
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen 

 
Protokoll 7/13 

 
 
Møte: Arbeidsutvalget  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, 

Ekebergveien 243 
 

Møtetid: Mandag 04. november 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: 

 
Per Morstad, bydelsdirektør 

 

   
Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  
 
 
Åpen halvtime:      

- Tor Øvrebø møtte grunnet interesse i  AU-sak 119/13 - Forslag om   
flerbrukspark/aktivitetspark på Sæter 

 
Informasjon:        Ingen   
 
Eventuelt:             Ingen 
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Sak 116 /13  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte 
4.11.2013 - AU 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 4.11.2013 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 4.11.2013 godkjennes 
 
 
 
 

Sak 117 /13  Godkjenning av protokoll fra møte 30.9.2013- AU 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra 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: 
Protokoll fra møte 30.9.2013 godkjennes 
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Sak 118 /13  Avviksrapport pr 30. september 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  
 
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 30. september 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  
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Sak 119 /13  Forslag om flerbrukspark/aktivitetspark på Sæter 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
- Ungdomsrådet 
- BUK-komiteen 
- BMS-komiteen 
- Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som fremmes for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget ser positivt på at det planlegges aktivitetstilbud for barn og unge 
utenfor – og i tillegg til - det organiserte aktivitets- og fritidstilbudet. 

2. Før det arbeides videre med prosjektet, bes bydelsdirektøren avklare hvordan 
kommunale grunneiere som Omsorgsbygg og Eiendoms- og byfornyelsesetaten stiller 
seg. Det må også gjøres en avklaring i forhold til Gravferdsetaten som nabo, foruten 
grunneier til Bydelshuset AS, og om det for øvrig finnes avtaler eller klausuler som 
krever avklaring. 

3. Bydelsutvalget ber om en ny sak når spørsmålsstillingene i pkt 2 er avklart. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Hege Astrup Sannum (H) fremmet følgende forslag til vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget, punkt 2, strykes. 
 
Videre fremmet hun følgende forslag til vedtak, punkt 1, i arbeidsutvalget: 
1. Arbeidsutvalget ber bydelsdirektøren avklare hvordan kommunale grunneiere som 

Omsorgsbygg og Eiendoms- og byfornyelsesetaten stiller seg. Det må også gjøres en 
avklaring i forhold til Gravferdsetaten som nabo, foruten grunneier til Bydelshuset AS, 
og om det for øvrig finnes avtaler eller klausuler som krever avklaring omgående. 

 
Votering: 
Hege Astrup Sannums (H) forslag til punkt 1 i arbeidsutvalget, ble enstemmig vedtatt 
Hege Astrup Sannums (H) forslag om å stryke punkt 2 i bydelsdirektørens forslag til vedtak i 
bydelsutvalget, ble enstemmig vedtatt. Punkt 1 og 3 blir da punkt 1 og 2, med en endring i 
punkt 2 grunnet arbeidsutvalgets vedtak 
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Etter dette blir arbeidsutvalgets innstilling til vedtak overfor bydelsutvalget som følger: 

1. Bydelsutvalget ser positivt på at det planlegges aktivitetstilbud for barn og unge utenfor 
- og i tillegg til - det organiserte aktivitets- og fritidstilbudet. 

2. Bydelsutvalget ber om å få saken til behandling når forholdet til de berørte parter er 
avklart. 

 
Arbeidsutvalgets vedtak: 

1. Arbeidsutvalget ber bydelsdirektøren avklare hvordan kommunale grunneiere som 
Omsorgsbygg og Eiendoms- og byfornyelsesetaten stiller seg. Det må også gjøres en 
avklaring i forhold til Gravferdsetaten som nabo, foruten grunneier til Bydelshuset 
AS, og om det for øvrig finnes avtaler eller klausuler som krever avklaring omgående. 

2. Saken behandles i: 
- Ungdomsrådet 
- BUK-komiteen 
- BMS-komiteen 
- Bydelsutvalget 

 
 
 

Sak 120 /13  Sykkelfelt Langbølgen 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

- Rådet for funksjonshemmede 
- Eldrerådet 
- Ungdomsrådet 
- 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 ser behovet for sammenhengende, oversiktlige og 
trygge sykkeltrasèer. 

2. Ved vurdering av alternativ ser bydelsutvalget at det er lagt frem gode begrunnelser 
for det foreslåtte alternativet via Langbølgen, selv om det innebærer en høydeforskjell 
med laveste punkt i krysset Langbølgen/Nordstrandveien.  

3. Bydelsutvalget ser ulempen det innebærer å miste parkeringsmulighet i søndre del av 
Langbølgen. Berørte borettslag anmodes om å søke å finne parkeringsløsninger på 
egen grunn, så langt dette er mulig. 
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BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet forslag til følgende tilleggsforslag: 
Arbeidsutvalget ber om at BMS-komiteen ser nærmere på følgende forhold i saken: 

1. Vurdere om ulempene for Munkelia borettslag i forhold til antatt økt trafikksikkerhet 
for syklister, herunder om sykkelfeltet i nedre del av Langbølgen vil bli brukt på grunn 
av nivåforskjellen mellom Nordstrandveiens høyeste punkt og krysset 
Nordstrandveien/Langbølgen 

2. Vurdere om tiltakshaver i tilstrekkelig grad har vurdert konsekvensene for parkering 
ifm kjøring/henting av barn i Munkelia barnehage. 

3. Vurdere alternative traseer, herunder det forrige innspillet fra BU 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) tilleggforslag i 3 punkter ble enstemmig vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som punkt 2 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget ber om at BMS-komiteen ser nærmere på følgende forhold i saken: 

1.    1.Vurdere om ulempene for Munkelia borettslag i forhold til antatt økt  
trafikksikkerhet for syklister, herunder om sykkelfeltet i nedre del av Langbølgen vil 
bli brukt på grunn av nivåforskjellen mellom Nordstrandveiens høyeste punkt og 
krysset Nordstrandveien/Langbølgen 

 2.Vurdere om tiltakshaver i tilstrekkelig grad har vurdert konsekvensene for 
parkering ifm kjøring/henting av barn i Munkelia barnehage. 

       3.Vurdere alternative traseer, herunder det forrige innspillet fra BU 
 
     2.  Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 

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

 
 

Sak 121 /13  Ekebegrveien 237 - offentlig ettersyn - forslag til 
detaljregulering 

 
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. 
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Til bydelsutvalget:  
1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand er positiv til oppgradering og utbygging av 

Ekebergveien 237 og finner at planforslagets alternativ 1 best ivaretar hensyn til 
bokvalitet og uteoppholdsarealer. 

2. Bydelsutvalget vil minne om at Sæter-området har flere skoler, barnehager og 
eldresenter, og det må tas spesielle hensyn til utsatte grupper, både under 
anleggsfasen og i planlegging av de fysiske løsningene. Det må legges opp til gode og 
oversiktlige løsninger for inn- og utkjøring samt vareleveranser.  

3. Bydelsutvalget vil understreke at Poppelstien er skolevei for mange barn og samtidig 
atkomst til eldresenter. Anleggsfasen vil stille helt spesielle krav til trygge 
atkomstforhold for både skolebarn og eldre. 

 
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 122 /13  Søknad om permisjon fra folkevalgt verv 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget: 

1. Ulf Stigen (FrP) innvilges permisjon fra sitt verv som medlem i bydelsutvalget for 
perioden 1.11.2013 - 31.08.2014. Lars Petter Solås (FrP) er 1. varamedlem for FrP i 
BU i hht valgresultatets godkjente liste for kommunevalgperioden og inntrer som 
medlem i bydelsutvalget i denne perioden. 2. varamedlem for FrP, Kari Schou, rykker 
opp som 1.varamedlem 

2. Som medlem i arbeidsutvalget  erstattes Ulf Stigen (FrP) i perioden 1.11.2013 – 
31.8.2014 med følgende representant: ............... ............. 

3. Som medlem i helse- og sosial komiteen (HOS)- erstattes Ulf Stigen (FrP) i perioden 
1.11.2013 – 31.8.2014 med følgende representant…………………………… 

4. Som leder av tilsynsutvalg 1 erstattes Ulf Stigen (FrP) i perioden 1.11.2013 – 
31.8.2014 med følgende representant: ................. 

5. Som fast medlem av driftsstyret ved Ekeberg skole innstilles overfor byråden for      
kunnskap-  og utdanning følgende representant for perioden 1.11.2013 – 31.12.2013  

    som erstatter Ulf Stigen (FrP) .......................... 
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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: 
Bydelsutvalget 
 
 
 

Sak 123 /13  Sykefravær januar  t.om august 2013 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Saken sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Arbeidsmiljøutvalget behandler denne saken med hjemmel i arbeidsmiljøloven §7-2 
Arbeidsmiljøutvalget tar sykefraværsoversikt for bydel Nordstrand til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar sykefraværsoversikt for bydel Nordstrand til orientering 
 
BEHANDLING I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Hege Astrup Sannum (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Saken sendes også til behandling i alle komiteene 
 
Votering: 
Hege Astrup Sannums (H) tilleggsforslag 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 124 /13  Tilsynsrapport- Lambertseter alders- og sykehjem -  
meldt tilsyn 16.8.2013 

 
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 Lambertseter alders- og sykehjem 16.8.2013 
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 
 
 
 

Sak 125 /13  Tilsynsrapport Midtåsenhjemmet - anmeldt tilsyn 
19.8.2013 

 
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 
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Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Midtåsenhjemmet 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 126 /13  Bydelsdagene 2014 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i:  

- komite for barn, unge og kultur  
- bydelsutvalget  

 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
1. Det skal arrangeres bydelsdager i 2014. 

 
2. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av: 

- En representant fra BUK-komiteen som er leder i arbeidsgruppen. 
- En representant fra administrasjonen, som sekretær 
- Representanter fra det frivillige i bydelen. 

 
3. Arbeidsgruppens mandat: 

- Sette datoer og varighet for Bydelsdagene 2014   
- Lage en plan for detaljarbeidet med bydelsdagene/ lage plan for hvem som skal    

inviteres  
- Sette opp en økonomisk plan for gjennomføring 
- Utarbeide program  

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

- komite for barn, unge og kultur  
- bydelsutvalget 

 
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 19.40 
 
 

 
Oslo, 04.11.13 
 
 
 
 
 
 
Arve Edvardsen (H) 
leder av bydelsutvalget 
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