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Møte: Arbeidsutvalget  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, 

Ekebergveien 243 
 

Møtetid: Mandag 27. januar 2014 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Steinar Andersen (A)  
   
Tilstede: Steinar Andersen (A)  
 Hege Astrup Sannum (H) 

Bjørn Fjellheim (H) 
Lars Petter Solås (FrP) 
Ane M. Wigers (V) 
 

 

Forfall: Arve Edvardsen (H)  
   
Som vara møtte: Bjørn Fjellheim (H) 

 
 

   
I tillegg møtte fra 
administrasjonen: 

 
Per Morstad, bydelsdirektør 

 

   
Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  
 
 
 
Åpen halvtime: 
Dag Sanne, styreleder i Lambertseter Industrier (ILAS) og en arkitekt presenterte 
planer/ideskisse for regulering av området mellom Lambertseter og Karlsrud T-bane. 
 
Informasjon:  

• Adm. direktør i Omsorgsbygg, Per Morten Johansen, redegjorde for en sak som har 
vært i mediene i det siste – problemer med begge heisene på Nordseterhjemmet. 
Gunnar Rolland, leder av tilsynsutvalget ved det aktuelle sykehjemmet, orienterte også 
om saken. 

 
 
 

• Bydelsdirektør Per Morstad orienterte om følgende: 



- Tilleggssak til råd, komiteer og BU: Årsregnskap 2013 for Bydel Nordstrand 
- Orientering fra møter med bymiljøetaten og status om følgende saker:  

Lysløypa på Lambertseter og aktivitetsparken på Lambertseter 
- Bymiljøetaten vil rydde området ved Ljabruelva til våren 

 
 
Eventuelt:  Ingen saker 
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Sak 1 /14    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i AU 
27.01.2014 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Innkalling og sakskart til møte i AU 27.01.2014 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Bydelsdirektøren varslet om følgende tilleggssak som vil ferdigstilles i morgen og legges 
fram til behandling i komiteer og råd:  
Årsregnskap 2013 for Bydel Nordstrand 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med en tilleggssak: 
Årsregnskap 2013 for Bydel Nordstrand.  
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte i AU 27.01.2014 godkjennes med en tilleggssak til komiteer, 
råd og bydelsutvalget: Årsregnskap 2013 for Bydel Nordstrand 
 
 
 

Sak 2 /14    Godkjenning av protokoll fra AU-møte 02.12.2013 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte i AU 02.12.2013 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Protokoll fra møte i AU 02.12.2013 godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sak 3 /14    Ekebergsletta - detaljregulering til offentlig ettersyn 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

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

 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand ser planforslaget med driftsstasjon og servicebygg som en 
nødvendig utbygging med tanke på drifting og vedlikehold av Ekeberg by- og idrettspark. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 

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

 
 

Sak 4 /14    von Øtkens vei 8 - forslag til detaljregulering til offentlig 
ettersyn 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

- Eldrerådet 
- Råd for funksjonshemmede 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 

 
Til komiteer og råd:  



Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand mener at Plan- og bygningsetaten går for langt i å 
redusere forslagsstillers planbeskrivelse. 

2. Bydelsutvalget mener det er vanskelig å se at forslagsstillers to alternativ vil kunne 
forringe landskapsprofil og fjernvirkning på noen vesentlig måte.  

3. Bydelsutvalget ser forslagsstillers to alternativ som en videreføring av 
Nordstrandskråningens historiske småhusmiljø, og forutsetter at vegetasjon bevares i 
henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser. 

4. Bydelsutvalget mener dessuten at det må legges betydelig vekt på den 
samfunnsoppgave og den overordnede føring det er å legge til rette for et tilstrekkelig 
antall boliger i byen. 

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

- Eldrerådet 
- Råd for funksjonshemmede 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 

 
 
 

Sak 5 /14    Seminar mellom bydelens politiske ledelse - og 
administrative ledelse 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken legges fram for behandling i arbeidsutvalget uten innstilling fra bydelsdirektøren 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Etter drøftinger i arbeidsutvalget, ble det fremmet følgende fellesforslag til vedtak: 
«Arbeidsutvalget vedtar en fortsettelse av nåværende ordning med to kveldsmøter –  
en resultatkonferanse og en strategikonferanse.» 
 
Votering: 



Arbeidsutvalgets fellesforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget vedtar en fortsettelse av nåværende ordning med to kveldsmøter –  
en resultatkonferanse og en strategikonferanse 
 
 
 
 

Sak 6 /14    Retningslinjer for barne- og ungdomsrådet i bydel 
Nordstrand 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Retningslinjer for barne- og ungdomsrådet i bydelen anbefales vedtatt. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i : 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sak 7 /14    Årsmelding 2013 for Nordstrand Eldreråd 
 



BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar årsmelding – 2013 for Nordstrand Eldreråd til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
 

Sak 8 /14    Rapport fra tilsynsutvalget i Hjemmetjenesten i Bydel 
Nordstrand 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra tilsynsbesøk i Hjemmetjenesten i Bydel Nordstrand til 
orientering 
 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 



Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomitè 
Bydelsutvalget 
 
 
 
 

Sak 9 /14    Tilsynsrapport Midtåsenhjemmet - 8.10.13. Meldt tilsyn 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 8.10.2013.til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
 
 



Sak 10 /14  Tilsynsrapport Ryenhjemmet 14.10.2013 - anmeldt tilsyn 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet 14.10.2013.til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
 
 
 

Sak 11 /14  Tilsynsrapport Nordseterhjemmet- 24.10.2013. Anmeldt 
tilsyn 

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



Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 24.10.2013.til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
 
 
 

Sak 12 /14  Tilsynsrapport Ryenhjemmet. Meldt tilsyn 4.11.2013 
 
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 Ryenhjemmet 4.11.2013 til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 
 
 
 
 



 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl 20.30 
 

 
Oslo, 27.01.14 
 
 
 
 
 
Steinar Andersen (A) 
nestleder i bydelsutvalget 
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