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Møte: Arbeidsutvalget  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, 

Ekebergveien 243 
 

Møtetid: Mandag 25. august 2014 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Arve Edvardsen (H)  
   
Tilstede: Arve Edvardsen (H) 

Hege Astrup Sannum (H) 
Steinar Andersen (A) 
Lars Petter Solås (FrP) 
Ane M. Wigers (V) 

 

   
Forfall: Ingen  
   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte fra 
administrasjonen: 

 
Per Morstad, bydelsdirektør 

 

   
Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  
 
Åpen halvtime:        Ingen frammøtte 
 
Informasjon: 
Bydelsdirektør Per Morstad informerte om følgende: 
- Mediaoppslag hvor en del bydeler har kuttet handletjeneste for brukere med behov for 

dette. Det er ingen endring i vår bydel - hjemmetjenesten (praktisk bistand) handler 
fortsatt for brukere. 

- Status angående bussholdeplassen ved Ekeberg skole 
- Trapp i Breidablikkveien: To anbud er mottatt 
- Bekkelaget renseanlegg: Bydelen har mottatt henvendelse om bekymring for støy, lukt og 

trafikk i forbindelse med utbyggingen 
- Lysløype på Lambertseter: Leverandør er valgt, befaring i morgen 26.8.2014 
 
Lars Petter Solås (FrP) informerte at Ulf Stigens (FrP) permisjon fra de verv han er valgt i 
utgår 31.8.2014.  Han tiltrer i vervene fra 1.9.2014. 
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Eventuelt: 
Arve Edvardsen (H) anmodet om følgende:  
- Strategisk plan – ønsker justeringsforslag fra bydelsdirektøren   
- Frivillighetsmidler: Ønsker at BUK-komiteen drøfter oppgavefordeling mellom 

bydelsdirektør og BUK-komiteen  
 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 65 /14  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i AU 25.8.14 ................................ 1 
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Sak 67 /14  Oppfølging av vedlikehold, behov for utstyr og oppfølging av tidligere vedtatte 

oppgraderinger med økonomiske konsekvenser ..................................................... 2 
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Sak 65 /14  Godkjenning av innkalling og sakskart t il møte i AU 
25.8.14 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
Innkalling og sakskart til møte 25.8.14 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 møte 25.8.14 godkjennes 
 
 
 
 

Sak 66 /14  Godkjenning av protokoll fra AU-møte 21 .7.14 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
Protokoll fra møte 21.7.14 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 21.7.14 godkjennes 
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Sak 67 /14  Oppfølging av vedlikehold, behov for ut styr og 
oppfølging av tidligere vedtatte oppgraderinger med  
økonomiske konsekvenser 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen  
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren å gjennomføre prioriterte oppgaver tilknyttet 
oppfølging av vedlikehold, behov for utstyr og oppfølging av tidligere vedtatte 
oppgraderinger med økonomiske konsekvenser så fremt det ikke påvirker bydelens 
oppsatte prognose pr august 2014. 

2. Ved eventuelle behov for budsjettjustering fra drift til investering fremmes det sak til 
bydelsutvalget innen utgangen av 2014 

 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet forslag om at saken sendes kun til behandling i komiteene 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen  
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteen  
Bydelsutvalget  
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Sak 68 /14  Kaptein Oppegaards vei 8 - kunngjøring om offentlig 
ettersyn - Postdammen 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

- Rådet for funksjonshemmede 
- Eldrerådet 
- 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 viser til vedtak i BU-sak 111/11 og støtter intensjonen i det 
fremlagte planforslaget. Bydelsutvalget mener imidlertid at kommunen bør ekspropriere 
eiendommen og tilby grunneier full erstatning. Ved å ekspropriere eiendommen kan 
kommunen legge eiendommen inn i en skjøtselsplan og eventuelt gjøre området tilgjengelig 
for allmennheten. 
 
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: 

- Rådet for funksjonshemmede 
- Eldrerådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 
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Sak 69 /14  Varsel om igangsetting av reguleringspl an arbeid for 
Kaptein Oppegaards vei 19 B m. fl, Munkelia 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
1. Bydel Nordstrand er positive til reguleringsplanarbeidet for Kaptein Oppegaards vei 

19B m.fl., og har følgende bemerkninger: 
- Tomtens beliggenhet har en sentral plassering i bydelen og er godt egnet til å etablere 

en barnehage.  
- Det må gjøres analyser av hvordan etablering av barnehagen vil påvirke trafikken i 

området og hvilke tiltak som evt. må gjøres for å ivareta trafikksikkerheten for 
skolebarna.  

- Det forutsettes at det gjøres registreringer av nærmiljøet og tilgrensende områder for 
å sikre at det blir trygge, tilgjengelige og sammenhengende gang- og 
sykkelforbindelser i og gjennom området. 

- Det forutsettes det gjøres analyser av hvordan sol- og skyggeforholdene vil påvirke 
leke- og rekreasjonsområdene.  

2. Saken sendes til orientering i BMS-komiteen, BUK-komiteen og BU 
 
Til komiteer og råd:  
Den uttalelsen som ble vedtatt av arbeidsutvalget, tas til orientering.   
 
Til bydelsutvalget:  
Den uttalelsen som ble vedtatt av arbeidsutvalget, tas til orientering.   
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet tilleggsforslag til nytt strekpunkt i punkt 1 som følger: 

- Gangvei til Langbølgen bør oppgraderes 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punktene 1 og 2 
Arve Edvardsens (H) tilleggsforslag til nytt strekpunkt i punkt 1 ble enstemmig vedtatt  
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
1. Bydel Nordstrand er positive til reguleringsplanarbeidet for Kaptein Oppegaards vei 

19B m.fl., og har følgende bemerkninger: 
- Tomtens beliggenhet har en sentral plassering i bydelen og er godt egnet til å etablere 

en barnehage.  
- Det må gjøres analyser av hvordan etablering av barnehagen vil påvirke trafikken i 

området og hvilke tiltak som evt. må gjøres for å ivareta trafikksikkerheten for 
skolebarna.  

- Det forutsettes at det gjøres registreringer av nærmiljøet og tilgrensende områder for 
å sikre at det blir trygge, tilgjengelige og sammenhengende gang- og 
sykkelforbindelser i og gjennom området. 

- Det forutsettes det gjøres analyser av hvordan sol- og skyggeforholdene vil påvirke 
leke- og rekreasjonsområdene.  

- Gangvei til Langbølgen bør oppgraderes 
2. Saken sendes til orientering i BMS-komiteen, BUK-komiteen og BU 
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Sak 70 /14  Forslag om nedsatt fartsgrense og ny fa rtshump i 
Herregårdsveien - Aksjon skolevei 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  

1. Bydelsutvalget er positive til forslaget fra Bymiljøetaten om redusert fartsgrense og ny 
fartshump i Herregårdsveien slik det er vist på kartet.  

2. Saken sendes til orientering i BMS-komiteen, BUK-komiteen og bydelsutvalget 
 

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: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt punkt 2, slik at 
bydelsdirektørens punkt 2 blir da punkt 3: 
2. Bydelsutvalget anbefaler at det skiltes med skilt nr 372, parkering forbudt, på  sørøstlige 
side av Herregårdsveien ved skolen. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punkt 1 og 2 (nå punkt 3) 
Arve Edvardsens (H) tilleggsforslag til nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 

1. Bydelsutvalget er positive til forslaget fra Bymiljøetaten om redusert fartsgrense og ny 
fartshump i Herregårdsveien slik det er vist på kartet.  

2. Bydelsutvalget anbefaler at det skiltes med skilt nr 372, parkering forbudt, på  
sørøstlige side av Herregårdsveien ved skolen. 

3. Saken sendes til orientering i BMS-komiteen, BUK-komiteen og bydelsutvalget 
 
 
 

Sak 71 /14  Kongsveien 91 - forhåndsuttalelse til b yggesøknad 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i BMS-komiteen og BU. 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
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Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget støtter forslaget til bruksendring til sushi take-away i Kongsveien 91. Det 
forutsettes imidlertid at det sikres ryddige forhold for trafikk og parkering. Det forutsettes 
videre at naboer sikres mot matlukt.  
 
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 BMS-komiteen og BU. 
 
 
 
 

Sak 72 /14  Navnsetting av vei 3667 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i BMS-komiteen og BU. 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Vei 3667 gis navnet Vaskeribakken. 
 
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 BMS-komiteen og BU. 
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Sak 73 /14  Høring - Forslag om endring i forskrift  om byggesak 
 
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 i Bydel Nordstrand er positive til de foreslåtte endringene i 
byggesaksforskriften og støtter de vurderingene og forslagene til endring som er lagt frem av 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Bydelsutvalget har for øvrig ingen merknader 
til høringsnotatet.  
 
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: 

- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 

 
 
 

Sak 74 /14  Høring - Endringer i forskrift om konse kvensutredninger 
for planer etter plan- og bygningsloven 

 
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 i Bydel Nordstrand støtter de foreslåtte forslagene om endringer i Forskrift om 
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven.  
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 

- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 

 
 
 

Sak 75 /14  Høring - Forvaltningsplan med tiltakspr ogram for 
Glomma vannregion 

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

- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 

 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.  
 
Til bydelsutvalget:  
Bydel Nordstrand er av den oppfatning at høringsutkastet til Forvaltningsplan med 
tiltaksprogram for Glomma vannregion er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med 
vannforvaltningen i regionen og støtter de prioriteringene som er beskrevet i 
tiltaksprogrammet for vannområde Oslo.   
 
Bydelsutvalget har for øvrig følgende merknader: 

- Det er viktig å prioritere grundig kartlegging av vannkvaliteten for å sikre 
vannforekomstene i regionen. 

- Ljanselva er et viktig naturområde i bydelen og tiltak for at elva skal være tilgjengelig 
for befolkningen er viktig.  

 
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: 
Saken går til behandling i: 

- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 

 
 
 

Sak 76 /14  Forvaltningsrevisjon om kommunens organ isering av 
sykehjemstjenester - spørsmål til bydelsutvalgene 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i:  
- Eldrerådet  
- Råd for funksjonshemmede  
- Ungdomsrådet  
- Helse- og sosialkomiteen  
- Bydelsutvalget  
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Nordstrand bydelsutvalg har følgende uttalelser til Kommunerevisjonens brev datert 
16.05.2014 «Forvaltningsrevisjon om kommunens organisering av sykehjemstjenester – 
spørsmål til bydelsutvalgene».... 

1. Spørsmål : Har bydelsutvalget synspunkter på/erfaringer med eventuelle fordeler og 
ulemper ved dagens organisering av sykehjemstilbudet, for eksempel når det gjelder 
kapasitet, spesialisering, fritt sykehjemsvalg, kvalitet, effektivitet, eventuelt andre 
forhold ? 
Nordstrand bydelsutvalg har følgende uttalelser:…………….  

2. Spørsmål: Har det å overdra ansvaret for driften av sykehjem til en sentral etat ført til 
en svekkelse av bydelssystemet og lokaldemokratiet etter bydelsutvalgets syn ? 
Nordstrand bydelsutvalg har følgende uttalelser:……………. 

3. Spørsmål: Har bydelsutvalget synspunkter på hvordan tilsynsrollen med sykehjem 
fungerer innen dagens sykehjemsorganisering ? 
Nordstrand bydelsutvalg har følgende uttalelser:……………. 

4. Spørsmål: Har bydelsutvalget synspunkter på andre organisatoriske løsninger for 
sykehjemssektoren som kan gi bedre kvalitet og mer effektiv ressursutnyttelse ?   
Nordstrand bydelsutvalg har følgende uttalelser:……………. 

 
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: 
Saken behandles i:  
- Eldrerådet  
- Råd for funksjonshemmede  
- Ungdomsrådet  
- Helse- og sosialkomiteen  
- Bydelsutvalget  
 
 
 

Sak 77 /14  Søknad om fritak fra folkevalgte verv -  BU, BUK og 
driftsstyret ved Karlsrud skole 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget:  
1.  Amy Brox Webber (A), medlem bydelsutvalget, flytter ut av bydelen i august 2014 og 
     innvilges fritak i fra sitt verv i bydelsutvalget for resten av inneværende 
     kommunevalgperiode, 1.9.2014  - 2015 
 
2.  Anne Nyeggen (A), 1. varamedlem i bydelsutvalget, erstatter Amy Brox Webber (A) som 
     medlem i bydelsutvalget for resten av perioden, 1.9.2014  – 2015, i hht valgresultatets 
     godkjente liste for kommunevalgperioden 2011 – 2015 
 
3. Som var medlem i barn,- ungdom- og kulturkomiteen erstattes Amy Brox Webber (A) for 

resten av inneværende kommunevalgperiode, 1.9.2014 – 2015, med følgende 
representant:……………. 

 
4. Som medlem av driftsstyret ved Karlsrud skole innstilles overfor byråden for kunnskap 

 og utdanning følgende medlem som erstatter Amy Brox Webber (A)  for perioden 1.9.2014 –  
31.12.2015:…………………… 

 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
Steinar Andersen (A) sender innstilligen fra partiet i de forskjellige verv til sekretær 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i bydelsutvalget 
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Sak 78 /14  Regnskap og årsrapport 2013, Nordstrand  Seniorsenter 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i : 
Eldrerådet  
Helse- sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Regnskap og årsrapport – 2013 fra Nordstrand seniorsenter tas til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i : 
Eldrerådet  
Helse- sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
 
 

Sak 79 /14  Årsberetning og regnskap - Simensbråten  - Ekeberg 
seniorsenter 2013 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
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Til bydelsutvalget:  
Årsmelding og regnskap – 2013 fra Simensbråten – Ekeberg seniorsenter tas til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
 
 

Sak 80 /14  Årsmelding 2013 for Bekkelaget seniorse nter 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsmelding og årsrapport – 2013 fra Foreningen Bekkelaget Seniorsenter tas til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- sosialkomite 
Bydelsutvalget 
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Sak 81 /14  Årsberetning og regnskap 2013, for Lamb ertseter 
Frivilligsentral 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
Årsberetning og regnskap 2013 fra Lambertseter Frivilligsentral tas til orientering. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
 

Sak 82 /14  Tilsynsrapport Midtåsenhjemmet - Anmeld t tilsyn 
10.3.2014 

 
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 10.3.14 til orientering 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Eldrerådet 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
 

Sak 83 /14  Tilsynsrapport Lambertseter alders- og sykehjem - 
anmeldt tilsyn 18.3.14 

 
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 Lambertseter alders- og sykehjem 18.3.14.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 
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Sak 84 /14  Tilsynsrapport Midtåsenhjemmet 12.5.14.  Anmeldt tilsyn 
 
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 12.5.14 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 
 
 
 

Sak 85 /14  Offentlig høring - utkast til forskrift  om miljøvurderinger 
av tiltak etter sektorlover 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 

 
Til komiteer og råd:  
Den innstilingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.  
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget støtter de foreslåtte forslagene om endringer i utkastet til forskrift om 
miljøvurderinger av tiltak etter sektorlover og har for øvrig ingen merknader. 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 

- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Bydelsutvalget 

 
 
 
Møtet hevet kl 19.55 

 
 
 
Oslo, 25.08.2014 
 
 
 
 
 
Arve Edvardsen (H) 
leder av bydelsutvalget 


