgang mellom 
barnehage og skole. 


6. Oslos søkerliste til barnehager per 01.03. 2010 – fordelt på bydeler 
Ved søknadsfristens utløp var det 7 305 søkere med lovfestet rett til barnehageplass i Oslo. 
Oslo er inne i en historisk befolkningsvekst og i den aktuelle aldersgruppen er det i 2009: 1 366 flere barn 
som har lovfestet rett til å få plass. Ved årsskiftet var det 31 148 barn som hadde plass i barnehager i 
Oslo. Dette var en økning på ca. 1 1650 i forhold til året før. 
 
 
 
Tabellen viser fordelingen av søkere til hovedopptaket i hver bydel i 2009 og  2010 
 
Tabell 5 
Nr. Bydeler 2009 2010 Endring 


1 Gamle Oslo 595  509 -86  


2 Grünerløkka 518 448 -70 


3 Sagene 470 471 1 


4 St. Hanshaugen 438  407 -31  


5 Frogner 580 492 -88 


6 Ullern 350 408 58 


7 Vestre Aker 519  567 48  


8 Nordre Aker 510 524 14 


9 Bjerke 447 466 19 


10 Grorud 367  342 -25  


11 Stovner 294 322 28 


12 Alna 578 574 -4 


13 Østensjø 646  549  -97 


14 Nordstrand 622 514 -108 
15 Søndre Nordstrand 371 391 20 


  7305 6084 -321 


 
Byrådets satsningsområder for å nå målene om full barnehagedekning: 
Utviklingen i etterspørselen etter barnehageplasser avhenger både av befolkningsutviklingen / andelen av 
barn i alderen 1-5 år som ønsker barnehageplass. Anslagene for befolkningsutviklingen og andelen som 
ønsker plass er beheftet med betydelig usikkerhet.  
Til tross for denne usikkerheten, kan det fastslås at kapasiteten i barnehagesektoren må økes i årene 
framover for å nå målet om full barnehagedekning.  
 
For å nå målene vil byrådet satse på følgende tiltak: 


• Etablering av midlertidige barnehager i påvente av ferdigstillelse av permanente barnehager. 
• Etablering av store enheter der det er mulig 
• Vurdere etablering av barnehager i tilknytning til skoler og idrettsanlegg 
• Igangsette prøveprosjekt med etablering av en barnehage med transportordning 
• Bedre utnyttelsen av eksisterende barnehagelokaler, både kommunale og ikke-kommunale 
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• Gjennomføre strategiske eiendomskjøp 
• Videreføre ordningen med egen saksbehandlerkapasitet i enkelte etater, eksempelvis Plan-  og 


bygningsetaten 
• Vurdere barnehagemuligheter og  barnehagebehov i alle plan- og reguleringssaker.  


 
 
 
Rekordutbygging av barnehager i Oslo i 2009 
I løpet av 2009 ble det ferdigstilt 20 nye barnehager I Oslo. I tillegg ble minst 6 barnehager utvidet med 
en avdeling eller mer. Utbyggingen har så langt gjort at antall barn med barnehageplass har økt med ca  
2 000 barn siden januar 2009. Totalt vil 2 500 flere barn ha barnehageplass ved utgangen av 2009 
sammenlignet med ett år tidligere. 
 


 
Byrådets hovedsatsingsområder på barnehagesektoren jf. Byrådets budsjett 2010: 


• Sørge for at alle kvalifiserte søkere til hovedopptaket skal få et tilbud om barnehageplass 
• Utdanne flere førskolelærere gjennom arbeidsplassbasert utdanning 
• Gi et godt pedagogisk tilbud til alle barnehagebarn 
• At alle barn behersker norsk før skolestart 
• Tilbud om norskopplæring til alle 4 - og 5 åringer som ikke har barnehageplass 
• Bruk av rutiner og verktøy for å kartlegge effekten av språkstimuleringstilbudet 
• Gjennom rutiner som er utarbeidet skal skolen og barnehagen i fellesskap legge til rette 


for en god overgang mellom barnehage og skole 
• Barna skal introduseres for engelsk i barnehagene 


 


7. Økt behov for førskolelærere  
Stortingsmelding nr. 41, Kvalitet i barnehagene: 
Det er behov for flere førskolelærere i barnehagene for å oppfylle pedagognormen. Den sterke veksten i 
antall barn i barnehage, flere små barn og overgang fra deltids- til heltidsopphold gir kommunene og 
barnehageeierne store utfordringer med å rekruttere nok førskolelærere. 


Departementet har økt antall ordinære studieplasser i førskolelærerutdanningen og gitt midler til 
Høgskolen i Oslo til ordningen arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning for bl.a. assistenter som 
arbeider i barnehage. I tillegg har departementet tildelt midler til enkelte høgskoler og universiteter til 
studieplasser i videreutdanning i barnehagepedagogikk som kvalifiserer ansatte uten godkjent pedagogisk 
utdanning til å bli pedagogiske ledere. 


Pedagoger er kjerneressursen for å styrke kvaliteten i barnehagetilbudet. Departementet ser behovet for å 
øke antallet pedagoger, slik at barnehagene over tid får en høyere pedagogtetthet. 


Pedagogtettheten er lavere i Norge enn i Sverige og Danmark, og at det bør vurderes å øke 
pedagogtettheten i barnehagene ved å innføre en mer ambisiøs pedagognorm. Dette kan lette 
rekrutteringen av førskolelærere, siden førskolelærere som jobber i barnehage da vil få et bedre faglig 
arbeidsmiljø.  


Departementet mener at flere pedagoger i barnehagene vil bidra til økt kvalitet i barnehagene, og vil  
videreføre innsatsen for å øke antall pedagoger i barnehagene med sikte på å kunne innfri dagens 
pedagognorm raskt. Det er også et mål å øke antall førskolelærere med innvandrerbakgrunn. Dette vil 
bidra til at personalet i barnehagene representerer det samme mangfoldet som barna, både når det gjelder 
landbakgrunn og kjønn. 
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Departementet ønsker å styrke mangfoldet i personalet, og vil arbeide for å få flere personer med annen 
faglig bakgrunn til å jobbe i barnehagene. Dette kan for eksempel være personer med kunstfaglig 
utdanning, idretts- og friluftsfag og barnevernspedagoger. For å kunne gi barn med behov for særskilt 
oppfølging et godt tilbud, kan det for eksempel være en styrke at barnehagene rekrutterer fagpersonale 
med spesialkompetanse på enkelte områder. Flere yrkesgrupper i barnehagen kan i større grad bidra til å 
ivareta barnehagens mange oppgaver. Disse yrkesgruppene skal ikke erstatte pedagogene, men de kan 
være et viktig supplement til barnehagens samlede kompetanse. Departementet vil utrede hvordan det 
kan legges til rette for andre yrkesgrupper i barnehagene. 


Regjeringens strategi for rekruttering av førskolelærere for perioden 2007 – 2011: 
• Økt studiekapasitet på førskolelærerutdanningen  
• Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning for assistenter  
• Videreutdanning i barnehagepedagogikk for personer med annen pedagogisk utdanning  
• Årlige tiltaksplaner for å rekruttere flere førskolelærere frem til 2011.  
• Veiledningsprogram for nyutdannede førskolelærere 


 
 
Førskolelærerdekning i Bydel Nordstrand 
I tillegg til styrer er kravet til bemanning at hver avdeling skal bemannes med 1 pedagogisk leder og 2 
assistenter. De pedagogiske ledere skal ha førskolelærerutdanning. 
I Bydel Nordstrand er det per april 2010: 54 pedagogiske lederstillinger som har fått midlertidig 
dispensasjon fra kravet om førskolelæreutdanning, av disse er det 13 personer med annen pedagogisk 
utdanning, samt 4 ansatte som er under førskolelærerutdanning. Dette gjelder antall personer og ikke 
årsverk. En del av dispensasjonene er gitt for barnehageåret 2009 / 2010 og opphører således før nytt 
barnehageår starter 1.august 2010.  
 
Barnehagene kan søke om midlertidig dispensasjon for pedagogiske ledere dersom de etter minst to 
utlysninger ikke har lykkes med å få kvalifiserte søkere. Bydelen kan innvilge midlertidig dispensasjon 
for inntil ett år av gangen.  
 
I familiebarnehagene er kravet for å få godkjenning, at hver familiebarnehage skal ha ansatt en veileder / 
styrer med førskolelærerutdanning. Stillingens størrelse er beregnet til 1 time og et kvarter per barn. I en 
familiebarnehage med 8 barn skal det da være ansatt en førskolelærer i 10 timer per uke. Omregnet skal 
bydelens familiebarnehager ha ca 12 førskolelærere á 100 % stillinger. Bemanningen i 
familiebarnehagene består for øvrig av 1 assistent  per 4 barn. 
Ferdigstillelse av nye Radarveien barnehage i 2011, innebærer behov for ytterligere 6 nye 
pedagogstillinger. Bydelens  samlede behov vil være ca 60 stillinger3 besatt med pedagogiske ledere med 
førskolelærerutdanning i 2010. 
Andelen av søkere med annen relevant høyskoleutdanning til stillinger hvor det kreves 
førskolelærerutdanning er økende, sammenlignet med foregående år. 
 
 
 Tabell 6 
  


Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent 
førskolelærerutdanning


75,8 79,2 72,9
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Kilde: Årsstatistikken for 2009 
 
Med mål om å øke andelen førskolelærere i bydelens barnehager, vil det bli iverksatt ulike tiltak og 
prosjekter  kommende år.   
 
 
Rekrutteringstiltak 
Tiltak for å rekruttere, og beholde  førskolelærere sees på som en av bydelens viktigste utfordringer i 
tiden som kommer og er også viet stort fokus gjennom bydelens årsberetning og budsjettdokumenter.  
Barnehageenheten i bydel Nordstrand har opprettet en arbeidsgruppe som består av representanter fra 
administrasjonen, bydelens styrerteam, pedagogisk fagsenter og styrere i kommunale og private 
barnehager. Gruppen arbeider med opplæring, kompetansetilførsel og rekruttering.  
Bydelen har også en representant i fylkesmannens arbeidsgruppe som jobber med rekrutteringsplaner. 
Opplærings- og rekrutteringsgruppen har igangsatt arbeidet med rekrutteringsplanen. Planen skal være et 
levende dokument med formål og ønske om at den skal generere mange prosesser som fører til bedre 
rekruttering av pedagoger i bydelens barnehager. 
 
 
Langsiktige og kontinuerlige tiltak 


• Stimulere barnehagene til å ta imot studenter fra høyskolen – flere øvingslærere i barnehagene 
• Motivere barnehagene til øvingsopplæring 
• Stimulere assistenter til å ta førskolelærerutdanning (abf) 
• Motivere assistenter til å ta Kompass på høyskolen 
• Lønnsløft for førskolelærerne 
• Seniorpolitiske tiltak for beholde førskolelærene i barnehagene 
• Gjennomføre årlige medarbeiderundersøkelser med prosessoppfølging på lokalt plan 
• Sikre et godt arbeidsmiljø  
• Tilrettelegge for kompetansetilførsel og faglig utvikling 
• Nettverksbygging - erfaringsutveksling  
• Veiledning til nyansatte førskolelærere – tilbud om mentor 


 
I tillegg har en partssammensatt arbeidsgruppe, oppnevnt av bydelsdirektør, gjennomgått ressursbruk og 
organisering av bydelens barnehager knyttet til styrerstillingens ansvarsområde og arbeidsoppgaver.  
 
 
Antall avdelinger i kommunale og private barnehager 
Antall avdelinger sier noe om hvor mange barn som har plass i den enkelte barnehage. Eksempelvis 
består en 4-avdelings barnehage vanligvis av 18 barn under 3 år fordelt på 2 avdelinger, og 36 barn over 
3 år fordelt på 2 avdelinger. Ved bygging av nye barnehager, åpnes det stadig mer for annen måte å 
organisere barnehagene på, fra avdelingsvise til basebarnehager. Under planlegging av nye barnehager 
opereres det nå med ekvivalenter ved fastsettelsen av antall barn. Det betyr at barnehagenes totale areal 
planlegges som om alle barna er over 3 år. Dette gir en større fleksibilitet dersom behovet for 
barnehageplasser endrer seg, og endringen av antall barn og alder kan reguleres i forhold til 
søkermassens behov.  
I Bydel Nordstrand er arealkravet til barn over 3 år: 3,5m2 og for barn under 3 år 4,5m2. Hver avdeling i 
barnehagene skal ledes av pedagogisk leder.  
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De nye barnehagene er planlagt og organisert som såkalte basebarnehager, men er omregnet til 
ekvivalenter som avdelingsbarnehager.  
 
Tabellen er tatt fra kostrarapporteringen per 15.12.2009. Tallene endres i takt med søkermassens behov. 
 
ANTALL AVDELINGER I BARNEHAGENE 
 
Tabell 7 


KOMMUNALE BARNEHAGER 


Totalt 
ant.barn 
under 3 


år 


Totalt 
ant.barn 
over 3 år


Totalt 
ant.barn Ekvivalenter Ant. avd. 


Bauneveien 42 54 96 138 8 
Blåfjell 36 36 72 108 6 
Frierveien/Sportspl./Speiderhytta  33 66 99 132 7 
Knausen 44 78 122 166 9 
Lille Ekeberg 42 93 135 177 10 
Marmorberget 9 92 101 110 4 
Munkelia 18 23 41 59 3 
Munkerudsletta/Sæter 18 72 90 108 6 
Nedre Bekkelaget 24 34 58 82 4 
Nordseter/Drengestua 27 32 59 86 5 
Nylænde 13 46 59 72 4 
Obersten 21 45 66 87 5 
Pynten 39 48 87 126 7 
Rabben/Skiferveien  18 0 18 36 2 
Radiobølgen 18 36 54 72 4 
Rosenhagen 45 90 135 180 10 
Rygin 24 60 84 108 6 
Skredderstua/Rødstua 37 24 61 98 5 
Steinspranget 48 57 105 153 9 
Tyrihans 18 36 54 72 4 
Vårveien 36 54 90 126 8 
Åssida 16 41 57 73 4 


  626 1117 1743 2369 130 
      
      


PRIVATE BARNEHAGER 


Totalt 
ant.barn 
under 3 


år 


Totalt 
ant.barn 
over 3 år


Totalt 
ant.barn Ekvivalenter Ant. avd. 


Arken 12 0 12 24 1 
Bakketoppen 18 42 60 78 4 
Bekkelaget menighet 12 18 30 42 1 
Bekkelaget menighet 13 17 30 43 2 
Brumlebassen 10 18 28 38 2 
Bråten 14 48 62 76 5 
Christiania kulturbarneh. 14 40 54 68 4 
Den blå appelsin 12 48 60 72 5 
Ekeberg Idrettsbarneh 21 39 60 81 4 
Eplekneika 9 18 27 36 3 
Fiskevollen 6 12 18 24 1 
Kastellterrassen 8 26 34 42 2 
Kongsveien 27 83 110 137 7 
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Ljan menighets 8 12 20 28 1 
Malmøya 8 12 20 28 1 
Munkerudtoppen 9 13 22 31 1 
Nanna Maria 7 0 7 14 1 
Nordseter 5 5 10 15 1 
Nordstrand menighet 14 26 40 54 3 
Skovheim 0 57 57 57 3 
Skreddern 36 26 62 98 5 
Solhllinga 9 9 18 27 1 
Steinerbarnehagen 17 36 53 70 4 
Store Ljan 21 38 59 80 4 
Svartdalsparken 22 39 61 83 4 
Trolljentene 12 14 26 38 2 
Ulvøya 6 28 34 40 1 
 350 724 1074 1424 73 


 
Antall familiebarnehager og antall barn 
Bydel Nordstrand har 44 private familiebarnehager med i alt ca 350 barnehageplasser. Når kapasiteten på 
ordinære barnehageplasser øker, vil sannsynligvis behovet for familiebarnehager avta.  
 


6. Hovedopptaket 2010 – Bydel Nordstrand 
Byrådets vedtak om Oslo som ett opptaksområde medførte at opptaksprosessen og definisjonen på 
hovedopptaksperioden ble endret i 2009. 
Hovedopptaksperioden starter med søknadsfristen 1.mars og avsluttes 30.august.  
Med endringen om at Oslo kommune defineres som ett opptaksområde, kan foresatte  nå søke om plass i 
alle bydeler uavhengig av barnets bostedsadresse. 
Endringene stiller større krav enn tidligere til samarbeid og koordinering mellom bydelene. I tidsplanen 
for opptaksprosessen er det planlagt i alt fire koordineringsmøter for å sikre at barn som søker plass i 
andre bydeler blir ivaretatt. 
 
I denne reviderte planen er det lagt til grunn retten til lovfestet barnehageplass som framgår av: 
 
Lov om barnehager og Forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo: 
 
§ 5. Brukernes ønsker  
Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket, jf. barnehageloven § 12 første 
ledd. Dersom det ikke er ledige plasser i de søkte barnehagene, kan kommunen tilby plass i en annen 
barnehage.  
 
§ 6. Plassering av barn med lovfestet rett til plass i barnehage  
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter 
søknad rett til å få plass i barnehage fra august, jf. barnehageloven § 12a.  
Med utgangspunkt i foresattes rett til barnehageplass, og den definisjonen som er gitt, har Bydel 
Nordstrand i alt 607 barn på søkerlisten til hovedopptaket 01.03.2009 og  625 ledigmeldte plasser.  
 
Til hovedopptaket for 2010 er totalt 1058 barn med i opptaksprosessen. Det vil si alle som har levert inn 
søknad om barnehageplass innen fristen 01.03.2010, og har ønsket startdato i løpet av august. Både barn 
med og uten barnehageplasser er med under hovedopptaket. Av de totalt 1058 på søkerlistene er det 526 
barn som ikke har barnehageplass 15.mars. De resterende 532 barna går i barnehage i dag, men ønsker ny 
barnehageplass fra august. Flesteparten av disse barna har i dag plass i familiebarnehage. 
Endring av plasser mellom kommunale og private barnehager kan anslagsvis omfatte rundt pluss/minus 
ca. 200 barn. 
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I barnehageloven presiseres det at familiebarnehager er best egnet for barn i alderen 1 – 3 år. De aller 
fleste familiebarnehagene i Bydel Nordstrand har vedtatt denne aldersbegrensning i sine vedtekter. Det 
innebærer at mange av barna som fyller 3 år i løpet av 2010, risikerer å miste sine plasser i 
familiebarnehagen ved barnehageårets slutt.  For å sikre at disse barna ikke blir stående uten 
barnehageplass, har bydelen registrert dem med sluttdato 31.07 2010. Dette vil gi barn med plass i 
familiebarnehage rettigheter til plass under hovedopptaket på lik linje med andre barn på søkerlisten uten 
barnehageplass.   
 
Antall søkere til hovedopptaket 2010: 
Antallet søkere til barnehagehageplass i bydelene er redusert med 321 sammenlignet med fjoråret.  
Bydel Nordstrand har 108 færre søknader i 2010 enn i 2009.  I 2009 var det 622 søkere til hovedopptaket, 
i  2010 er det registrert 514 søkere.4 
 
Tabell 8 
Ledige plasser i bydelen - barnehagenes rapportering til hovedopptaket 
Kommunale barnehager 355 
Private barnehager (samordnet opptak) 269 
 624 
 
 
Til hovedopptaket 2010 er det ledigmeldt i alt 624 plasser i kommunale og private barnehager. 
Barnehagenes rapportering om ledige plasser er tilnærmet identisk med antall 6-åringer som begynner på 
skolen. 
Private familiebarnehager kan i liten grad rapportere om ledige plasser på rapporteringstidspunktet, fordi 
en stor andel av barn i familiebarnehagene er søkere til plasser i ordinære kommunale og private 
barnehager. Opplysninger om ledighet i private familiebarnehager vil først være kjent etter at 
hovedopptaket er avsluttet.  
Kapasitetsoversikt  (innrapportering om ledige plasser) meldes til bydelens opptaksmyndighet i februar. 
Oversikten legges ut på bydelens nettsider til informasjon. 
 
 
Barn på søkerliste til bydelens barnehager - etter distrikter / bostedsområde 
 
Tabell 9 
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Tabellen gir en indikasjon på hvilke områder i bydelen som har den største pågangen av søkere til 
barnehageplass, og illustrerer den geografiske fordelingen av søkerne.  


                                                 
4 Oversikt over søkere, tabell 4, side 10 
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Behovet for nye barnehager ser ut til være utjevnet mellom distriktene sammenlignet med tidligere år. 
Tabellen er basert på barns bostedadresse m/ postnummer og det er her ikke tatt hensyn til hvilke 
barnehager foresatte har søkt om plass i. Barn fra andre bydeler er ikke tatt med i denne oversikten. 
 
 
 
 
Barn i alder 1-5 år som bor i bydelen - barn med plass i barnehage = 94,6% dekning 
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Tabell 10 


Tallene for 2010, barn i barnehager,  er barnehagenes rapportering i årsmeldingen per 15.12.2009.  Tallet inkluderer 
55 barn som begynte i barnehagen i januar 2010. 
 


7. Befolkningsutvikling 
Bystyret har vedtatt at Bydel Nordstrand er en bydel hvor det skal åpnes for en fortetning av 
boligmassen. Dette kan være en medvirkende årsak til at barneantallet i alderen 1- 5 år vil øke.  
 
I prognosen fra Oslostatistikken, Befolkningsprognose, vil barneantallet i Bydel Nordstrand øke frem til 
år 2014 for deretter å gå noe ned.  
 
Antall barn i Bydel Nordstrand  per 1.1.2010  -  Statistikk 
 
 


Barn 1- 5 år bosatt i bydelen: 2005 - 2010
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Tabell 11 
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Antall barn i Bydel Nordstrand  2011–2015  –  Prognose 
 


Barn i bydelen 1 - 5 år,  prognose 2011 - 2015
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Tabell 12  


Kilde; Oslostatistikken  2010 
 
 


8. Behovsdekning i prosent på bakgrunn av søkermassen til hovedopptaket 1.3.2010  
   


 


Behovsdekning ved hovedopptaket 1.3.2010
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Tabell 13 


Tabellen  viser: 
søyle 1:  Antall barn 1-5 år bosatt i bydelen pr 1.1.2010 
søyle 2:  Barnehagenes rapportering om ledige plasser til hovedopptaket 2010 (kapasitetsoversikt) 
søyle 3:  Antall barn 1-5 år på søkerliste med lovfestet rett til barnehageplass til hovedopptaket 2010 
søyle 4:  Bydelens behov for barnehageplasser for å oppfylle kravet om retten til barnehageplass.  
 
 


Side 18 
 







 
 


                                                


Bydel Nordstrand må ha en dekningsgrad på 91,6 % for å innfri kravet om rett til barnehageplass ved 
hovedopptaket 2010. Retten til barnehageplass gjelder for barn som har fylt 1 år før 31.08.10, og barn 
som fyller 1 år etter denne dato er derfor ikke er tatt med i beregningen.  
 
Hvilke mekanismer slår inn når full behovsdekning inntreffer? 
Det er knyttet mange spørsmål og behov for vurderinger til det ovenfor stilte spørsmål, blant annet: 
1. Oslo har blitt ett opptaksområde. Dette betyr at en må koordinere og utveksle data på en annen måte 


enn tidligere bydelene imellom. Dette både for å: 
a. Sikre plass til de som har rett til plass 
b. Unngå at det oppstår overkapasitet og dermed dårlig økonomisering  


2. Vurdere å beslutte hva som er full behovsdekning, og fastsette dette som et styringsparameter. Dette 
gjøres ved å fastsette hvor mange prosent av aldersgruppen 1-5 år som vil komme til å søke plass.  


a. En må her støtte seg til demografiske forhold; både statistikk og prognose 
b. Kartlegge de totale barnehageplasser i bydelen (og også for hele byen på et overordnet nivå) 


Med de overordnede politiske føringer i Oslo kommune er det rimelig å anta at en i denne fase ikke kan 
strekke seg lenger enn å oppfylle lovens krav, selv om dette ikke fullt ut vil tilfredsstille den totale 
søkermasse.  
 
Hvis en i tillegg skulle åpne for 0-åringene ville behovet være noe helt annet enn hva det planlegges for i 
dag. En utvidelse av tilbudet til dem som ikke har lovmessig krav, vil både ut fra fysisk bygningsmasse 
og faglig kompetanse måtte eventuelt komme over noe tid. 
 
Foranstående vil være et bra fundament for å vurdere behovet. Dette vil stadig være i endring, men slik 
reglene er nå er det bare ved hovedopptaket at den lovmessige rett inntrer. 
 
I tillegg til å ta høyde for endringer som følge av endringer i den aktuelle befolkningsgruppe, må en i 
utbyggingssammenheng, for å dekke opp i forhold til lovens bestemmelser, også ta hensyn til: 


• Private barnehager kan i forhold til sine opptaksregler ta opp 0 åringer. Dette kommer inn som 
et ”forstyrrende element”. Hvor mange dette omhandler er ikke registrert i forbindelse med 
denne rullering, og det er ikke sikkert at det er mer enn hva tilfellet har vært tidligere. Da 
utløser det i tilfelle ikke noen forskyvninger i forhold til dekningsgraden.5 


• Forholdet til familiebarnehagene. 
 
 
Private familiebarnehager 
Familiebarnehager som i dag representerer ca. 350 plasser benyttes av 1 (0)-3 åringer. På grunn av statlig 
tilskuddsordning er det ikke økonomisk lønnsomt å ha barn over 3 år. Det har derfor etablert seg en 
standard ved at disse barnehagene har de minste barna. Av den grunn har bydelen også registret 3 
åringene i disse barnehagene som ”uten plass”, slik at disse  kommer inn med rett til plass ved 
hovedopptaket 2009 forutsatt at det er søkt til rett tid. Det ville oppstått en meget vanskelig situasjon hvis 
en ikke fulgte en slik prosedyre, også fordi disse barna erfaringsmessig avslutter sitt opphold midt i 
barnehageåret, dvs. ved kalenderårets utgang. De ville da i utgangspunktet stått uten tilbud. 
 
 
Hva vil sannsynligvis skje ved inntak av barn som ikke har lovfestet rett til plass? 
Disse barna kan tenkes å komme fra: 


1. Private barnehager – uavhengig av aldersgruppe 
2. Kommunale barnehager – uavhengig av aldersgruppe 
3. Søkere fra andre bydeler. Egen befolkning søker også plass i andre bydeler. Dette vurderes 


nærmest som et ”nullsum opplegg”. 
4. Familiebarnehager, 1 og 2 åringer (all den stund bydelen ivaretar ved hovedopptak 3 åringene, så 


sant det søkes til rett tid) 


 
5 jf kapittel 9.1 Befolkningsprognose 
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Punktene 1-3 betyr lite for bydelen da forflyttningen frigjør tilsvarende antall plasser. For 
familiebarnehagene derimot kan dette bety vanskeligere rekruttering av barn. Når en ser på søkerliste ved 
hovedopptak for barn som ikke har rett til plass, antas det at mange av disse har plass i 
familiebarnehager. Det er et inntrykk at familiebarnehager er de som først velges vekk. Det er flere, og 
også forståelige grunner til det, blant annet: 


• Foreldrene vet allerede ved inntak i familiebarnehage at barnet må skifte barnehage rundt 3 års 
alderen (jf. private barnehager fastsetter egne vedtekter) 


• Familiebarnehagene har erfaringsmessig hatt vanskeligst for å oppfylle kravet til pedagogisk 
personell. Det skal sies at dette generelt har blitt vanskeligere grunnet den sterke utbyggingen. 


 
Hva betyr dette utbyggingsmessig i Bydel Nordstrand 
Totale barnehageplasser i Bydel Nordstrand (inkl. ordinære, private barnehager og familiebarnehagene) 
var per 15.3.2010; 3071. Ut fra registrert befolkning 1-5 år er full behovsdekning i vår bydel på 94,6 %. 
Justering bør skje ved faktisk erfaring, selv om dette tidsmessig utløser utfordringer. Igjen må en ha med 
i tankene om det finnes ledig kapasitet i andre bydeler – en tenker da på nabobydeler. 
 
Konsekvensene av å bygge raskere enn hva som skal til for å oppfylle lovens krav? 
Barn får plass uten å ha lovfestet rett til det. Denne situasjonen vil være fjernet ved det påfølgende 
hovedopptak. Disse barna ville da under alle omstendigheter ha rett til plass, forutsatt at de da har fylt ett 
år, eller at de ikke hadde plass fordi de har benyttet annet tilbud eller tilsynsordninger enn barnehage. 
Igjen er det grunn til å tro at det er familiebarnehagene som vil få det vanskeligere rekrutteringsmessig av 
barn. Dette kan / vil bety nedleggelser av familiebarnehager. 
 
 
I forbindelse med bydelens volumvurdering er ikke idrettshaller og skoler tatt med i 
beregningsgrunnlaget for antall barnehageplasser i permanente lokaler. Grunnen til det er at dette er 
vanskelig å tidfeste i denne revideringen. Unntaket er Munkerud skole. Bydelen vil komme nærmere 
tilbake til en mer konkret vurdering av barnehager i framtidige idrettshaller/flerbrukshaller i neste 
revisjon. 
 
Økning av antall plasser i eksisterende barnehager i 2010  
 
Tabell 14 
  Under Over  
Barnehager   3 år  3 år 


Totalt Oppstart 2010 
 


Bakketoppen, utvidelse (privat) 12 20 32 april 2010  
Steinerstiftelsen, utvidelse (privat) 0 10 10 august 2010  
Malmøya - ny frilufts gruppe (privat) 0 12 12 august 2010  
Totalt nye plasser per 31.12.2010 12 42 54 2010  
 
Økning av plasser – ny barnehage i 2011 
 
Tabell 15 
  Under Over  
Barnehager   3 år  3 år 


Totalt Oppstart 2011 
 


Radarveien barnehage ( kommunal) 27 36 63 Februar 2011  
Totalt nye plasser pr. 31.12.2011| 27 36 63   


  
 
Etableringen av nye plasser vurderes kontinuerlig i forhold til kapasitet, konvertering av midlertidige 
barnehager og bydelens økonomiske situasjon.  
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9. Utviklingsprogram  2010 – 2015 
 
Midlertidige barnehager (paviljonger) m.m.  
Bydelen har i alt 4 barnehager i midlertidige lokaler (paviljonger), 1 barnehage med  tidsbegrenset 
godkjenning, 5 små barnehager med 1-2 avdelinger, og noen med mer eller mindre stort 
vedlikeholdsmessig etterslep. I denne planen er det kun tatt med 1 barnehage med spesielt stort 
vedlikeholdsbehov. Til sammen er det i alt 431 barn i disse barnehagene 6. 
  
Paviljongene er fleksible og kan flyttes til bydeler eller områder innenfor Oslo kommune som har størst 
behov for barnehageplasser. Oslo kommune er definert som ett opptaksområde, og både utbygging og 
opptak av barn i barnehager koordineres av sentral bestillerenhet i kommunen.  
 
Det pågår drøftinger om Glimmer’n barnehage, som pr dato er plassert innenfor tomteområdet til 
Bergkrystallen borettslag. Radarveien barnehage er ment å erstatte Grimmer`n barnehage når Radarveien 
etter planen skal stå ferdig i februar 2011.  
Høsten 2009 ble det satt opp ytterligere to nye paviljonger, Radiobølgen barnehage og Frierveien. 
Radiobølgen, ved Lambertseter idrettsplass var opprinnelig planlagt som midlertidig for ny permanent 
barnehage i det gamle radiomastehuset. Ombygging av radiomastehuset til barnehage viser seg imidlertid 
å være både komplisert og kostnadskrevende, og forslås foreløpig skrinlagt.  
Radiobølgen blir stående som midlertidig for nye Munkerud skoles barnehage, alternativt til Nordstrand 
barnehage (bydelshuset.). I den nye planen for Munkerud skole er det fortsatt prosjektert en barnehage 
med plass til i alt 63 barn.  
 
Tomtesøk for nye plasser  / eksisterende bygninger 
I forbindelse med etablering av nye barnehageplasser, har Omsorgsbygg opprettet en ny avdeling som 
kun skal ha fokus på barnehageutbyggingen. Den nye avdelingen skal medvirke til realiseringen av 
bystyrets mål for barnehageutbygging.  
Omsorgsbygg kartlegger mulige tomter og lokaler som kan passe for formålet. I tillegg har Oslo 
kommune sentralt satt ned en egen arbeidsgruppe bestående av personer med beslutningsmyndighet som 
kan bidra til at tomter eller lokaler kan bli klare for etablering av barnehager. 
 
Bydelen har i samarbeid med Omsorgsbygg vurdert en rekke bygninger og tomtearealer som kunne være 
egnet til barnehageutbygging. En del av prosjektene ble ikke godkjent i den tverretatlige 
barnehagegruppen. I desember 2008 foretok representanter fra bydelen, bydelspolitikerne og 
omsorgsbygg en befaring på noen av de tomtene og lokalene som var aktuelle. 
 
Med bakgrunn i arealstørrelse, beliggenhet i forhold søkermassen og egnethet i forhold til nærmiljøet, er 
det to tomter som vurderes som gode alternativer for fremtidig utbygging: 


- Birger Oliversvei ( ved Kastellet skole) 
- Kaptein Oppegårdsvei ( tidligere barnepark) 
- Bydelshuset ( bydelsadministrasjonens lokaler) 


 
En eventuell bygging av barnehage på disse tomene vil bli vurdert ut fra Oslo kommunes totale behov for 
plasser slik at kravet om retten til barnehageplass blir oppfylt.  
 
I samarbeid med Omsorgsbygg og den tverretatlige barnehagegruppen, bør det vurderes om det skal 
iverksettes reguleringssak for disse to tomtene allerede nå. Tidspunkt for eventuell utbygging er foreløpig 
satt til 2012, det må sees i sammenheng med befolkningsøkningen i bydelen spesielt, og hele Oslo 
kommune generelt. Ved å fremme en reguleringssak i 2009, vil etableringen av disse barnehagene kunne 
igangsettes raskt dersom behovet for flere barnehageplasser er tilstede.  
 
Det er igangsatt mulighetsstudie for eventuell barnehagedrift i bydelshuset. 


 
6 Se beskrivelse og vurdering side 24  


Side 21 
 







 
 


 
Hvilke barnehager prioriteres å drifte?  
Tabell 16      
  Under Over  
Barnehager   3 år  3 år 


Totalt Oppstart 2010 - 2015 
 


Radarveien barnehage 27 36 63 1.halvår 2011 
Munkerud skole 27 36 63 August 2014 (ikke endelig) 
Nordseterskogen 45 54 99 Reguleringssaker 
Kaptein Oppegårdsvei 45 54 99 Reguleringssaker 
Bydelshuset 140 110 250 Mulighetsbeskrivelse 
Totalt nye plasser      


Midlertidige barnehager (paviljonger): 
Glimmer’n barnehage som pr dato er plassert innenfor tomteområdet til Bergkrystallen borettslag, er 
foreslått fjernet når nye Radarveien barnehage står ferdig i begynnelsen av 2011.   
Høsten 2009 ble det satt opp  to nye paviljonger;  Radiobølgen barnehage og Frierveien. 
Radiobølgen, ved Lambertseter idrettsplass var opprinnelig planlagt som midlertidig for ny permanent 
barnehage i det gamle radiomastehuset. Ombygging av radiomastehuset til barnehage viser seg 
imidlertid å være både komplisert og kostnadskrevende, og er forslått skrinlagt . 
Radiobølgen blir stående som midlertidig for nye Munkerud skoles barnehage, alternativt til Nordstrand 
barnehage (ydelshuset.). I den nye planen for Munkerud skole er det fortsatt prosjektert en barnehage 
med plass til i alt 63 barn.  
 
 
 
Barnehager som øker barnetallet i 2010 og 2011 
 
Tabell 17 
  Under Over  
Barnehager   3 år  3 år 


Totalt Oppstart 2010 
 


Bakketoppen, utvidelse (P) 12 20 32 April/mai 2010  
Steinerstiftelsen, utvidelse (P) 0 10 10 August 2010  
Malmøya med ny friluftsgruppe ( P) 0 12 12 August 2010  


Totalt nye plasser per 31.12.2010 12 42 54 2010 
 
 


 
 Bakketoppen, Steinerbarnehagen og Malmøya er private ordinære barnehager som er i drift. Alle 
 har varslet om utvidelse. Det totale antallet plasser kan bli noe justert i forbindelse med endelig  
godkjenning, men det antas å være marginale justeringer. Tidspunkt for oppstart er ikke endelig  
fastsatt.  I tillegg er det tatt opp 16 barn i eksisterende barnehager i perioden fra 15.12.2009 til  
23.april 2010. 
 
Tabell 18      
  Under Over  
Barnehager   3 år  3 år 


Totalt Oppstart 2011 
 


Radarveien barnehage 27 36 63 våren 2011  
Totalt nye plasser pr. 31.12.2011| 27 36 63   


 
Når Radarveien barnehage står ferdig , er det antatt at Glimmer’n midlertidige barnehage skal ta i bruk de nye 
lokalene. Paviljongen i Glimmerveien vil da bli fjernet fra tomteområdet i Bergkrystallen borettslag. 
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Tabell 19 
  Under Over  
Barnehager   3 år  3 år 


Totalt Oppstart 2012 
 


Kaptein Oppegårdsvei  45 54 90    
Birger  Oliversvei – (Nordseterskogen) 45 54 90  
Totalt nye plasser pr. 31.12.2012 90 108 180   
 
Bygging av barnehage på disse tomtene vil bli vurdert ut fra Oslo kommunes totale behov for plasser slik 
at målet om barnehageplass til alle barn når foreldrene ønsker det, er nådd.  
 
Reguleringssak for tomtearealet i Birger Oliversvei er allerede igangsatt. Tidspunkt for eventuell 
utbygging er ikke endelig avklart. 
 
Tabell 20 
  Under Over  
Barnehager   3 år  3 år 


Totalt Oppstart 2014 
 


Bydelshuset 140 110 250  
Totalt nye plasser pr. 31.12.2014 140 110 250   
Bydelsadministrasjonens flytting til nye lokaler på Lambertseter er under utredning. En mulig 
bruksendring av lokalene til barnehage er ikke utredet. Dersom planene om barnehage i administrasjonen 
realiseres, kan det være et alternativ å benytte paviljongene som midlertidig lokaler mens byggearbeidene 
pågår.  


 
Perspektiver i forhold til mulige nyetableringer 
 


• I forbindelse med bygging av nye Munkerud skole, er det planlagt ny barnehage med plass til 63 
barn 7 Det er stor usikkerhet knyttet til ferdigstillelse av denne barnehagen da bygging av 
Munkerud skole er utsatt. Bydelen forventer at Munkerud skole fortsatt planlegges med en 
barnehage til ca. 63 barn og anslår ferdigstillelse høsten 2014.  


 
• Det vurderes å innlemme barnehager med små enheter og barnehager med stort vedlikeholdsbehov 


i større enheter.  
 


• Bydelshuset, medregnet plasser inntil 250 barn, som eventuelt frigjøres i forbindelse med 
samlokalisering av bydelens tjenester, blir vurdert i forhold til mulige nyetableringer. 


 
• Byggingen av Radarveien barnehage er begynt. Barnehagen skal etter planen være ferdig i februar 


2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7  77 ekvivalenter 
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10. Status for pågående prosjekter - beskrivelse og vurdering 
Tomter i Bydel Nordstrand som har vært vurdert til utbygging av barnehager. Vurderingen er gjort i 
samarbeid med Omsorgsbygg Oslo KF (OBY). 
 
Følgende barnehager er midlertidige lokaler; paviljonger og barnehager med tidsbegrenset godkjenning. I 
tillegg er det  barnehager med 1 / 2 avdelinger og Pynten barnehage som har et stort vedlikeholdsbehov, 
og hvor kostnader ved rehabilitering må vurderes opp mot riving og bygging av ny barnehage. 
 
 


ant.barn 
Barnehage små store totalt Mulighet for permanente lokaler 


Nye 
plasser 


Paviljonger           


Radiobølgen  18 36 54 
Munkerud skoles barnehage, opprinnelig plan 
lagt for 63 barn.  9


Frierveien 18 36 54 


Reguleringsplan for Ekebergområdet. Når 
eller om planene realiseres er usikkert. 
Frierveien, Sportsplassen og Speiderhytta kan 
eventuelt planlegges i nye permanente 
lokaler. 0


Glimmer'n 36 18 54 


Radarveien barnehage: Glimmer'n er allerede 
planlagt å skulle konverterteres til Radarveien 
når denne står ferdig i februar 2011. 9


Nedre Bekkelaget 24 34 58 Oslo Havnevesen / Sveitserhus 0
Små barnehager           
Skredderstua 10 24 34 Bydelshuset   
Sæter 0 36 36 Bydelshuset 144
Rabben 9 0 9 Nordseterskogen, inntil 90 barn ( 144 ekviv.)           72
Drengestua 9 0 9 Nordseterskogen, inntil 90 barn ( 144 ekviv.)   
Skiferveien 9 0 9 Nordseterskogen, inntil 90 barn ( 144 ekviv.)   
Midlertidig godkjenning           
Rødstua  27      Bydelshuset   
Etterslep vedlikehold           
Pynten 39 48 87 Bydelshuset   
  199 232 431   234


Tabell 21 


 
 
Paviljongene er fleksible og kan flyttes til bydeler eller områder innenfor Oslo kommune som har størst 
behov for barnehageplasser. Oslo kommune er definert som ett opptaksområde, og både utbygging og 
opptak av barn i barnehager koordineres av sentral bestillerenhet i kommunen.  
 
  
Spørsmålet om hva som bør gjøres med barnehager med midlertidig og tidsbegrenset godkjenning vil bli 
avklart med Byrådsavdelingen for kultur og utdanning (KOU) og Omsorgsbygg KF. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Side 24 
 







 
 


Navn 


Midlertidige  
 


Beskrivelse Vurdering 


Radiobølgen Behov for omfattende 
bygningsendringer og medfører 
store kostnader. Bryteklubben 
bruker lokalene i dag 


Permanent barnehage i radiohuset 
skrinlegges. Radiobølgen paviljong blir 
stående inntil videre. Fjerning av paviljongen 
vurderes i sammenheng med permanente 
barnehagelokaler i Munkerud skole eller i 
nåværende bydelshus. 
 


Frierveien 18, Ekeberg  Bra tomt med adkomst uten å 
kjøre gjennom bomringen, men 
barnehagens plassering gir 
reduserte parkeringsmuligheter 
for   Ekeberg idrettshall. 


Frierveien paviljong blir stående inntil 
videre. Vurderes i sammenheng med planene 
om etablering av barnehage i ny 
flerbrukeshall på Ekeberg 


Nedre Bekkelaget Ny barnehage kan romme plass 
til ca. 90 barn. Oslo Havnevesen 
eier tomten. Det står en 
sveitsevilla på tomten som OBY 
er ansvarlig for. Dette ses i 
sammenheng med makeskifte 
/avtalen Oslo Havn og  Oslo 
kommune. 
Paviljong Nedre Bekkelaget har 
brukstillatelse til 01.01.2014. 
 


Vurderes å være et 2012 prosjekt. 
Avventer fortsatt ift makeskifteavtalen, kan 
bli noe forsinket. 


Glimmer`n barnehage Det pågår drøftinger om å 
konvertere Glimmer`n barnehage 
til nye Radarveien når denne står 
ferdig i februar 2011. 


Vurdering gjøres så snart resultatet av 
drøftingene foreligger.  


Rødstua barnehage Har brukstillatelse til 2010. Rødstua har 27  barn under 3 år. 
Omsorgsbygg Oslo KS besørger ny søknad.  
 


Drengestua barnehage, 
Nordseter gård.  
 
 


Barnehagen driftes av Nordseter 
barnehage. Har brukstillatelse til 
01.07.2014.   


Drengestua har plass til 9 barn under 3 år. 
Kan konverteres til 
bydelshuset.Mulighetsstudie er utarbeidet. 
Prosjektet er avhengig av regulering. 
 
 
 


   
Navn 
Permanente  


Beskrivelse  Vurdering 


Idrettshall, Lambertseter Tenkt barnehage i en 
flerbrukshall 


Kan egne seg godt til barnehage, området 
fortettes. Ny barnehage tilknyttet 
idrettshallen gjør at  Skiferveien og Rabben 
kan flyttes og bli en større enhet. 


Radarveien barnehage Tomt regulert til 
barnehageformål.  
Trafikale forhold er avklart. 
Bygging påbegynt. 
Ny barnehage kan gi 90 
ekvivlenter. 


Barnehagen skal være ferdig for oppstart i 
februar 2011. Det pågår drøftinger om å 
konvertere Glimmer’n barnehage til 
Radarveien barnehage når den står ferdig i 
2011. 
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Bydelshuset på 
Nordstrand 
 
 


 
 
Det vurderes å gjøre om bygget 
til barnehageformål med plass til 
ca . 250 ekvivalenter. 


 
 
Mulighetsstudie er utarbeidet. Prosjektet er 
avhengig av regulering tverrfaglig samarbeid 
og samhandling mellom flere kommunale 
etater. 
 


Munkerud skoles 
barnehage  


I forbindelse med bygging av 
nye Munkerud skole, er det 
planlagt ny barnehage med 
plass til 63 barn. Det er stor 
usikkerhet knyttet til 
ferdigstillelse av denne 
barnehagen da bygging av 
Munkerud skole er utsatt.  


 


Bydelen forventer at Munkerud skole fortsatt 
planlegges med en barnehage til ca. 63 barn 
og anslår ferdigstillelse høsten 2014. 


Ekebergsletta barnehage Er en del av reguleringsplanen 
for Ekebergområdet. Det er 
planlagt for 8 avdelinger. 


Det knytter seg på nåværende tidspunkt stor 
usikkerhet til tidspunkt for ferdigstillelse. 
Barnehagen er planlagt med 144 
ekvivalenter. Bydelen anslår ferdigstillelse 
til 2013. 


Nordseterskogen 
barnehage 


Tomten ligger i Birger Olivers 
vei. Reguleringssaken er 
igangsatt. Det er utarbeidet 
mulighetsstudie og planinitiqativ 
ble sendt til tverretatlig samråd 
01.02.2010.  
 


Omsorgsbygg Oslo KS anbefaler 8 
avdelinger. Dette tilsier inntil 144 
ekvivalenter. 


Kaptein Oppegårdsvei 
barnehage 


Planskisse forelå og er innsendt 
19.11. 2009 og er nå justert. 
Barnehagen planlegges med 6/8 
avd. Dette tilsier inntil 144 
ekvivalenter. 
 


Standardløsning vurderes og det er forslag 
om å rive eksisterende prestebolig og sette 
opp ny standardbarnehage på samme sted. 


 
 
Disse oversiktene vil bli førende for hva som skal foretas av disposisjoner i den videre planlegging for å 
dekke behovet for barnehageplasser framover. Nye prosjekter og eventuelle mulighetsstudier vil bli 
foretatt i samarbeid med Byrådsavdelingen for kultur og utdanning (KOU) og Omsorgsbygg KF, 
 
Det forventes at reguleringsplanen for Ekebergområdet ivaretar behovet for barnehageutbygging i 
området. Nye permanente barnehager i området vurderes som erstatning for den midlertidige barnehagen 
i Frierveien og mindre enheter i nærområdet. 
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Årlig økning / reduksjon av barnehageplasser i Bydel Nordstrand, 2010 - 2015 
 
 
Tabell 22 


 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015
Kommunale   1 727 1 746 1 764 1 764 2016 2 266
Private        1 289 1 339 1 339 1 339 1 339 1 429
Til sammen 3 016 3 085 3 103 3 103 3 355 3 695


      
Økn/red.antall kommunal:      
Glimmer'n 10 -45    
Radiobølgen 9 0   -63 
Radarveien  63    
Kaptein Oppegårdsvei    126  
Birger Oliversvei    126  
Munkerud skoles     0 63 
Bydelshuset    0 250 


      
      


Økn / red.antall private:      
Steinerstiftelsen 10     
Malmøya 12     
Bakketoppen 20     
Frierveien familiebhg 4     
Dovre familiebhg 4     
Safia familiebhg 4     
Toppen familiebhg 4     
Frierveien familiebhg -4     
Eplehagen -4     
Ekebergsletta      90 


      
      


 15.12.2010 15.12.2011 31.12.2012 15.12.2013 15.12.2014 15.12.2015
Kommunale  15.12. 1 746 1 764 1 764 2 016 2 266 2 266
Private          15.12. 1 339 1 339 1 339 1 339 1 429 1 339


Til sammen 3 085 3 103 3 103 3 355 3 605 3 695
      
      


 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Sum endring kommunale: 19 18 0 252 250 0 
Sum endring private: 50 0 0 0 90 0 


Sum endring totalt: 69 18 0 252 340 0 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


 


Side 27 
 







 
 


11. Konklusjon 
 


1. Revidert plan for barnehagebehov gjelder for perioden 2010 – 2015. 
 
2. Bydel Nordstrand har som mål at barnehagetilbudet skal være i samsvar med 


barnehagebehovet. Dette tilsier at barnehagekapasiteten til en hver tid tilfredsstiller full 
behovsdekning og at plan- og tiltaksberedskapen samtidig ivaretar framtidige behov. 


 
3. Det knytter seg imidlertid usikkerhetsfaktorer til målsettingen.  


 
4. En relativt høy andel av barn med plass i familiebarnehager ønsker plass i ordinære 


barnehager. Når kapasiteten på ordinære barnehageplasser øker, synker behovet for 
familiebarnehager. Det kan derved bli en forskyvning som det er vanskelig å ha en 
fullstendig oversikt over. Denne utviklingen antas å videreføres fra 2009 til 2010, men den 
hadde nok større relevans for 2009 i og med at det da ble etablert så mange nye 
barnehageplasser.  


 
5. Ut fra søkermassen ved hovedopptaket 2010 har bydelen et samlet behov tilsvarende 2973 


plasser. Dette gir en dekningsgrad på 91,6 % og tilsvarer de barn som har lovfestet rett til 
barnehageplass. 


 
6. Med utgangspunkt i antall barn bosatt i bydelen pr. 01.01.2010 : 3245 barn mellom 1-5 år 


og antall barn med plass i barnehage pr. april 2010 tilsvarer dekningsprosenten 94,6 %. 
 


7. Bydel Nordstrand vil hele tiden vurdere innsatsen i arbeidet med barnehageprosjekter for å 
hindre overkapasitet. Med Oslo kommune som ett opptaksområde må 
barnehageutbyggingen overvåkes nøye slik at videre utbygging hele tiden er i tråd med 
søkernes behov. 


 
8. En forutsetning for å realisere denne planen er at kostnader ved utbygging fullfinansieres 


sentralt og at bydelen tilføres nødvendige midler til å dekke nye driftskostnader. 
 


9. Etter en periode med sterk vekst i antallet barnehageplasser, innføring av maksimalpris for 
foreldrebetaling og rett til plass, skal bydelens innsats rettes mer mot kvalitet og innhold i 
barnehagen. Alle barn fortjener et godt barnehagetilbud. Dette må sikres uavhengig om 
det går i privat eller offentlig barnehage, om det er store eller små  
barnehager, gamle eller nye. 


 
10. Gjennomføring av Revidert plan for barnehagebehov i Bydel Nordstrand 2010 delegeres 


til bydelsdirektør.  
 


11. Planen rulleres årlig og legges fram til politisk behandling i utvalg, råd, komiteer og 
bydelsutvalget.  
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Vedlegg 
 


1. Lover og forskrifter som regulerer barnehagevirksomheten 
2. Supplerende vedtekter for kommunale barnehager i Bydel Nordstrand 
3. Forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager 
4. Statstilskudd for barnehager       
5. Utmåling av kommunalt tilskudd, Rundskriv F-02/2010  
6. Stortingsmelding 41. ( 2008 – 2009) Kvalitet i barnehagen. 
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http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20050617-064.html&emne=lov%20om%20barnehager&&

http://www.bydel-nordstrand.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20nordstrand%20%28BNS%29/Internett%20%28BNS%29/Dokumenter/Supplerende%20vedtekter%20for%20kommunale%20barnehager%5B1%5D.pdf

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090128-0096.html

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/Barnehager/Rundskriv.html?id=465902

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-41-2008-2009-    .html?id=563868

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2010/rundskriv-f-02-10-statstilskudd-til-drif.html?id=590334
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