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Møte: Bydelsutvalget  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, 

Ekebergveien 243 
 

Møtetid: Torsdag 09. september 2010 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Sigbjørn Odden (H) 
  
Tilstede: Sigbjørn Odden (H) 

Mona Verdich (H) 
Andreas Bareid (H) 
Nina Ekjord Øyen (H) 
Ulf Stigen (FrP) 
Liv Lønnum (FrP) 
Svein Erik Aldal (FrP) 
Steinar Andersen (A) 
Knut Hedemann (A) 
Guro M.H. Birkeland (A) 
Lise Tostrup Setek (A) 
Erik A. Telnes (SV) 
Karsten Gjefle (V) 
Haakon Brænden (KrF)                  

 Ingeborg Midttun (Uavh.)              15 stemmeberettigede til stede 
 
Forfall: 

 
Anne Marie Donati (A) 
Thor Granlund (A) 

  
 

Som vara møtte: 
 
 
 
 
 
 
 

Guro M.H.Birkeland (A) 
Lise Tostrup Setek (A) 
 
 
 
 
 
 



 
I tillegg møtte fra 
administrasjonen: 
 
 
 
 
Sekretær: 
 
 
 

 
Per Johannessen, bydelsdirektør 
Tove Heggen Larsen, ass. bydelsdirektør 
Jan Nordahl, spesialkonsulent 
Irene Borge-Hansen, konsulent 
 
Gunn Tove Bjørkli 
 

 
 
 
 
  

  
  
  
Åpen halvtime:  

• Leder Sigbjørn Odden (H) gratulerte Ingeborg Midttun (Uavh.) med 80 års dagen  
      5. september og overrakte blomster. 
• Ida Eliassen-Coker, leder av Norsk organisasjon for dyreassistert terapi (NODAT) 

orienterte om deres arbeid og erfaring med dyreassistert terapi, helsefordeler ved bruk 
av terapihund, prøveprosjekt på Grünerløkka sykehjem, målgruppe m.m. Hun viste et 
TV2-opptak fra NODAT’s behandlingsmetode. Hun ytret ønske om samarbeide med 
bydelen framover. 

Reguleringsplan for Ekebergsletta (BU-sak 86) – følgende innlegg: 
• Gunnar Pedersen ønsket at navnet Ekebergsletta beholdes og ikke endres til Ekeberg 

by- og idrettspark, da dette er et friområde. Han kommenterte bl.a. parkering, 
kulturminner, planlagt bebyggelse og veier. Videre anmodet han bydelsutvalget om å 
utsette behandling av saken. 

• Elen Roaldset foreslo Ekeberg natur- og idrettspark som alternativt, nytt navn på 
sletta. Hun anmodet å se på cricketbaner som helhet i Oslo-området, eventuell flere 
baner. Hun mente at eventuell bebyggelse rundt en slik bane vil ta stor plass av sletta.    

      Hvis dammen på sletta rehabiliteres, mente hun det bør være gjennomstrømmende 
vann pga eventuell smittefare. 

•  Helle Svium ba om at det tas hensyn til natur, flora, fauna og biologisk mangfold og 
ønsker derfor ikke skulpturpark, gondolbane, veiutbygging m.m. 

Ljansbadet (BU-sak 89) – følgende innlegg:  
• Lars Ivar Sandboe, representant fra Ljans vel, informerte om Ljansbadet, 

velforeningen og at de har fått kr 125 000 i støtte fra Friluftsetaten til utbygging av 
Ljansbadet sandstrand og brygge. Friluftsetaten har imidlertid stilt krav om allmenn 
tilgjengelighet til området. Sandboe informerte om at hvis kravet blir stående, vil de 
takke nei til pengestøtten.  

Trafikkplanen  (BU-sak 87/10) – følgende innlegg: 
• Sigbjørn Odden (H) orienterte om status i saken.  
     Elen Roaldset var positiv til trafikkplanen. Hun kommenterte normene for parkering i 

indre- og ytre by, sykling i Kongsveien og parkeringsforholdene på Holtet. 
• S.T.Evensen anmodet om å se alle transportformer i sammenheng, tenke helhetlig 

bla.a. på fjordbyplanen, miljøtunnel Mosseveien, grønne broer mellom åsen og fjorden 
m.m. 

 
 

 ii



Informasjon: 
• Bydelsdirektør Per Johannessen informerte om status i saken om støyproblematikken 

ved Oslo Havn og resultatet av målinger dag, kveld og natt. Fylkesmannens 
behandlingstid er forsinket og antas ferdigbehandlet innen 6-8 uker. Nærmere 
informasjon om saken finnes på bydelens internettsider under ”aktuelt”. 

• Leder Sigbjørn Odden (H) viste til kopi av brev fra Friluftsetaten og Ljans vel – Ny 
vurdering – Mosseveien 251, Ljansbadet, som ble omdelt på møtet. 

 
 
Eventuelt: 
• Nina Ekjord Øyen (H) viste til NODAT’s innlegg i åpen halvtime om hundeterapi og 

spurte om bydelen har planer om å se nærmere på dette. 
 
 
 
Saker behandlet under møte: 
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Sak 82 /10  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 09.09.10 - 
Bydelsutvalget 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte i bydelsutvalget 09.09.10 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Sigbjørn Odden (H) fremmet forslag om at sakene 86, 87 og 89/10 behandles som de første 
ordinære sakene av hensyn til de frammøttes interesse i disse sakene  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med Sigbjørn Oddens (H) forslag om 
endring i sakenes rekkefølge  
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte i bydelsutvalget 09.09.10 godkjennes med endring i sakenes 
rekkefølge 
 
 

 Sak 83 /10  Godkjenning av protokoll fra møte 17.06.10 - 
Bydelsutvalget 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 17.06.10 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 17.06.10 godkjennes 
 
 
 

 Sak 84 /10  Avviksrapport mai 2010 Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalg til behandling 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 



Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport mai 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes alle komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalg til behandling 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt. 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Helse og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Avviksrapport mai 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
 
 

 Sak 85 /10  Avviksrapport juni 2010 Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes alle komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalg til behandling 
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Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport juni 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes alle komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalg til behandling 

Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 

 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt  
 
Helse og sosialkomiteens vedtak: 
Saken sendes alle komitèer, råd, utvalg og bydelsutvalg til behandling 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Avviksrapport juni 2010 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
 
 



 Sak 86 /10  Reguleringsplan for Ekeberg By- og idrettspark 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn-, ungdoms- og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som fremmes for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget ser planforslaget som et godt og gjennomarbeidet grunnlag for bevaring og 
videreutvikling av Ekeberg by- og idrettspark. Forslaget ivaretar mange interesser på en 
balansert måte. 

2. Bydelsutvalget går imot å plassere en cricketbane med klubbhus på østsiden av 
Ekebergveien. Dette strider mot planforslagets intensjon om å samle bebyggelse på to 
sentrale områder; det ene lokalisert ved ny hovedakse ved Ekeberghallen og det andre 
lokalisert rundt Ekeberg hovedgård og camping. Bydelsutvalget har tidligere gått 
enstemmig imot nybygg på sletta (BU-sak 127/08). Bydelsutvalget går inn for alternativ 2 
for cricketanlegget, som plasserer anlegget vest for Ekebergveien, inn mot Ekeberghallens 
nordøstre hjørne. 

3. Bydelsutvalget ser ikke hensiktsmessigheten ved å ha et parkeringsanlegg på østre side av 
Ekebergveien i nord (P2). Denne parkeringsplassen bør flyttes på andre side av veien.  
Parkeringsplassen vil dermed skape symmetri i forhold til P3 ved atkomst til 
campingplassen. Det vil dessuten bli et enklere og mer oversiktlig trafikkbilde og færre 
utkjørsler til Ekebergveien. 

4. Det samlede antall parkeringsplasser må minst opprettholdes på dagens nivå og helst 
økes, for å unngå fremmedparkering i de smale boligveiene rundt Ekebergsletta. Det store 
parkeringsfeltet P1 bør reguleres som toplans, med det ene planet under bakken. Det 
underjordiske parkeringsplanet bør stenges når det ikke er behov for å bruke det. 

5.  Det etterlyses en konsekvensanalyse av hva Bjørvika-utbyggingen, kulturminne- og 
skulpturparken og den generelle aktivitetsøkningen forventes å medføre av behov for 
parkeringsplasser. 

6. Ekebergveien må få sykkelbane og fortau på begge sider av veien. Ekebergveien er en del 
av byens hovedsykkelveinett. Med tanke på at det er to skoler og barnehager i nærmiljøet – 
foruten store antall barn og unge med forskjellige aktiviteter – bør Ekebergveien også ha 
opphøyde fotgjengeroverganger med lysregulering. 

7. Bydelsutvalget henviser til planbestemmelsenes § 8.3.4 og vi understreke viktigheten av at 
den planlagte rundløypa får et hovedfelt med permeabelt dekke og en del med fast dekke. 
Dette vil øke bruksmulighetene for mange brukergrupper. 

8. Det bør vurderes om området merket NA3 i syd kan utvikles til aktiviteter. Området merket 
NA1 i sydøst bør gjøres mer tilgjengelig. 

9. Idrettsbarnehagen i Ekeberghallen må sikres gode utearealer, med trygg atkomst til og fra, 
i tillegg til det regulerte barnehageområdet BA. 
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10. Plaskedammen er omtalt i planbestemmelsenes §8.5.3 og har gledet barn i flere 
generasjoner. Plaskedammen har ligget uten fungerende vannforsyning og avløp i flere år. 
Bydelsutvalget ber om at dammen istandsettes igjen, til glede for barna og deres familier.  

11. Det forutsettes at Bydel Nordstrand kontaktes med henblikk på medvirkning dersom det 
blir en trinnvis utbygging, der rekkefølge og prioriteringer skal fastsettes. 

 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Barn-, ungdoms- og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstilling som fremmes for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstilling som fremmes for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 

Ungdomsrådets behandling/vedtak: 
Ungdomsrådet hadde følgende merknader: 

- UR mener at minigolfbanen bør få drive sin virksomhet i sin nåværende form med gjerder. 
Bydelens og byens barn og unge bruker anlegget i stor grad, og ofte i store grupper. 
Hensynet til dette bør etter UR’s mening gå foran reguleringsplanens estetiske behov.  

Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Den innstilling som fremmes for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende merknader: 
UR mener at minigolfbanen bør få drive sin virksomhet i sin nåværende form med gjerder. 
Bydelens og byens barn og unge bruker anlegget i stor grad, og ofte i store grupper. Hensynet til 
dette bør etter UR’s mening gå foran reguleringsplanens estetiske behov 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling/vedtak: 
Nils Martin Espegren (KrF) og Svein Erik Aldal (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag i punkt 2: 
2  ”…Klubbhus må tilrettelegges for flere brukergrupper” 
 
Øystein A. Larsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 11, og bydelsdirektørens punkt 
11 blir punkt 16: 

11. Bydelsutvalget oppfatter at alternativ 2 for cricketbaneplassering medfører fortregning av 
eksisterende bane for amerikansk fotball/rugby. BU etterlyser alternativ plassering av 
nevnte rugbybane 

Øystein A. Larsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 12: 
12. Bydelsutvalget ber om vurdering av alternativ plassering av bomstasjon for å: 

a. optimalisere bruken av det planlagte parkeringsareal 
b. unngå å dele Ekebergsletta i 2 soner – utenfor og innenfor bomringen 

 
 



Nils Martin Espegren (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 13: 
13. NIMI og EKT’s transportbehov må konsekvensutredes i forhold til planlagte endringer i 

parkeringsareal 
Svein Erik Aldal (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt punkt 14: 

14. Bydelsutvalget mener at minigolfanlegget er et positivt bidrag til aktivitetstilbudet på 
Ekebergsletta. BU ber derfor om at driften videreføres i det nåværende omfang med gjerde 
rundt anlegget og at minigolfbanen medtas i reguleringsplanen. 

KrF, H og FrP fremmet følgende fellesforslag/tilleggsforslag, nytt punkt 15: 
15  a)  Innspill fra berørte naboer kan tyde på at varslingsplikten ikke er fulgt opp 
     b)  Bydelsutvalget understreker betydningen av at behandlingen av forslag til 

reguleringsplan sikrer at alle berørte naboer får løpende informasjon om saken og 
anledning til å uttale seg i god tid før endelig vedtak. 

Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punktene 1 – 11 med følgende 
endring/tillegg: 
Punkt 2: Nils Martin Espegren (KrF) og Svein Erik Aldal (FrP) tilleggsforslag om tilføyelse av 
setning: ”… Klubbhus må tilrettelegges for flere brukergrupper” ble enstemmig vedtatt 
Øystein A. Larsens (H) forslag om at bydelsdirektørens punkt 11 endres til punkt 16, jfr. hans 
forslag til nytt punkt 11, ble enstemmig vedtatt 
Nytt punkt 11: Øystein A. Larsens (H) tilleggsforslag, nytt punkt 11, ble enstemmig vedtatt 
Nytt punkt 12. Øystein A. Larsens (H) tilleggsforslag, nytt punkt 12, ble enstemmig vedtatt 
Nytt punkt 13: Nils Martin Espegrens (KrF) tilleggsforslag, nytt punkt 13, ble enstemmig vedtatt 
Nytt punkt 14: Svein Erik Aldals (FrP) tilleggsforslag, nytt punkt 14, ble enstemmig vedtatt 
Nytt punkt 15: KrF, H og FrP’s fellesforslag/tilleggsforslag, nytt punkt 15, ble enstemmig vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Etter dette ble BMS-komiteens vedtak, innstilling ovenfor bydelsutvalget, som følger: 

1. Bydelsutvalget ser planforslaget som et godt og gjennomarbeidet grunnlag for bevaring og 
videreutvikling av Ekeberg by- og idrettspark. Forslaget ivaretar mange interesser på en 
balansert måte. 

2. Bydelsutvalget går imot å plassere en cricketbane med klubbhus på østsiden av 
Ekebergveien. Dette strider mot planforslagets intensjon om å samle bebyggelse på to 
sentrale områder; det ene lokalisert ved ny hovedakse ved Ekeberghallen og det andre 
lokalisert rundt Ekeberg hovedgård og camping. Bydelsutvalget har tidligere gått 
enstemmig imot nybygg på sletta (BU-sak 127/08). Bydelsutvalget går inn for alternativ 2 
for cricketanlegget, som plasserer anlegget vest for Ekebergveien, inn mot Ekeberghallens 
nordøstre hjørne. Klubbhus må tilrettelegges for flere brukergrupper. 

3. Bydelsutvalget ser ikke hensiktsmessigheten ved å ha et parkeringsanlegg på østre side av 
Ekebergveien i nord (P2). Denne parkeringsplassen bør flyttes på andre side av veien.  
Parkeringsplassen vil dermed skape symmetri i forhold til P3 ved atkomst til 
campingplassen. Det vil dessuten bli et enklere og mer oversiktlig trafikkbilde og færre 
utkjørsler til Ekebergveien. 

4. Det samlede antall parkeringsplasser må minst opprettholdes på dagens nivå og helst 
økes, for å unngå fremmedparkering i de smale boligveiene rundt Ekebergsletta. Det store 
parkeringsfeltet P1 bør reguleres som toplans, med det ene planet under bakken. Det 
underjordiske parkeringsplanet bør stenges når det ikke er behov for å bruke det. 

5.  Det etterlyses en konsekvensanalyse av hva Bjørvika-utbyggingen, kulturminne- og 
skulpturparken og den generelle aktivitetsøkningen forventes å medføre av behov for 
parkeringsplasser. 

6. Ekebergveien må få sykkelbane og fortau på begge sider av veien. Ekebergveien er en del 
av byens hovedsykkelveinett. Med tanke på at det er to skoler og barnehager i nærmiljøet – 
foruten store antall barn og unge med forskjellige aktiviteter – bør Ekebergveien også ha 
opphøyde fotgjengeroverganger med lysregulering. 
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7. Bydelsutvalget henviser til planbestemmelsenes § 8.3.4 og vi understreke viktigheten av at 
den planlagte rundløypa får et hovedfelt med permeabelt dekke og en del med fast dekke. 
Dette vil øke bruksmulighetene for mange brukergrupper. 

8. Det bør vurderes om området merket NA3 i syd kan utvikles til aktiviteter. Området merket 
NA1 i sydøst bør gjøres mer tilgjengelig. 

9. Idrettsbarnehagen i Ekeberghallen må sikres gode utearealer, med trygg atkomst til og fra, 
i tillegg til det regulerte barnehageområdet BA. 

10. Plaskedammen er omtalt i planbestemmelsenes §8.5.3 og har gledet barn i flere 
generasjoner. Plaskedammen har ligget uten fungerende vannforsyning og avløp i flere år. 
Bydelsutvalget ber om at dammen istandsettes igjen, til glede for barna og deres familier.  

     11. Bydelsutvalget oppfatter at alternativ 2 for cricketbaneplassering medfører fortregning av 
eksisterende bane for amerikansk fotball/rugby. BU etterlyser alternativ plassering av 
nevnte rugbybane 

12. Bydelsutvalget ber om vurdering av alternativ plassering av bomstasjon for å: 
a. optimalisere bruken av det planlagte parkeringsareal 
b. unngå å dele Ekebergsletta i 2 soner – utenfor og innenfor bomringen 

13. NIMI og EKT`s transportbehov må konsekvensutredes i forhold til planlagte endringer i 
parkeringsareal 

14. Bydelsutvalget mener at minigolfanlegget er et positivt bidrag til aktivitetstilbudet på 
Ekebergsletta. BU ber derfor om at driften videreføres i det nåværende omfang med gjerde 
rundt anlegget og at minigolfbanen medtas i reguleringsplanen. 

15.  a) Innspill fra berørte naboer kan tyde på at varslingsplikten ikke er fulgt opp. 
      b) Bydelsutvalget understreker betydningen av at behandlingen av forslag til 

reguleringsplan sikrer at alle berørte naboer får løpende informasjon om saken og 
anledning til å uttale seg i god tid før endelig vedtak. 

16. Det forutsettes at Bydel Nordstrand kontaktes med henblikk på medvirkning dersom det 
blir en trinnvis utbygging, der rekkefølge og prioriteringer skal fastsettes. 

 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
Kjersti Bagle-Tennebø (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak i bydelsutvalget,  
punkt 2: 
2. Bydelsutvalget har tidligere gått enstemmig i mot nybygg på sletta (BU-sak 127/08). BUK-
komiteen presiserer at dette ønsket opprettholdes og et eventuelt klubbhus vil være i strid med 
dette. 
Med hensyn til selve banens plassering, går BUK-komiteen inn for alternativ 2, som plasserer 
banen vest for Ekebergveien, inn mot Ekeberghallens nordøstre hjørne. 
 
BUK-komiteen fremmet følgende tilleggsforslag, tilføyelse i punkt 7: 
7: ” Denne må sikres mot bilkjøring” 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget ble enstemmig vedtatt, med unntak fra 
endring i punkt 2 og tillegg i punkt 7. 
Kjersti Bagle-Tennebø’s (H) endringsforslag, punkt 2, ble enstemmig vedtatt 
BUK-komiteens tilleggsforslag, tilføyelse i punkt 7, ble enstemmig vedtatt 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Den innstilling som fremmes for bydelsutvalget, anbefales vedtatt i punktene 1, 3-6, 8-11 
 
 
 
 
 
 



Punkt 2: Bydelsutvalget har tidligere gått enstemmig i mot nybygg på sletta (BU-sak 127/08). 
BUK-komiteen presiserer at dette ønsket opprettholdes og et eventuelt klubbhus vil være i strid 
med dette. 
Med hensyn til selve banens plassering, går BUK-komiteent inn for alternativ 2, som plasserer 
banen vest for Ekebergveien, inn mot Ekeberghallens nordøstre hjørne. 
 
Punkt 7: ” …… Denne må sikres mot bilkjøring” 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Punkt 1: Knut Hedemann (A) fremmet følgende alternative forslag til vedtak: 
1. Bydelsutvalget ser planforslaget som et godt og gjennomarbeidet grunnlag for bevaring og 

videreutvikling av Ekebergsletta. Forslaget ivaretar mange interesser på en balansert 
måte. 

Karsten Gjefle (V) fremmet følgende alternative forslag til vedtak: 
1. Navnet endres i alle sammenhenger, i alle punkter og referanser, til Ekeberg natur-  og 

idrettspark  
 
Punkt 2: Svein Erik Aldal (FrP) viste til BMS-komiteens vedtak og fremmet dette som et 
tilleggsforslag til bydelsdirektørens forslag til vedtak, tilføyelse av setning: ”… Klubbhus må 
tilrettelegges for flere brukergrupper”  
 

2. Knut Hedemann (A) fremmet følgende alternative forslag til vedtak (endring understreket): 
Bydelsutvalget går imot å plassere en cricketbane med klubbhus på østsiden av Ekebergveien. 
Dette strider mot planforslagets intensjon om å samle bebyggelse på to sentrale områder; det ene 
lokalisert ved ny hovedakse ved Ekeberghallen og det andre lokalisert rundt Ekeberg hovedgård 
og camping. Bydelsutvalget har tidligere gått enstemmig i mot nybygg på sletta (BU-sak 127/08). 
Bydelsutvalget presiserer at dette ønsket opprettholdes og et eventuelt klubbhus vil være i strid 
med dette. 
Med hensyn til selve banens plassering, går bydelsutvalget inn for alternativ 2, som plasserer 
banen vest for Ekebergveien, inn mot Ekeberghallens nordøstre hjørne. 
 
Punkt 3: Ingen forslag fremmet 
Punkt 4: Ingen forslag fremmet 
Punkt 5: Ingen forslag fremmet 
Punkt 6: Ingen forslag fremmet 
Punkt 7: Ingen forslag fremmet 
Punkt 8: Ingen forslag fremmet 
Punkt 9: Ingen forslag fremmet 
Punkt 10: Ingen forslag fremmet 
Punkt 11: Svein Erik Aldal (FrP) viste til BMS-komiteens vedtak og fremmet dette som 
tilleggsforslag, nytt punkt 11, som følger (bydelsdirektørens punkt 11 blir punkt 16): 
11. Bydelsutvalget oppfatter at alternativ 2 for cricketbaneplassering medfører fortregning av 
eksisterende bane for amerikansk fotball/rugby. BU etterlyser alternativ plassering av nevnte 
rugbybane 
Punkt 12: Svein Erik Aldal (FrP) viste til BMS-komiteens vedtak og fremmet dette som 
tilleggsforslag, nytt punkt 12, som følger: 
12. Bydelsutvalget ber om vurdering av alternativ plassering av bomstasjon for å: 

c. optimalisere bruken av det planlagte parkeringsareal 
d. unngå å dele Ekebergsletta i 2 soner – utenfor og innenfor bomringen 

Punkt 13: Svein Erik Aldal (FrP) viste til BMS-komiteens vedtak og fremmet dette som 
tilleggsforslag, nytt punkt 13, som følger: 
Punkt 14: Svein Erik Aldal (FrP) viste til BMS-komiteens vedtak og fremmet dette som 
tilleggsforslag, nytt punkt 14, som følger: 
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14.  Bydelsutvalget mener at minigolfanlegget er et positivt bidrag til aktivitetstilbudet på 
Ekebergsletta. BU ber derfor om at driften videreføres i det nåværende omfang med gjerde 
rundt anlegget og at minigolfbanen medtas i reguleringsplanen. 

Punkt 15: Svein Erik Aldal (FrP) viste til BMS-komiteens vedtak og fremmet dette som 
tilleggsforslag, nytt punkt 15 a og b, som følger: 

15.  a) Innspill fra berørte naboer kan tyde på at varslingsplikten ikke er fulgt opp. 
      b) Bydelsutvalget understreker betydningen av at behandlingen av forslag til 

reguleringsplan sikrer at alle berørte naboer får løpende informasjon om saken og 
anledning til å uttale seg i god tid før endelig vedtak. 

Punkt 16: Bydelsdirektørens opprinnelige punkt 11, ble enstemmig vedtatt som punkt 16. På 
grunn av at 2 punkter falt, blir følgelig punktet nr 14 
 
Votering 
Punkt 1:  
Votering 1: Knut Hedemanns (A) alternative forslag fikk 5 stemmer ( 3 A, 1 KrF, 1 Uavh.) og falt  
Votering 2: Ved alternativ votering mellom bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1, og 
Karsten Gjefles (V) forslag, punkt 1, ble det avgitt 9 stemmer (4 H, 3 FrP, 1 SV, 1 A) for 
bydelsdirektørens forslag 

  
Punkt 2: Det ble votert om bydelsutvalget ønsket tillegg/tilføyelse i punkt 2. Dette ble vedtatt 
med 14 stemmer (4 H, 3 FrP, 4 A, 1 Krf, 1 V, 1 Uavh.). 1 stemte i mot (SV) 
 
Svein Erik Aldals (FrP) tilleggsforslag ble vedtatt med 9 stemmer (1 A, 4 H, 3 FrP, 1 SV) 
Knut Hedemanns (A) tilleggsforslag fikk 4 stemmer (3 A, 1 Uavh.) og falt 
 
Punkt 3: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Punkt 4: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 11 stemmer (3 A, 4 H, 1 KrF, 3 FrP) 
Punkt 5: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Punkt 6: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Punkt 7: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 14 stemmer (3 A, 4 H, 3 FrP, 1 KrF,           

1 V, 1 SV, 1 Uavh.) 
Punkt 8: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 13 stemmer (2 A, 4 H, 3 FrP, 
                1 KrF, 1 V, 1 SV, 1 Uavh.) 
Punkt 9: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Punkt 10: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Punkt 11: Svein Erik Aldals (FrP) tilleggsforslag til vedtak, nytt punkt 11, ble enstemmig vedtatt 
Punkt 12: Svein Erik Aldals (FrP) tilleggsforslag til vedtak, nytt punkt 12, fikk 4 stemmer (3 FrP, 
1 KrF) og falt 
Punkt 13: Svein Erik Aldals (FrP) forslag til vedtak, nytt punkt 13, ble enstemmig vedtatt (som 
punkt 12) 
Punkt 14: Svein Erik Aldals (FrP) forslag til vedtak, nytt punkt 14, ble enstemmig vedtatt (som 
punkt 13) 
 
Punkt 15: Svein Erik Aldals (FrP) forslag til vedtak, nytt punkt 15, fikk følgende stemmer og falt: 

a) 3 stemmer (2 FrP, 1 A) 
b) 4 stemmer (4 H) 

Punkt 16: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (opprinnelige 
bydelsdirektørens forslag til punkt 11) vedtakspunkt 14  
 
 
 
 
 



Vedtak: 
1. Bydelsutvalget ser planforslaget som et godt og gjennomarbeidet grunnlag for bevaring 

og videreutvikling av Ekeberg by- og idrettspark. Forslaget ivaretar mange interesser på 
en balansert måte. 

2. Bydelsutvalget går imot å plassere en cricketbane med klubbhus på østsiden av 
Ekebergveien. Dette strider mot planforslagets intensjon om å samle bebyggelse på to 
sentrale områder; det ene lokalisert ved ny hovedakse ved Ekeberghallen og det andre 
lokalisert rundt Ekeberg hovedgård og camping. Bydelsutvalget har tidligere gått 
enstemmig imot nybygg på sletta (BU-sak 127/08). Bydelsutvalget går inn for alternativ 
2 for cricketanlegget, som plasserer anlegget vest for Ekebergveien, inn mot 
Ekeberghallens nordøstre hjørne. Klubbhus må tilrettelegges for flere brukergrupper. 

3. Bydelsutvalget ser ikke hensiktsmessigheten ved å ha et parkeringsanlegg på østre side 
av Ekebergveien i nord (P2). Denne parkeringsplassen bør flyttes på andre side av veien.  
Parkeringsplassen vil dermed skape symmetri i forhold til P3 ved atkomst til 
campingplassen. Det vil dessuten bli et enklere og mer oversiktlig trafikkbilde og færre 
utkjørsler til Ekebergveien. 

4. Det samlede antall parkeringsplasser må minst opprettholdes på dagens nivå og helst 
økes, for å unngå fremmedparkering i de smale boligveiene rundt Ekebergsletta. Det 
store parkeringsfeltet P1 bør reguleres som toplans, med det ene planet under bakken. 
Det underjordiske parkeringsplanet bør stenges når det ikke er behov for å bruke det. 

5.  Det etterlyses en konsekvensanalyse av hva Bjørvika-utbyggingen, kulturminne- og 
skulpturparken og den generelle aktivitetsøkningen forventes å medføre av behov for 
parkeringsplasser. 

6. Ekebergveien må få sykkelbane og fortau på begge sider av veien. Ekebergveien er en 
del av byens hovedsykkelveinett. Med tanke på at det er to skoler og barnehager i 
nærmiljøet – foruten store antall barn og unge med forskjellige aktiviteter – bør 
Ekebergveien også ha opphøyde fotgjengeroverganger med lysregulering. 

7. Bydelsutvalget henviser til planbestemmelsenes § 8.3.4 og vi understreke viktigheten av 
at den planlagte rundløypa får et hovedfelt med permeabelt dekke og en del med fast 
dekke. Dette vil øke bruksmulighetene for mange brukergrupper. 

8. Det bør vurderes om området merket NA3 i syd kan utvikles til aktiviteter. Området 
merket NA1 i sydøst bør gjøres mer tilgjengelig. 

9. Idrettsbarnehagen i Ekeberghallen må sikres gode utearealer, med trygg atkomst til og 
fra, i tillegg til det regulerte barnehageområdet BA. 

10. Plaskedammen er omtalt i planbestemmelsenes §8.5.3 og har gledet barn i flere 
generasjoner. Plaskedammen har ligget uten fungerende vannforsyning og avløp i flere 
år. Bydelsutvalget ber om at dammen istandsettes igjen, til glede for barna og deres 
familier.  

11. Bydelsutvalget oppfatter at alternativ 2 for cricketbaneplassering medfører fortregning 
av eksisterende bane for amerikansk fotball/rugby. BU etterlyser alternativ plassering av 
nevnte rugbybane 

12. NIMI og EKT`s transportbehov må konsekvensutredes i forhold til planlagte endringer i 
parkeringsareal 

13. Bydelsutvalget mener at minigolfanlegget er et positivt bidrag til aktivitetstilbudet på 
Ekebergsletta. BU ber derfor om at driften videreføres i det nåværende omfang med 
gjerde rundt anlegget og at minigolfbanen medtas i reguleringsplanen. 

14. Det forutsettes at Bydel Nordstrand kontaktes med henblikk på medvirkning dersom det 
blir en trinnvis utbygging, der rekkefølge og prioriteringer skal fastsettes. 
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 Sak 87 /10  Trafikkplan for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

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

 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget gir sin tilslutning til trafikkplan for Bydel Nordstrand, med de merknader 
som fremkom i møtet. 

2. Bydelsutvalget ser planen som et godt grunnlag for en bred høringsrunde i bydelen, før 
planen revideres og legges frem for endelig behandling i bydelsutvalget i november 2010. 

 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Komite for barn, ungdom og kultur 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets behandling/vedtak: 
Eldrerådet hadde følgende merknader:  

- Skole/barnehage: Det opparbeides sluse for avstiging av barn, slik at bilene får en egen 
plass til å slippe av barna. Skolene anbefaler at ikke barn kjøres til skolene 

- Opprettholde bussrutene 23 og 24 anbefales sterkt 
- Sone alternativ 2 anbefales ikke. Forbedrer ikke transportmuligheten. Må ta hensyn til de 

som bor i bydelen. Mer kollektiv og bredere veier 
- Bomprosjektet skal avvises mener eldrerådet 
- Villaeierne anvises å benytte og ha bil på egen tomt 
- Kollektivtilbudet - anbefales sterkt at det sees på tverrgående buss forbindelse som går 

minimum 30 minutters ruter 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende merknader: 

- Skole/barnehage: Det opparbeides sluse for avstiging av barn, slik at bilene får en egen 
plass til å slippe av barna. Skolene anbefaler at ikke barn kjøres til skolene 

- Opprettholde bussrutene 23 og 24 anbefales sterkt 



- Sone alternativ 2 anbefales ikke. Forbedrer ikke transportmuligheten. Må ta hensyn til de 
som bor i bydelen. Mer kollektiv og bredere veier 

- Bomprosjektet skal avvises mener eldrerådet 
- Villaeierne anvises å benytte og ha bil på egen tomt 
- Kollektivtilbudet - anbefales sterkt at det sees på tverrgående buss forbindelse som går 

minimum 30 minutters ruter 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader:  
Rff  peker på behovet for reserverte parkeringsplasser for funksjonshemmede og ber om at flere 
slike plasser innpasses i planen på slike steder der slike plasser i dag ikke er plassert. Spesielt 
viktig er dette ved butikker og behandlingssteder. 
Rff avventer den endelige behandling. Forøvrig støttes det fremlagte forslag.   
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende merknader: 
Rff  peker på behovet for reserverte parkeringsplasser for funksjonshemmede og ber om at flere 
slike plasser innpasses i planen på slike steder der slike plasser i dag ikke er plassert. Spesielt 
viktig er dette ved butikker og behandlingssteder. 
Rff avventer den endelige behandling. Forøvrig støttes det fremlagte forslag.   

Ungdomsrådets behandling: 
Ungdomsrådet hadde følgende merknader: 
UR mener at en sammenhengende sykkeltrase i bydelen må forbindes med alle skolene i bydelen. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Ungdomsrådets vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende merknader: 
UR mener at en sammenhengende sykkeltrase i bydelen må forbindes med alle skolene i bydelen. 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling/vedtak: 
Erik A.Telnes (SV) fremmet følgende endringsforslag: 
Punkt 1: Bydelsdirektørens innstilling i punkt 1 strykes 
Punkt 2: Bydelsdirektørens innstilling i punkt 2, blir punkt 1 
 
Erik A.Telnes (SV) fremmet følgende tilleggsforslag til nye punkter, punkt 2 og 3: 
 2.   Saken sendes ut til høring og realitetsbehandles ikke i bydelsutvalget i møtet 
        9. september. Realitetsbehandlingen skjer etter høringen og behandles som vanlig med 

førstegangsbehandling i BMS-komiteen før sluttbehandling i bydelsutvalget 
 3.   BMS-komiteen kan behandle saken i et ekstraordinært møte hvor dette er eneste sak 
Votering: 
Punkt 1: Erik A. Telnes (SV) endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Bydelsdirektørens forslag til 
vedtak falt 
Punkt 2: Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 2, ble enstemmig vedtatt.  
Punkt 2: Erik A. Telnes (SV) tilleggsforslag, nytt punkt 2, ble enstemmig vedtatt 
Punkt 3: Erik A. Telnes (SV) tilleggsforslag, nytt punkt 3, ble enstemmig vedtatt   
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Etter dette blir BMS-komiteens vedtak, innstilling overfor bydelsutvalget, som følger: 

1. Bydelsutvalget ser planen som et godt grunnlag for en bred høringsrunde i bydelen, før 
planen revideres og legges frem for endelig behandling i bydelsutvalget i november 2010 
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2.   Saken sendes ut til høring og realitetsbehandles ikke i bydelsutvalget i møtet 9. september. 
Realitetsbehandlingen skjer etter høringen og behandles som vanlig med 
førstegangsbehandling i BMS-komiteen før sluttbehandling i bydelsutvalget 

        3.   BMS-komiteen kan behandle saken i et ekstraordinært møte hvor dette er eneste sak 
 

Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
Knut Hedemann (A) fremmet følgende endringsforslag til vedtak, punkt 1 og 2: 
Punkt 1 strykes 
Punkt 2: BUK-komiteen ser trafikkplanen som et godt grunnlag for en bred høringsrunde i 
bydelen, før planen revideres og legges fram for endelig behandling i bydelsutvalget i november 
2010 
Votering: 
Knut Hedemann’s (A) endringsforslag til vedtak, punkt 1 og 2, ble enstemmig vedtatt 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Punkt 1 strykes 
Punkt 2: BUK-komiteen ser trafikkplanen som et godt grunnlag for en bred høringsrunde i 
bydelen, før planen revideres og legges fram for endelig behandling i bydelsutvalget i november 
2010 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Knut Hedemann (A) fremmet følgende alternative forslag: 
Punkt 1.  Bydelsdirektørens innstilling i punkt 1 strykes 
 
Erik A. Telnes (SV) viste til BMS- komiteens vedtak, punkt 2 og 3, og fremmet dette som forslag 
til vedtak, som følger: 
2.   Saken sendes ut til høring og realitetsbehandles ikke i bydelsutvalget i møtet 9. september. 

Realitetsbehandlingen skjer etter høringen og behandles som vanlig med 
førstegangsbehandling i BMS-komiteen før sluttbehandling i bydelsutvalget 

           3.   BMS-komiteen kan behandle saken i et ekstraordinært møte hvor dette er eneste sak 
 
Votering: 
Punkt 1: Knut Hedemanns (A) forslag om at punkt 1 strykes, ble enstemmig vedtatt 
Punkt 2: Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 2, ble enstemmig vedtatt som punkt 1. 
     Erik A. Telnes’ (SV) endringsforslag, nytt punkt 2, ble enstemmig vedtatt 
Punkt 3: Erik A. Telnes’ (SV) endringsforslag, nytt punkt 3, ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1.  Bydelsutvalget ser planen som et godt grunnlag for en bred høringsrunde i bydelen, før 

planen revideres og legges frem for endelig behandling i bydelsutvalget i november 2010. 
2.   Saken sendes ut til høring og realitetsbehandles ikke i bydelsutvalget i møtet 9. september. 

Realitetsbehandlingen skjer etter høringen og behandles som vanlig med 
førstegangsbehandling i BMS-komiteen før sluttbehandling i bydelsutvalget 

      3.  BMS-komiteen kan behandle saken i et ekstraordinært møte hvor dette er eneste sak 
 

  
 
 
 
 



Sak 88 /10  Detaljregulering E6 Sandstuveien - Ryen 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  

1) Arbeidsutvalget i Bydel Nordstrand er positivt til planforslaget om nytt kollektivfelt langs 
E6 mot Ryen 

2) Det er spesielt positivt at det gjennomføres støyreduserende tiltak for beboere i 
Libakkveien og Libakkfaret, selv om utbyggingen av kollektivfelt ikke antas å øke den 
samlede støybelastningen i området 

3) Bydel Nordstrand ber om anlegget gjøres så grønt som mulig, med busker og trær, og at 
anlegget for øvrig sikres så godt det er mulig for å hindre at barn kommer ut i veiområdet 

      4)   Saken sendes eldrerådet, rådet for funksjonshemmede, byutvikling, miljø og  
samferdselskomiteen og bydelsutvalget til orientering 

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

1) Arbeidsutvalget i Bydel Nordstrand er positivt til planforslaget om nytt kollektivfelt langs 
E6 mot Ryen 

2) Det er spesielt positivt at det gjennomføres støyreduserende tiltak for beboere i 
Libakkveien og Libakkfaret, selv om utbyggingen av kollektivfelt ikke antas å øke den 
samlede støybelastningen i området 

3) Bydel Nordstrand ber om anlegget gjøres så grønt som mulig, med busker og trær, og at 
anlegget for øvrig sikres så godt det er mulig for å hindre at barn kommer ut i veiområdet 

      4)   Saken sendes eldrerådet, rådet for funksjonshemmede, byutvikling, miljø og 
samferdselskomiteen og bydelsutvalget til orientering 

 
Eldrerådets vedtak: 
Saken tas til orientering 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Saken tas til orientering 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Saken tas til orientering 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 
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Sak 89 /10  Anmodning om uttalelse om planer for Ljansbadet 
sandstrand og brygge 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

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

 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget ser tiltaket som et positivt tiltak, som kan få positiv betydning for 
nærmiljøet. 

2. Bydelsutvalget mener at tre forhold må avklares konkret i forkant av videre 
saksbehandling: 

a) Det må avklares konkret hvordan innpassingen av en kyststi/turvei kan 
gjennomføres. 

b) Tiltakshaver må avklare hvordan hensynet til allmenn ferdsel og tilgjengelighet 
tenkes løst. 

c) Det må avklares konkret hvordan krav til universell utforming tenkes løst. 
 

VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Komite for barn, ungdom og kultur 
Bydelsutvalget 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens behandling/vedtak: 
Øystein A. Larsen (H) fremmet følgende endringsforslag, punkt 2 og 3: 

2. Tiltaket godkjennes nå med krav om universell utforming og at det legges vekt på en god 
utprøving og tilpasning til terreng og vannlinje 

3. Spørsmålet om allmenn tilgjengelighet jfr. Friluftslovens bestemmelser og trasè for 
kyststi, behandles separat 

 
Nils Martin Espegren (KrF) fremmet følgende endringsforslag, nytt punkt 4, erstatning for 
bydelsdirektørens punkt 2 b: 
4.   Tiltakshaver må avklare hvordan Friluftslovens bestemmelser ivaretas med hensyn til bruken 

av området 
Votering: 
Punkt 1: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Punkt 2: Øystein A. Larsens (H) endringsforslag ble vedtatt med 4 stemmer (1 V, 1 H, 2 FrP).   
Punkt 3: Øystein A. Larsens (H) endringsforslag ble vedtatt med 4 stemmer (1 V, 1 H, 2 FrP).   
Punkt 4: Nils Martin Espegrens (KrF) forslag, nytt punkt 4, fikk 2 stemmer (1 KrF, 1 SV) og falt  
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Etter dette blir BMS-vedtak , innstilling ovenfor bydelsutvalget som følger: 



1. Bydelsutvalget ser tiltaket som et positivt tiltak, som kan få positiv betydning for 
nærmiljøet. 

2. Tiltaket godkjennes nå med krav om universell utforming og at det legges vekt på en god 
utprøving og tilpasning til terreng og vannlinje 

3. Spørsmålet om allmenn tilgjengelighet jfr. Friluftslovens bestemmelser og trasè for kyststi, 
behandles separat 

 
Barn, ungdom og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
Ingen forslag fremmet 
Votering: 
Punkt 1: Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
Punkt 2: 

a) Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
b) Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 6 stemmer (1 A, 1 V, 2 H, 1 FrP, 1 

SV). 1 stemte i mot (KrF) 
c) Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Andreas Bareid (H) fremmet forslag om at punkt 2, a, b og c i bydelsdirektørens forslag strykes 
 
Erik A. Telnes (SV) viste til BMS-komiteens vedtak, nye punkter 2 og 3, og fremmet disse som et 
endringsforslag, som følger: 
2.    Tiltaket godkjennes nå med krav om universell utforming og at det legges vekt på en god 

utprøving og tilpasning til terreng og vannlinje 
3.    Spørsmålet om allmenn tilgjengelighet jfr. Friluftslovens bestemmelser og trasè for kyststi, 

behandles separat 
 
Votering: 
Punkt 1: Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 1, ble enstemmig vedtatt 
Punkt 2 og 3:  
Votering 1: Andreas Bareid’s (H) forslag om at punkt 2 a, b og c i bydelsdirektørens forslag 
strykes, fikk 4 stemmer (3 H, 1 FrP) og falt 
Votering 2: Ved alternativ votering mellom bydelsdirektørens innstilling, punkt 2 a, b og c, og 
Erik A. Telnes’ (SV) endringsforslag, punktene 2 og 3, ble det avgitt 14 stemmer (4 H, 4, A, 3 
FrP, 1 KrF, 1 V, 1 SV) for Erik A. Telnes (SV) endringsforslag. 1 (Uavh.)stemte i mot 
 
Vedtak: 
1.   Bydelsutvalget ser tiltaket som et positivt tiltak, som kan få positiv betydning for nærmiljøet. 
2.    Tiltaket godkjennes nå med krav om universell utforming og at det legges vekt på en god 

utprøving og tilpasning til terreng og vannlinje 
3.    Spørsmålet om allmenn tilgjengelighet jfr. Friluftslovens bestemmelser og trasè for kyststi, 

behandles separat 
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 Sak 90 /10  Igangsatt detaljregulering for Sæter - Nordstrand 
lokalsenter 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  

1) Bydel Nordstrand ser positivt på utvikling av Sæter som et tydeligere senter, med et 
ryddigere uteareale, et noe forenklet trafikkbilde, flere boliger og flere forretninger. 

2) Bydelsutvalget har tidligere vedtatt, jfr sak 116/09 av 17.12.09, at ingen boenheter skal ha 
mindre enn èn parkeringsplass, og at parkeringsnorm for ytre by legges til grunn for 
knutepunktet Sæter. 

3) Bydel Nordstrand er opptatt av trygge og oversiktlige trafikkforhold for syklister og 
gående. Det må tas spesielle hensyn ved utforming av utkjørsler, slik at en unngår 
uklarheter og farlige situasjoner. 

      4)   Saken sendes byutvikling, miljø og samferdselskomiteen og bydelsutvalget til orientering 
 
Til komiteer og råd:  
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 

1) Bydel Nordstrand ser positivt på utvikling av Sæter som et tydeligere senter, med et 
ryddigere uteareale, et noe forenklet trafikkbilde, flere boliger og flere forretninger. 

2) Bydelsutvalget har tidligere vedtatt, jfr sak 116/09 av 17.12.09, at ingen boenheter skal ha 
mindre enn èn parkeringsplass, og at parkeringsnorm for ytre by legges til grunn for 
knutepunktet Sæter. 

3) Bydel Nordstrand er opptatt av trygge og oversiktlige trafikkforhold for syklister og 
gående. Det må tas spesielle hensyn ved utforming av utkjørsler, slik at en unngår 
uklarheter og farlige situasjoner. 

4) Saken sendes byutvikling, miljø og samferdselskomiteen og bydelsutvalget til orientering 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalgets vedtak tas til orientering 
 
 
 
 



 Sak 91 /10  Bydel Nordstrand som forsøksbydel for drift av lokale veier 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 

 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget gir sin tilslutning til at bydelen trekker seg ut av forsøksprosjektet med ansvar for 
kommunale veier. Bydelsdirektøren informerer byrådsavdelingen for samferdsel, miljø og næring 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 14 stemmer (4 H, 3 FrP, 4 A, 1 KrF, 1 SV, 1 
Uavh.). 1 stemte i mot (V). 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget gir sin tilslutning til at bydelen trekker seg ut av forsøksprosjektet med ansvar 
for kommunale veier. Bydelsdirektøren informerer byrådsavdelingen for samferdsel, miljø og 
næring 
 
 

 Sak 92 /10  Endringer i politivedtekt for Oslo kommune 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 

- Eldrerådet 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 
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Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydel Nordstrand støtter de forslagene til endring i politivedtekt for Oslo kommune som er 
fremlagt 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstillingen som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstillingen som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som er fremmet for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydel Nordstrand støtter de forslagene til endring i politivedtekt for Oslo kommune som er 
fremlagt 
 
 
 

 Sak 93 /10  Ljabruveien 30 – søknad om dispensasjon 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Det anbefales at søknad om dispensasjon fra formålet bolig til kontor innvilges. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 



 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Det anbefales at søknad om dispensasjon fra formålet bolig til kontor innvilges 
 
 
 

 Sak 94 /10  Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Lille Persille 
Lambertseter Langbølgen 9 - tegninger 

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

- Helse- og sosialkomiteen 
- Bydelsutvalget 

 
Til komiteer og råd:  
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Lille Persille Lambertseter bør gis skjenkebevilling i tråd med søknad. Som omsøkt, settes grense 
for skjenking inne til kl 00.30 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Helse og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Helse og sosialkomiteen hadde følgende bemerkning i saken: 

- Helse og sosialkomiteen vil bemerke at vedlagte kart var uklart 
 
- Frode Woldsund (KrF) bemerket følgende: 

Mener det blir feil å skrive at det ikke har noen økonomiske konsekvenser for bydelen da 
dette ikke er utredet. Dette være seg positivt eller negativt. 

Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Helse og sosialkomiteens vedtak: 
Den innstilling som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt, med følgende merknad: 

- Helse og sosialkomiteen vil bemerke at vedlagte kart var uklart 
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BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 14 stemmer (4 H, 3 FrP, 3 A, 1 Uavh.,1 SV, 
1 KrF, 1 V). 1 (A) stemte i mot. 
 
Vedtak: 
Lille Persille Lambertseter bør gis skjenkebevilling i tråd med søknad. Som omsøkt, settes 
grense for skjenking inne til kl 00.30 
 
 
 

 Sak 95 /10  Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til medbestemmelsesutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til arbeidsmiljøutvalget: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til behandling i: 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- og sosialkomite 
Byutvikling, miljø og samferdselskomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Ungdomsrådet 
Bydelsutvalget 
 



Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tiltres 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar sak om Bydel Nordstrands overordnede kvalitetssystem til orientering. 
 
 
 

 Sak 96 /10  Høring NOU 2010:5 Aktiv deltagelse,likeverd og inkludering 
- et helhetlig hjelpemiddeltilbud. 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- sosialkomite 
Bydelsutvalget 
   
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
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Til bydelsutvalget:  
1.  Bydel Nordstrand er i det alt vesentlige enige i utvalgets anbefalinger.  
2. En overflytting av tjenester fra Folketrygden til kommunene innbærer flytting av   
   rettighetsbaserte tjenester. Ved å legge finansieringsansvaret inn i kommunenes    
  rammefinansiering må det taes høyde for de økonomiske utslagene dette kan/vil medføre. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Barn,ungdom og kulturkomite 
Helse- sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader: 
Rff peker på at ett av hovedmålene for hjelpemiddelområdet slik det fremkommer i  St.meld nr 40 
(2001-2002) er Brukeren må bli møtt av fagfolk med tilfredsstillende kompetanse, og få det samme 
tilbudet uavhengig av bosted.   Variasjon i de enkelte bydelers økonomi må ikke føre til 
forskjellsbehandling avhengig av hvilken bydel man tilhører.  Ordningen bør derfor være sentralt 
finansiert.   
Intensjonene i forslagene i NOU støttes, men man avventer de enkelte detaljregler. 
 
Rff anbefaler forøvrig bydelsdirektørens forslag til vedtak. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Rff peker på at ett av hovedmålene for hjelpemiddelområdet slik det fremkommer i St.meld nr 40 
(2001-2002) er Brukeren må bli møtt av fagfolk med tilfredsstillende kompetanse, og få det samme 
tilbudet uavhengig av bosted.   Variasjon i de enkelte bydelers økonomi må ikke føre til 
forskjellsbehandling avhengig av hvilken bydel man tilhører.  Ordningen bør derfor være sentralt 
finansiert.   
Intensjonene i forslagene i NOU støttes, men man avventer de enkelte detaljregler. 
 
Rff anbefaler forøvrig bydelsdirektørens forslag til vedtak. 
 
Helse og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Helse og sosialkomiteen hadde følgende to bemerkninger i saken: 

- Helse og sosialkomiteen ønsker avklaring på om dette gjelder bydelsnivå eller sentralt i 
Oslo kommune 

- Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette få for bydelen? 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med to merknader 
Helse og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 



- Helse og sosialkomiteen ønsker avklaring på om dette gjelder bydelsnivå eller sentralt i 
Oslo kommune 

- Hvilke økonomiske konsekvenser vil dette få for bydelen? 
 
Barn, ungdom og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1.  Bydel Nordstrand er i det alt vesentlige enige i utvalgets anbefalinger.  
2. En overflytting av tjenester fra Folketrygden til kommunene innbærer flytting av   
   rettighetsbaserte tjenester. Ved å legge finansieringsansvaret inn i kommunenes    
  rammefinansiering må det tas høyde for de økonomiske utslagene dette kan/vil medføre. 
 
 
 

 Sak 97 /10  Årsberetning 2009 - Lambertseter frivllighetssentral 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsberetning for 2009 fra Lambertseter Frivillighetssentral tas til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering. 
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Helse og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Årsberetning for 2009 fra Lambertseter Frivillighetssentral tas til orientering 
 

  

Sak 98 /10  Årsrapport og regnskap - Nordstrand 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 tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsrapport og regnskap for Nordstrand seniorsenter 2009 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 tas til orientering 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
 Rådet for funksjonshemmede hadde følgende merknader: 
Et svært godt tilbud. Det beklages at aktiviteter lagt til kjellerlokale med adkomst via trapp  
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering med følgende merknader: 
Et svært godt tilbud. Det beklages at aktiviteter lagt til kjellerlokale med adkomst via trapp  



 
Helse og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak tas til orientering 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Årsrapport og regnskap for Nordstrand seniorsenter 2009 tas til orientering 
 
 
 

 Sak 99 /10  Tilsynsrapport Midtåsenhjemmet - anmeldt tilsyn 
22.04.2010 

 
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 anmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 22.04.2010  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 
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BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 22.04.2010 til orientering 
 

  

Sak 100 /10  Tilsynsrapport Lambertseter alders- og sykehjem - 
anmeldt tilsyn 05.05.2010 

 
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 anmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem 05.05.2010  til 
orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets behandling/vedtak: 
Eldrerådet hadde følgende merknader:  
Sansehage er noe eldrerådet stiller seg meget positivt til 
Det må avvikles dobbeltrom 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknader: 
Sansehage er noe eldrerådet stiller seg meget positivt til 
Det må avvikles dobbeltrom 
 



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 Lambertseter alders- og sykehjem 05.05.2010  
til orientering 
 
 
 

 Sak 101 /10  Protokoller til orientering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 

Protokoller tas til orientering 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak:  
Protokoller tas til orientering 
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Referatsaker 
 
Periode: 17. juni 2010 - 09. september 2010   
   
Sak nr. Arkivsak Tittel 
   
31/10 200801113-8 Svar på utvikling av Sæterstranda 
   
32/10 200801113-9 Notat om Sæterstranda 
   
33/10 201000306-7 Forlengelse av trikkelinjen fra Ljabru til Hauketo, invitasjon til 

informasjonsmøte om planprogram 
   
34/10 200900120-27 Glimmern barnehage - tillatelse ett trinn (gml lov) - svar på 

søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 93 
   
35/10 200400739-77 Ressurskartlegging av NAV-kontor 
   
36/10 200400739-78 Ny arbeids- og velferdsforvaltning - NAV - sluttrapport fra 

ekspertgruppa som vurderer oppgave- og ansvarsfordeling i NAV 
- mangelfull høringsprosess 

   
37/10 200800084-26 Trafikkplan Nordstrand bydel - innspill - økt trafikkbelastning 

langs skoleveien i Munkerudveien 
   
38/10 200800334-28 Reguleringsplan for Ekebergsletta - kunngjøring om offentlig 

ettersyn - forslag til områderegulering - reguleringsplan for 
Ekeberg by- og idrettspark - forslag til områderegulering for 
Ekebergsletta og Brannfjell 

   
 
Møtet hevet kl. 22.15 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 10.09.2010 
 
 
 
Sigbjørn Odden (H) 
leder av bydelsutvalget 
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