
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen 

 

 
 

Protokoll 6/13 
 
 
Møte: Arbeidsutvalget  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, 

Ekebergveien 243 
 

Møtetid: Mandag 30. september 2013 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:   
   
I tillegg møtte fra 
administrasjonen: 

 
Vildgun Steinhaugen, konst. bydelsdirektør 
Inge Olav Solli, ass. bydelsdirektør 

 

   
Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  
 
 
Åpen halvtime:         Ingen frammøtte 
 
 
Informasjon:  
• Ass. bydelsdirektør. Inge Olav Solli, informerte om byrådets forslag til budsjett 2014  
  
 
Eventuelt:      Ingen saker 
 
 
 
 
 



 ii 

 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 101 /13  Godkjenning av innkalling og sakskart - til møte 30.9.2013- AU ........................ 1 
Sak 102 /13  Godkjenning av protokoll AU fra møte 26.8.2013 ............................................... 1 
Sak 103 /13  Avviksrapport pr 31. august 2013 for Bydel Nordstrand ...................................... 1 
Sak 104 /13  Tertialrapport pr 31.08.2013 for Bydel Nordstrand .............................................. 2 
Sak 105 /13  Tertialstatistikk pr 31.08.2013 for Bydel Nordstrand ........................................... 3 
Sak 106 /13  Resultater fra Medarbeiderundersøkelsen 2013 .................................................... 4 
Sak 107 /13  Delrapport - Prosjekt; Forebygging av skolefravær. ............................................. 5 
Sak 108 /13  Heimlibakken 1 - forslag til detaljregulering til offentlig ettersyn ....................... 6 
Sak 109 /13  Søknad om utvidet skjenkebevilling- Oliven Kjøkken og Bar AS- Langbølgen 56 
Sak 110 /13  Møteplan 2014 ...................................................................................................... 8 
Sak 111 /13  Driftstyrene i skolene 2014-2015 - innstilling overfor byråden for kunnskap og 

utdanning ............................................................................................................... 8 
Sak 112 /13  Årsmelding og årsregnskap for 2012 - Foreningen Bekkelaget Seniorsenter ..... 11 
Sak 113 /13  Tilsynsrapport- anmeldt tilsyn Bekkelagshjemmet 19.6.2013 ............................ 11 
Sak 114 /13  Tilsynsrapport Lambertseter alders- og sykehjem- meldt tilsyn 20.6.2013 ........ 12 
Sak 115 /13  Reguleringsplan for utvidelse av Bekkelaget renseanlegg - transporttunnel til 

E18 Mosseveien .................................................................................................. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1 

Sak 101 /13  Godkjenning av innkalling og sakskart - til møte 
30.9.2013- AU 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 30.9.2013 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 30.9.2013 godkjennes 
 

Sak 102 /13  Godkjenning av protokoll AU fra møte 26.8.2013 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 26.8.2013 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 26.8.2013 godkjennes 
 

Sak 103 /13  Avviksrapport pr 31. august 2013 for Bydel Nordstrand 
 
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  
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Til komiteer:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
 
Til råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport pr 31. august  2013 for Bydel Nordstrand godkjennes 
 
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  
 
 
 
 

Sak 104 /13  Tertialrapport pr 31.08.2013 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til komiteene:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  



 

 3 

 
Til rådene:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialrapport pr 31.08.2013 for Bydel Nordstrand vedtas. 
 
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  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget 
 
 

Sak 105 /13  Tertialstatistikk pr 31.08.2013 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til komiteene:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
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Til rådene:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Tertialstatistikk pr 31.08.2013 for Bydel Nordstrand 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  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
 

Sak 106 /13  Resultater fra Medarbeiderundersøkelsen 2013 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til orientering i: 
Bydelsutvalget 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget behandler denne saken med hjemmel i Arbeidsmiljøloven §2-1, §3-1 og 
§4-1 

1. Arbeidsmiljøutvalget understreker at oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen skal 
resultere i handlingsplaner på hvert tjenestested, som sendes til avdeling for personal 
og organisasjonsutvikling/arbeidsmiljøutvalget innen 1.november 2013. 

2. Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget tar resultater fra medarbeiderundersøkelsen 2013 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 orientering i: 
Bydelsutvalget 
 
 

Sak 107 /13  Delrapport - Prosjekt; Forebygging av skolefravær. 
 
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:  

1. Delrapport fra prosjektet; «Forebygging av skolefravær» 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: 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
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Sak 108 /13  Heimlibakken 1 - forslag til 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:  

1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand mener at eiendommen Heimlibakken 1har en unik 
beliggenhet med meget stort potensiale for lek, friluftsliv og rekreasjon. 

2. Bydelsutvalget går inn for Plan- og bygningsetatens alternativ, med de begrunnelser 
som etaten har lagt vekt på i sin saksfremstilling.  

3. Det forutsettes at omregulering av friareale til boligformål kompenseres fullt ut ved 
omregulering av annen og egnet eiendom til friareale. 

 
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 109 /13  Søknad om utvidet skjenkebevilling- Oliven Kjøkken og 
Bar AS- Langbølgen 5 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
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Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som fremmes for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Etter en samlet vurdering vil bydelsutvalget la hensynet til befolkningen i nabolaget 
veie tyngst. Bydelsutvalget mener at Oliven Kjøkken og Bar AS befinner seg «i et 
boligområde», jf. forskriften § 1 b) første ledd.  

 
2. Bydelsutvalget finner at det er hensiktsmessig å dele opp vurderingen av hvorvidt det 

skal gis tillatelse til utvidet åpningstid etter de respektive unntaksbestemmelsene. 
 

a) Spørsmålet om utvidet åpningstid for uteserveringen etter forskriften § 1 c) annet ledd: 
Bydelsutvalget vurderer at det ikke skal gis anbefaling om utvidet åpningstid. En 
utendørsservering som vender mot et boligområde vil kunne føre til støy og sjenanse 
for naboer, og hensynet til disse er i tråd med åpningstidsbestemmelsenes formål. 

 
b) Byrådet åpner for at det i enkelte tilfeller gis utvidelse av åpningstiden for 

uteservering. Befaring av området avdekket imidlertid at avstanden til naboer er 
relativt kort. Kvalifiserte klager fra naboer kan medføre at prøvingstiden bortfaller 
med 14 dagers varsel, jf. forskriften § 1 c) annet ledd siste punktum. Videre vises det 
til uttalelsene i forarbeidene ovenfor. Dersom utvidelse av skjenketid bevilges, 
medfører innrettelseshensyn at det blir vanskeligere å reversere skjenketiden. 
Bydelsutvalget vil av de ovennevnte grunnene ikke anbefale at det gis prøvetid eller 
utvidet skjenketid, hverken for ute- eller inneservering. 

 
c) Spørsmålet om utvidet åpningstid for inne- og uteserveringen etter forskriften § 1 e): 

For øvrig tilsier ikke virksomhetens karakter eller beliggenhet at kravet til «særlige 
grunner» er oppfylt. Det finnes en kro i nærheten, hvor naboer har uttrykt at 
«stamgjester» etter stengetid fortsatt oppholder seg i bakgård tilknyttet kroen. Til tider 
er dette til sjenanse, da det medfører mer støy på nattestid. En utvidelse av 
skjenketider til kl. 03.00 vil kunne medføre at «stamgjester» fortsetter å drikke 
alkohol, og utsetter naboene for videre støy. Bydelsutvalget viser også til 
Folkehelseloven § 5, første ledd, c) og Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, og 
mener at en utvidelse av skjenketid kan medføre negative faktorer som kan påvirke 
helsetilstanden og føre til sosiale problemer, dersom naboer blir utsatt for mer støy og 
tilrettelegging av mer alkohol over lengre tid.  

 
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 
Bydelsutvalget 
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Sak 110 /13  Møteplan 2014 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK  
 
Til arbeidsutvalget: 
Sak om møteplan for2014 sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget:      
Bydelsutvalget godkjenner møteplan for 2014 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Sak om møteplan for2014 sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
 

Sak 111 /13  Driftstyrene i skolene 2014-2015 - innstilling overfor 
byråden for kunnskap og utdanning 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Barn, ungdom og kultur komiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til barn, ungdom og kultur komiteen: 
Barn, ungdom og kultur komiteen innstiller ovenfor bydelsutvalget medlemmer og 
varamedlemmer til driftsstyrene i grunnskolene i Bydel Nordstrand for 2014-2015 slik: 
 
Brannfjell skole: 
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
 
Ekeberg skole: 
Fast rep:………………………………….  
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
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Karlsrud skole: 
Fast rep:……………………………………. 
Fast rep:……………………………………. 
Fast rep:……………………………… 
Vara rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
 
Lambertseter skole: 
Fast rep:……………………………………. 
Fast rep:……………………………………. 
Fast rep:……………………………… 
Vara rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
 
Ljan skole: 
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:……………………………… 
Vara rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
 
Munkerud skole: 
Fast rep:……………………………………. 
 
Nedre Bekkelaget skole: 
Fast rep:……………………………………. 
Fast rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
 
Nordseter skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Vara rep:…………………………………… 
 
Nordstrand skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Fast rep:………………………………… 
Vara rep:……………………………………. 
 
Til bydelsutvalget: 
Bydelsutvalget innstiller overfor byråden for kunnskap og utdanning følgende representanter 
og vararepresentanter til driftsstyrene ved grunnskolene i Bydel Nordstrand i perioden 
01.01.2014-31.12.2015: 
 
Brannfjell skole: 
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
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Ekeberg skole: 
Fast rep:………………………………….  
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
 
Karlsrud skole: 
Fast rep:……………………………………. 
Fast rep:……………………………………. 
Fast rep:……………………………… 
Vara rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
 
Lambertseter skole: 
Fast rep:……………………………………. 
Fast rep:……………………………………. 
Fast rep:……………………………… 
Vara rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
 
Ljan skole: 
Fast rep:………………………………… 
Fast rep:……………………………… 
Vara rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
 
Munkerud skole: 
Fast rep:……………………………………. 
 
Nedre Bekkelaget skole: 
Fast rep:……………………………………. 
Fast rep:………………………………… 
Vara rep:………………………………… 
 
Nordseter skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Vara rep:…………………………………… 
 
Nordstrand skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Fast rep:………………………………… 
Vara rep:……………………………………. 
 
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: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Barn, ungdom og kultur komiteen 
Bydelsutvalget 
 
 

Sak 112 /13  Årsmelding og årsregnskap for 2012 - Foreningen 
Bekkelaget 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:  
Årsmelding og årsregnskap -  2012 for 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 
 
 

Sak 113 /13  Tilsynsrapport- anmeldt tilsyn Bekkelagshjemmet 
19.6.2013 

 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
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Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 19.6.2013.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 114 /13  Tilsynsrapport Lambertseter alders- og sykehjem- 
meldt tilsyn 20.6.2013 

 
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 sykehjem 20.6.2013.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: 
Saken behandles i: 
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
 
 

Sak 115 /13  Reguleringsplan for utvidelse av Bkkelaget 
renseanlegg - transporttunnel til E18 Mosseveien 

 
Saksfremlegget var ikke ferdigstilt til møtet i arbeidsutvalget 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende forslag til vedtak: 
Saken behandles i: 

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

 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 

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

 
 
 
 
Møtet hevet kl. 19.20 
 
 

 
Oslo, 30.09.2013 
 
 
 
Arve Edvardsen (H) 
leder av bydelsutvalget 


	Bydelsutvalget godkjenner møteplan for 2014

