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Sak 58 /14  Godkjenning av innkalling og sakskart til ekstraordinært 
møte i AU 21.7.2014 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Innkalling og sakskart til ekstraordinært møte i AU 21.7.2014 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Innkalling og sakskart til ekstraordinært møte i AU 21.7.2014 godkjennes 
 
 
 

Sak 59 /14  Godkjenning av protokoll fra AU-møte 2.6.2014 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Protokoll fra AU-møte 2.6.2014 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 AU-møte 2.6.2014 godkjennes 
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Sak 60 /14  Bydel Nordstrand sin avviksrapport av 31.05.2014 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 31.05.2014 godkjennes 
 
Til komiteer og råd:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 31.05.2014 tas til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 31.05.2014 tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 31.05.2014 tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 31.05.2014 tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet forslag til følgende merknad: 
Bydelsutvalget tar avviksrapporten til orientering med følgende merknader: 
Når det gjelder hjemmesykepleie ser BU med bekymring på at bydelens egen utførerenhet ikke 
synes å kunne produsere tjenestene til prisene i brukervalgmodellen. For å redusere risiko for 
merforbruk ber BU bydelsdirektøren om å sørge for at disse tjenestene i større grad utføres 
av private utførere. 

Selv om resultattaket for økonomisk sosialhjelp er uendret, er prognosene ytterligere forverret 
med 1,750 mill kr. Et antatt merforbruk på 11 mill kr er relativt høyt, og BU ber om at 
bydelsdirektøren legger frem forslag til ytterligere tiltak på neste møte. Det pekes spesielt på 
behovet for gode kontrollordninger. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak med Arve Edvardsens (H) forslag til merknader ble 
vedtatt med 3 stemmer (2 H, 1 FrP). 2 stemte i mot (1 A, 1 V) 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Bydelsutvalget tar avviksrapporten til orientering med følgende merknader: 
Når det gjelder hjemmesykepleie ser BU med bekymring på at bydelens egen utførerenhet ikke 
synes å kunne produsere tjenestene til prisene i brukervalgmodellen. For å redusere risiko for 
merforbruk ber BU bydelsdirektøren om å sørge for at disse tjenestene i større grad utføres 
av private utførere. 

Selv om resultattaket for økonomisk sosialhjelp er uendret, er prognosene ytterligere forverret 
med 1,750 mill kr. Et antatt merforbruk på 11 mill kr er relativt høyt, og BU ber om at 
bydelsdirektøren legger frem forslag til ytterligere tiltak på neste møte. Det pekes spesielt på 
behovet for gode kontrollordninger. 
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Sak 61 /14  Bestilling av oppstartsmøte - Sandstuveien 54, 
Sandstuveien 54B og Libakkveien 9 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Bydel Nordstrand har følgende bemerkninger til oppstartsmøtet: 

- Det forutsettes at det gjøres registreringer av nærmiljøet og tilgrensende områder 
for å sikre at eksisterende gang- og sykkelforbindelser i området ivaretas i 
planarbeidet.   

- Det forutsettes av det gjøres analyser av hvordan sol- og skyggeforholdene vil 
kunne påvirke både boligene, leke- og rekreasjonsområdene, samt nærområdet.  

- Det må sikres et tilstrekkelig antall parkeringsplasser, og det forutsettes at Oslo 
kommunes parkeringsnorm for ytre by legges til grunn for det videre planarbeidet..  

- Det må gjøres analyser av hvordan det økte antallet boliger vil påvirke trafikken i 
området og hvilke tiltak som evt. må gjøres for å ivareta trafikksikkerheten. 

 
Bydel Nordstrand vil komme med evt. ytterligere kommentarer ved offentlig ettersyn av 
planforslaget.  
 
Til komiteer og råd:  
Den uttalelsen som er vedtatt av arbeidsutvalget, tas til orientering.  
 
Til bydelsutvalget:  
Den uttalelsen som er vedtatt av arbeidsutvalget, tas til orientering.  
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Bydelsutvalget har følgende bemerkninger til oppstartsmøtet: 

- Det forutsettes at det gjøres registreringer av nærmiljøet og tilgrensende områder 
for å sikre at eksisterende gang- og sykkelforbindelser i området ivaretas i 
planarbeidet.   

- Det forutsettes at det gjøres analyser av hvordan sol- og skyggeforholdene vil 
kunne påvirke både boligene, leke- og rekreasjonsområdene, samt nærområdet.  

- Det må sikres et tilstrekkelig antall parkeringsplasser, og det forutsettes at Oslo 
kommunes parkeringsnorm for ytre by legges til grunn for det videre planarbeidet..  

- Det må gjøres analyser av hvordan det økte antallet boliger vil påvirke trafikken i 
området og hvilke tiltak som evt. må gjøres for å ivareta trafikksikkerheten. 

 
Bydel Nordstrand vil komme med evt. ytterligere kommentarer ved offentlig ettersyn av 
planforslaget.  
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Sak 62 /14  Søknad om bevilling - Åpent Bakeri Holtet, Kongsveien 
94 

 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Det anbefales at Lofthus Samvirkelag LL får serverings- og skjenkebevilling for Åpent Bakeri 
Holtet, Kongsveien 94, i tråd med søknaden.  
 
Til komiteer og råd:  
Den uttalelsen som er vedtatt av arbeidsutvalget, tas til orientering.  
 
Til bydelsutvalget:  
Den uttalelsen som er vedtatt av arbeidsutvalget, tas til orientering.  
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Det anbefales at Lofthus Samvirkelag LL får serverings- og skjenkebevilling for Åpent Bakeri 
Holtet, Kongsveien 94, i tråd med søknaden.  
 
 
 

Sak 63 /14  Høring - regulering av tigging - Oslo kommunes 
politivedtekt 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: …………………… 
 
Til komiteer og råd:  
Den uttalelsen som er vedtatt av arbeidsutvalget tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Den uttalelsen som er vedtatt av arbeidsutvalget tas til orientering 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 

Arbeidsutvalgets behandling: 
Pia Bergmann (SV) har sendt høringsuttalelse av 19.7.2014.  Denne ble besluttet vedlegges 
protokollen.  

Arve Edvardsen (H) fremmet følgende forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget viser i utgangspunktet til Innst L (2013-2014) hvor flertallet i Justiskomiteen 
ber regjeringen fremme en proposisjon til Stortinget om et nasjonalt forbud rettet mot de 
organiserte formene for tigging, og mot tigging som kan være knyttet til menneskehandel og 
annen kriminalitet. Komiteen har bedt om at et nasjonalt forbud iverksettes sommeren 2015. 

Det er grunn til å anta at et slikt forbud nødvendigvis må være av generell karakter, antakelig 
nærmere denne høringens alternativ 1, som i hovedsak er en videreføring av det tidligere 
tiggerforbudet i løsgjengerloven. Det er gode grunner til at forskjellen mellom en 
vedtektsendring i Oslo nå i 2014 og et nasjonalt forbud i 2015 ikke er større en nødvendig. 
Dette gjelder særlig ovenfor de gruppene som forbudet retter seg imot. 

Alternativ 2 i høringsbrevet har en del juridiske og tolkningsmessige utfordringer. En 
eventuell håndhevelse i forhold til den foreslåtte ordlyden vil være problematisk fordi 
kriteriene er alt for generelle og upresise. Forslaget inneholder dessuten direkte 
formuleringsfeil (3. ledd, 1. punktum). 

Bydelsutvalget er på prinsipielt grunnlag uenig i at tigging skal være mer akseptabelt fordi 
den foregår utenfor Ring 2. En slik geografisk avgrensning er derfor lite hensiktsmessig.  

På bakgrunn av ovenstående anbefaler bydelsutvalget høringsalternativ nr 1. 

Votering: 
Arve Edvardsens (H) forslag ble vedtatt med 4 stemmer (2 H, 1 FrP, 1 A). 1 stemte i mot 
(V). Pia Bergmanns (SV) høringsuttalelse av 19.7.2014  vedlegges protokollen.  

Arbeidsutvalgets vedtak: 
Bydelsutvalget viser i utgangspunktet til Innst L (2013-2014) hvor flertallet i Justiskomiteen 
ber regjeringen fremme en proposisjon til Stortinget om et nasjonalt forbud rettet mot de 
organiserte formene for tigging, og mot tigging som kan være knyttet til menneskehandel og 
annen kriminalitet. Komiteen har bedt om at et nasjonalt forbud iverksettes sommeren 2015. 

Det er grunn til å anta at et slikt forbud nødvendigvis må være av generell karakter, antakelig 
nærmere denne høringens alternativ 1, som i hovedsak er en videreføring av det tidligere 
tiggerforbudet i løsgjengerloven. Det er gode grunner til at forskjellen mellom en 
vedtektsendring i Oslo nå i 2014 og et nasjonalt forbud i 2015 ikke er større en nødvendig. 
Dette gjelder særlig ovenfor de gruppene som forbudet retter seg imot. 

Alternativ 2 i høringsbrevet har en del juridiske og tolkningsmessige utfordringer. En 
eventuell håndhevelse i forhold til den foreslåtte ordlyden vil være problematisk fordi 
kriteriene er alt for generelle og upresise. Forslaget inneholder dessuten direkte 
formuleringsfeil (3. ledd, 1. punktum). 

Bydelsutvalget er på prinsipielt grunnlag uenig i at tigging skal være mer akseptabelt fordi 
den foregår utenfor Ring 2. En slik geografisk avgrensning er derfor lite hensiktsmessig.  

På bakgrunn av ovenstående anbefaler bydelsutvalget høringsalternativ nr 1. 
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Sak 64 /14  Forslag til endringer i byggteknisk forskrift - høring 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  

1. Bydel Nordstrand ser behovet for enkelte endringer i forskriften som kan bidra til å 
forenkle plan- og byggeprosessene og mener det er viktig at lov og forskrift sikrer at 
det bygges funksjonelle og fremtidsrettede boliger som kan brukes av flere 
generasjoner fremover og som tilfredsstiller behovene til personer med ulik 
funksjonsevne.  

2. Bydel Nordstrand mener at det er viktig at synspunkter fra interesseorganisasjoner 
veier tungt i vurderingen av hva som er de mest funksjonelle løsningene når 
forskriften skal fastsettes.  

3. Bydel Nordstrand har følgende kommentarer til forslaget om endring av 
tilgjengelighetskravet i boenhet: 
- Unntaksforslagsslaget, der det gis anledning for at inntil 50 % av boenhetene på 

50 m2 BRA eller mindre unntas fra tilgjengelighetskravet, anses å være det mest 
hensiktsmessige alternativet da det vil bidra til økt fleksibilitet i prosjekteringen 
for små boliger..  

- Dersom resultater fra forskningslaboratoriet tilsier at kravet til snusirkel kan 
reduseres uten at det går på bekostning av brukskvalitet i boenhetene, kan 
reduksjonsalternativet vurderes.  

4. Bydel Nordstrand støtter:  
- forslaget om å fjerne kravet om universell utforming av felles uteareal for større 

boligområder. Det forutsettes at den enkelte kommune legger premisser for felles 
uteareal for nye boligområder inn i planene og sikrer god tilgjengelighet for de 
ulike brukergruppene.  

- forslag om redusert krav til stigningsforhold for gangatkomst til bolig.  
- forslaget om skjerpede krav til sikkerhetsglass i vindu og andre glassfelt.  
- forslaget om endret krav til utgang fra branncelle i risikoklasse 4.  

5. Bydel Nordstrand foreslår at gjeldende krav om maksimum åpningskraft på dører 
beholdes på 20N, men at kravet avgrenses til å gjelde dører i hovedatkomst og 
hovedrømningsvei.  

6. Bydel Nordstrand har for øvrig ingen kommentarer til de redaksjonelle endringene.  
 
Til komiteer og råd:  
Den uttalelsen som er gitt av arbeidsutvalget, tas til orientering.  
 
Til bydelsutvalget:  
Den uttalelsen som er gitt av arbeidsutvalget, tas til orientering.  
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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Arbeidsutvalgets vedtak: 

1. Bydel Nordstrand ser behovet for enkelte endringer i forskriften som kan bidra til å 
forenkle plan- og byggeprosessene og mener det er viktig at lov og forskrift sikrer at 
det bygges funksjonelle og fremtidsrettede boliger som kan brukes av flere 
generasjoner fremover og som tilfredsstiller behovene til personer med ulik 
funksjonsevne.  

2. Bydel Nordstrand mener at det er viktig at synspunkter fra interesseorganisasjoner 
veier tungt i vurderingen av hva som er de mest funksjonelle løsningene når 
forskriften skal fastsettes.  

3. Bydel Nordstrand har følgende kommentarer til forslaget om endring av 
tilgjengelighetskravet i boenhet: 
- Unntaksforslagsslaget, der det gis anledning for at inntil 50 % av boenhetene på 

50 m2 BRA eller mindre unntas fra tilgjengelighetskravet, anses å være det mest 
hensiktsmessige alternativet da det vil bidra til økt fleksibilitet i prosjekteringen 
for små boliger..  

- Dersom resultater fra forskningslaboratoriet tilsier at kravet til snusirkel kan 
reduseres uten at det går på bekostning av brukskvalitet i boenhetene, kan 
reduksjonsalternativet vurderes.  

4. Bydel Nordstrand støtter:  
- forslaget om å fjerne kravet om universell utforming av felles uteareal for større 

boligområder. Det forutsettes at den enkelte kommune legger premisser for felles 
uteareal for nye boligområder inn i planene og sikrer god tilgjengelighet for de 
ulike brukergruppene.  

- forslag om redusert krav til stigningsforhold for gangatkomst til bolig.  
- forslaget om skjerpede krav til sikkerhetsglass i vindu og andre glassfelt.  
- forslaget om endret krav til utgang fra branncelle i risikoklasse 4.  

5. Bydel Nordstrand foreslår at gjeldende krav om maksimum åpningskraft på dører 
beholdes på 20N, men at kravet avgrenses til å gjelde dører i hovedatkomst og 
hovedrømningsvei.  

6. Bydel Nordstrand har for øvrig ingen kommentarer til de redaksjonelle endringene.  
 
 
 
 
 

 
Oslo, 06.08.2014 
 
 
 
 
Arve Edvardsen (H)  
leder av bydelsutvalget 
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Vedlegg AU-sak 63/14 
 
Nordstrand SV stiller seg sterkt kritisk til endringer i politivedtektene vedrørende et 
tiggerforbud, og støtter verken forslag 1 eller forslag 2 slik de presenteres i høringen. Et 
forbud mot tigging er ikke løsningen på et sosialt problem, og det er ingen dokumentert 
sammenheng mellom tigging og ”uorden og kriminalitet”, slik det formuleres i forslag 1.  


Det er åpenbare diskriminerende elementer ved forslag 1, som at det skal forbys for 
noen å ”be andre om penger som mottakeren skal bruke på seg selv eller sine 
nærmeste”, men uten å omfatte ”skoleklasser og idrettslag som samler inn penger til 
turer”. Det fremstår også diskriminerende i den forstand at flertallet av de som rammes 
av forbudet verken forårsaker uorden eller kriminalitet. Uorden må ikke forveksles med 
ubehag, og dersom det er kriminalitet involvert har politiet allerede hjemler nok til å 
kunne bekjempe dette.  


Forslag 2 fremstår som et kompromiss som vanskelig vil la seg håndheve i praksis.  


Nordstrand SV støtter derfor ingen av forslagene.  


 
 
19.7.2014 





