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15 stemmeberettigede til stede 

   
Forfall: Liv Lønnum (FrP)  
   
Som vara møtte: Lars Petter Solås (FrP)  
   
I tillegg møtte: Per Johannessen, bydelsdirektør 

Tove Heggen Larsen, ass. bydelsdirektør 
Inge Olav Solli, økonomisjef 
Nina Lyng, enhetsleder 
Irene Borge-Hansen, konsulent 

 

   
Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  



 
Åpen halvtime:    Ingen innlegg i åpen halvtime 
 
Informasjon:  Bydelsdirektør Per Johannessen omdelte følgende notater til orientering: 

-   Utvikling av Sæterstranden  (protokollvedlegg 1) 
-   Forprosjekt for Omsorg +    (protokollvedlegg 2) 
 

Eventuelt:       Ingen saker 
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Sak 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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart godkjennes til møte 20.05.10 

 

 

Sak 55 /10  Godkjenning av protokoll fra møte 15.04.10 - 
bydelsutvalget 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 15.04.10 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møte 15.04.10 godkjennes 
 
 
 

 Sak 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 
 
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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Avviksrapport februar 2010 Bydel Nordstrand tas til orientering 
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 Sak 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 
 
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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Avviksrapport mars 2010 Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
 
 

 Sak 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 
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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 
 
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 
 
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. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Erik A. Telnes (SV) viste til BMS-komiteens vedtak og fremmet dette som forslag til endring 
i punkt 4: 
4. Det må tas spesielle hensyn til bevaring av Ljanselva og fredning av Lja bru ved valg av 

krysningspunkt. 
 
Votering: 
Erik A. Telnes` (SV) endringsforslag i punkt 4 fikk 1 stemme (SV) og falt 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 14 stemmer (5 H, 4 A, 3 FrP, 1 KrF, 1 V) 
mot 1 stemme (SV) 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 
 
 
 

 Sak 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.  
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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. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget stiller seg positivt til forslaget om fredning av Lja bru og nedre del av 
Ljabrubakken.  
 
 

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

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. 

 

  

Sak 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  
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens anbefaling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
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 
 



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

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. 

 
 

 Sak 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 
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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. 
 
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 
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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. 
 



 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i : 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Bydelsutvalget 

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: 
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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 

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

 Sak 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. 
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
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 
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. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Mona Verdich (H) viste til helse- og sosialkomiteens vedtak og fremmet dette som et 
tilleggsforslag, som følger: 
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. 
 
Mona Verdich (H) viste til rådet for funksjonshemmedes vedtak og fremmet dette som et 
tilleggsforslag, som følger: 
 Det må være en forutsetning at dette ikke skal være et alternativ når man mangler tilbud til 
yngre funksjonshemmede 
 
 
 
 



Votering: 
Mona Verdich (H) tilleggsforslag, to punkters vedtak i helse- og sosialkomiteen, ble 
enstemmig vedtatt som henholdsvis punkt 1 og 2 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som punkt 3 og med endring av 
underpunkt fra 1 og 2 til a og b 
 
Mona Verdich (H) tilleggsforslag, merknad i rådet for funksjonshemmede, ble enstemmig 
vedtatt som punkt c under bydelsdirektørens punkt a og b 
 
Vedtak: 
1.  Bydelsutvalget ønsker en total oversikt over antall ordinære omsorgsboliger og 

tilrettelagte boliger som bydelen disponerer 
2.  Bydelsutvalget ønsker også å få fremlagt den nye boligplanen så fort den er ferdig 
3. Bydelsutvalget slutter seg til Byrådssak 243/09 Omsorg+ - Innhold og organisering, men 

finner behov for presisering på følgende:  
a. Husverten må kunne benyttes fleksibelt inn i aktivitetssenteret  
b. Husverten må kunne benyttes som nattevakt på huset 
c. Det må være en forutsetning at dette ikke skal være et alternativ når man mangler 

tilbud til yngre funksjonshemmede 
 
 
 

 Sak 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. 
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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  
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Knut Hedemann (A) fremmet BUK-komiteens alternative forslag til fordeling av 
frivillighetsmidler 
 
Andreas Bareid (H) fremmet følgende alternative forslag til fordeling av frivillighetsmidler: 
Stryke Torshovskorpet grunnet manglende base i Bydel Nordstrand og kr 10 000 fordeles som 
følger:  

- Allsportgruppen NIF  kr 5000  
      -  Naturvernforbundet/naturkart  kr 2000  
      -     Yes – KFUM-avdeling  kr 3000  
 
Sigbjørn Odden (H) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 2: 
2. Statutter og søknadsskjema vurderes og fremmes for bydelsutvalget innen 31.12.2010 
 
Votering: 
Andreas Bareid`s (H) alternative forslag fikk 1 stemme (H) og falt 
 
Knut Hedemanns (A) alternative forslag på vegne av BUK-komiteen ble satt opp mot 
bydelsdirektørens innstilling. BUK-komiteens innstilling ble vedtatt med 14 stemmer (4 H,  
4 A, 3 FrP, 1 SV, 1 V, 1 KrF) mot 1 stemme (H) 
 
Sigbjørn Oddens (H) tilleggsforslag til nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1.  Fordeling av frivillighetsmidler for 2010 godkjennes i tråd med BUK-komiteens 
    ” Innstilling til fordeling av frivillighetsmidler”(protokollvedlegg 3). 
2.  Statutter og søknadsskjema vurderes og fremmes for bydelsutvalget innen 31.12.2010 
  
 
 

 Sak 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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Vedtaket i arbeidsutvalget tas til orientering 
 
 
 

 Sak 66 /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. 
 
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. 
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Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget tas til orientering. 
 
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 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Årsrapport og regnskap for Frivillighetssentralen Ekeberg-Bekkelaget tas til orientering 
 

 

 Sak 67 /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: 16. april 2010 - 20. mai 2010   
   
Sak nr. Arkivsak Tittel 
   
18/10 200800334-20 Reguleringsplan for Ekebergsletta - Protest mot nye 

parkeringsplasser og asfaltert gangvei 
   
19/10 200701307-17 Underretning om vedtatt reguleringsplan - Midgardsormen - 

avløpstunnel fra Gamlebyen til Bekkelaget renseanlegg 
   
20/10 200600945-5 Vårveien 53 - orientering om tiltak som skal gjennomføres basert 

på ROS analyse - utkast til referat fra møte 09.03.2010 
   
21/10 201000306-5 Trikkelinje Ljabru - Hauketo - Nedre Prinsdalsvei 1 - forhold til 

bydelene 
   
22/10 200900183-7 Dobbeltspor mellom Oslo og Ski - orientering om Oslo 

kommunes uttalelse til forslag til planprogram 
   
23/10 200400199-27 Oslo kommunes kontroll- og tilsynsordning - bydelsutvalgenes 

tilsynsansvar 
   
24/10 200400199-28 Oslo kommunes kontroll- og tilsynsordning - bydelsutvalgenes 

tilsynsansvar - oversendelse av rapport 07/2010 
   
25/10 200700078-5 Regelverket om likeverdig behandling av kommunale og ikke-

kommunale barnehager i forhold til offentlig tilskudd - høring av 
nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en 
rammefinansiert sektor 

   
26/10 200701349-14 Miljøprosjekt Ljanselva - årsmelding 2009 - kortutgaven 
   
27/10 200800084-16 Trafikkplan Nordstrand bydel 
   
28/10 200700365-11 Reguleringsplanarbeid for Holtet stasjonsområde - 

innbyggerinitiativ en enhetlig reguleringsplan - underskriftslister 
   
 
Møtet hevet kl 20.35 
 
 
Oslo, 20.05.2010 
 
 
 
Sigbjørn Odden (H) 
leder av bydelsutvalget 
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