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Møte: Arbeidsutvalget  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, 

Ekebergveien 243 
 

Møtetid: Mandag 03. november 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) 
Frode Woldsund (KrF) - observatør 

 

   
Forfall: Ulf Stigen (FrP)  
   
Som vara møtte: Lars Petter Solås (FrP)  
   
I tillegg møtte fra 
administrasjonen: 

 
Per Morstad, bydelsdirektør 

 

   
Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  
 
 
Åpen halvtime:        Ingen frammøtte 
 
 
Informasjon: 
• BU-leder Arve Edvardsen (H) informerte om at observatørene i arbeidsutvalget skal ha 

møtegodtgjørelse fra 1.7.2014,  alminnelig talerett, men ikke forslags- og stemmerett i 
møtene.  

• Bydelsdirektør Per Morstad informerte om følgende: 
- Arbeidet med gangstien Breidablikkveien / Nordstrandveien er startet 
- Plan- og bygningsetaten har godkjent oppsett av brakke ved Ljanselva med 

forutsetning av rydding av området 
 
 

 
 



 
 
 
Eventuelt: 
Steinar Andersen (A) orienterte om dårlig standard, gjørmete vei og rot, på/langs 
gangstien/lysløypen på Lambertseter etter arbeidet med veilys er utført. Arbeidsutvalget 
anmodet bydelsdirektøren om å ta saken opp med bymiljøetaten og deretter informere 
bydelsutvalget om status på møtet 20.11.2014. 
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Sak 103 /14  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i AU 
3.11.2014 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 3.11.2014 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet forslag om følgende to tilleggssaker som ikke står på AU-
sakskartet settes på BMS` sakskart 11.11. og BU’s sakskart 20.11.2014: 

• Langbølgen 1-15 - kunngjøring om offentlig ettersyn 
• Trafikksituasjonen ved endeholdeplassen Simensbråten / Ekeberg skole, Bydel 

Nordstrand 
 

For øvrig ble ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med Arve Edvardsens (H) forslag 
om to tilleggssaker til BMS og BU 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 3.11.2014 godkjennes 
 
 

Sak 104 /14  Godkjenning av protokoll fra AU-møte 25.9.2014 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 25.9.14 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 25.9.14 godkjennes 
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Sak 105 /14  Bydel Nordstrand sin avviksrapport av 30.09.2014 
 
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:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering 
 
Til råd:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 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:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen  
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
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Sak 106 /14  Høring - forslag om opphøyde gangfelt i Ekebergveien 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

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

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

1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand er positive til forslaget om opphøyde gangfelt på 
strekningen langs Ekebergveien, fra Tallbergveien – Ljabrubakken, som vist på kartet. 

2. Bydelsutvalget anmoder Bymiljøetaten om å ha dialog med skolene i området i forkant 
av og underveis i bygge- og anleggsperioden for å sikre trygg og oversiktlig skolevei 
for skoleelevene som må krysse Ekebergveien. 

3. Det bør vurderes midlertidig lysregulering på de krysningspunkt i Ekebergveien som 
benyttes av flest skoleelever, eksempelvis ved Breiens vei. Vurderingen bør gjøres i 
samråd med skolene.  

4. Det bør utføres oppfølgende fartsmålinger på strekningen etter at prosjektet er 
ferdigstilt for å undersøke om de fartsdempende tiltakene har ønsket effekt.  
 

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: 

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

 
 

Sak 107 /14  Dalheimveien 7 - ønske om regulering til bevaring - 
melding om oppstartmøte 

 
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 i Bydel Nordstrand har ingen innvendinger mot at eiendom 197/209 i 
Dalheimveien 7 reguleres til hensynssone bevaring av kulturmiljø. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Hege Astrup Sannum (H) fremmet forslag om at saken også behandles i BUK 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag, med Hege Astrup Sannums (H) tilleggsforslag, ble enstemmig 
vedtatt 
 
Arbeidsutvalget vedtak: 
Saken behandles i BMS-komiteen, BUK-komiteen og BU 
 
 
 

Sak 108 /14  Høringssak - forslag til ny sykehjemsfinansering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget i Bydel Nordstrand slutter seg til bydelsdirektørens høringsuttalelse om 
forslag til ny sykehjemsfinansiering. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar arbeidsutvalgets vedtak til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende alternative forslag: 
«På bakgrunn av bydelsdirektørens vurderinger og viktigheten av nærhetsprinsippet 
anbefaler arbeidsutvalget en videreføring av dagens system der bydelene har 
vedtaksmyndighet for alle typer langtidsplasser.» 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) alternative forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
På bakgrunn av bydelsdirektørens vurderinger og viktigheten av nærhetsprinsippet anbefaler 
arbeidsutvalget en videreføring av dagens system der bydelene har vedtaksmyndighet for alle 
typer langtidsplasser. 
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Sak 109 /14  Tilsynsrapport- Lambertseter alders- og sykehjem 

20.5.2014. 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 Lambertseter alders og sykehjem 20.5.2014 
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 110 /14  Tilsynsrapport for Marmorberget dagsenter 24.6.2014 
 
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. 
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Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Marmorberget dag- og aktivitetssenter 
24.6.2014 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 111 /14  Samordnet ledelse i barnehage - evaluering 
pilotprosjekt 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen  
Bydelsutvalget  
 
Til komiteer:  
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 vedtat 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Pilotprosjekt samordnet ledelse avsluttes og ordningen med samordnet ledelse på 
Nordseterbarnehagene gjøres på varig basis.  

2. Pynten og Blåfjell barnehage samordnes i budsjett 2015 til en barnehage.    
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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:  
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen  
Bydelsutvalget  
 

 
Møtet hevet kl 19.40 
 
 
 
Oslo, 03.11.2014 
 
 
Arve Edvardsen (H) 
leder av bydelsutvalget 
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