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Forfall: 
 

Arve Edvardsen (H) 
Hege Astrup Sannum (H) 
Bjørn Fjellheim (H) 
Kate Hege Nielsen (H) 
Vegard Rooth (H) 
Mona Verdich (H)  (fraværende under votering: sakene 26 og 27/14) 
Nina E. Øyen (H) 
Steinar Andersen (A) 
Knut Hedemann (A)  (fratrådte under votering:  sak 20/14) 
Anne Marie Donati (A) 
Amy Webber (A) 
Lars Petter Solås (FrP) 
Ane M. Wigers (V) 
Frode Woldsund (KrF)                                   
Anne Grethe Oliversen (SV) 15 stemmeberettigede til stede de øvrige saker 
 
Pia Bergmann (SV) 
 

 

 

Som vara møtte: Anne Grethe Oliversen (SV)      
   
I tillegg møtte fra 
administrasjonen: 

 
Per Morstad, bydelsdirektør 
 

 

   
Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli  
   
   
   

 
 



 
Åpen halvtime:     Ingen frammøtte 
 
Informasjon:  

• Bydelsdirektør Per Morstad informerte om følgende: 
- Kommuneplanen: Innkallelse til møte 24.4.2014 er sendt pr mail til 

bydelsutvalgets medlemmer  
- Svar på spørsmål fra AP’s gruppe under «eventuelt» i bydelsutvalget 13.2.2014 

angående Oslo kommunes høringsuttalelse – reservasjonsordning for fastleger – 
ble omdelt i møtet. Knut Hedemann (A) takket for orienteringen. 
Bydelsdirektørens svarnotat av 25.3.2014 vedlegges protokollen (vedlegg 1) 

 
 
Eventuelt:  

• Hege Astrup Sannum (H) stilte følgende spørsmål: 
Kan administrasjonen legge fram bemanningsplan for skolehelsesøstre 

 
 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 15 /14  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i bydelsutvalget 27.3.2014 .......... 1 
Sak 16 /14  Godkjenning av protokoll fra møte i bydelsutvalget 13.2.2014 .............................. 1 
Sak 17 /14  Årsberetning 2013 for Bydel Nordstrand ................................................................ 2 
Sak 18 /14  Årsstatistikk 2013 for Bydel Nordstrand ................................................................ 4 
Sak 19 /14  Referat fra startmøte 2014 ....................................................................................... 6 
Sak 20 /14  Budsjettjustering mars 2014 .................................................................................... 7 
Sak 21 /14  Ekebergveien 191 B - detaljregulering - kunngjøring om offentlig ettersyn .......... 9 
Sak 22 /14  Ekebergveien 226 - 228, varsel om begrenset høring ........................................... 10 
Sak 23 /14  Forslag til områderegulering med konsekvensutredning - Gjersrud-Stensrud ..... 11 
Sak 24 /14  Forenklet varsel om gjenopptatt planarbeid for Kaptein Oppegaards vei 8 / 

Postdammen .......................................................................................................... 13 
Sak 25 /14  Plan for skatetilbud og anlegg - høring ................................................................. 13 
Sak 26 /14  Trafikkplan for Bydel Søndre Nordstrand - høringsuttalelse ................................ 15 
Sak 27 /14  Handlingsplan for barn i vanskelige livssituasjoner 2014 - 2017 ......................... 17 
Sak 28 /14  Søknad om permisjon fra folkevalgt verv - BUK-komiteen ................................. 18 
Sak 29 /14  Årsmelding 2013 - Rådet for funksjonshemmede ................................................ 19 
Sak 30 /14  Tilsynsrapport ved Bekkelagshjemmet 1.10.13- anmeldt tilsyn ........................... 20 
Sak 31 /14  Tilsynsrapport ved Lambertseter alders- og sykehjem - 26.11.13 ........................ 21 
Sak 32 /14  Tilsynsrapport- Lambertseter alders- og sykehjem 5.12.13. Anmeldt tilsyn ........ 22 
Sak 33 /14  Tilsynsrapport- Bekkelagshjemmet 10.12.13. Uanmeldt tilsyn ............................ 23 
Sak 34 /14  Tilsynsrapport- Nordseterhjemmet 10.12.13. Anmeldt tilsyn .............................. 24 
Sak 35 /14  Tilsynsrapport ved Ryenhjemmet 16.12.13. Anmeldt tilsyn ................................ 25 
Sak 36 /14  Protokoller til orientering ...................................................................................... 26 
Referatsaker .............................................................................................................................. 27 
 
 
 

 ii 

http://www.bydel-nordstrand.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20nordstrand%20%28BNS%29/Internett%20%28BNS%29/Dokumenter/Politikk/BU/2014/2014_03_27/Informasjon_ sak 015_14_vedlegg_01.pdf


 

Sak 15 /14  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i 
bydelsutvalget 27.3.2014 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget:  
Innkallelse og sakskart til bydelsutvalgets møte 27.3.2014 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Innkallelse og sakskart til bydelsutvalgets møte 27.3.2014 godkjennes 
 
 
 
 

Sak 16 /14  Godkjenning av protokoll fra møte i bydelsutvalget 
13.2.2014 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget:  
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 13.2.2014 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 13.2.2014 godkjennes 
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Sak 17 /14  Årsberetning 2013 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender saken om Årsberetning 2013 for Bydel Nordstrand til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Til komiteene:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
 
Til rådene:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Årsberetning 2013 for Bydel Nordstrand tas til orientering  
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Årsberetning 2013 for Bydel Nordstrand tas til etterretning.  
 
Til bydelsutvalget:  
Årsberetning 2013 for Bydel Nordstrand vedtas 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag, midt på side 45 (før avsnittet: 
innsatsteamet: 
«Som en oppfølging av bydelsutvalgets vedtak har BU-leder og bydelsdirektør vært i dialog 
med byrådsavdelingen som har igangsatt en utredning om organisering av Ljabrubakken som 
et borettslag. Dette kan legge forholdene til rette for at brukere med egenkapital kan betale 
innskudd.» 
 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag, ny setning i punkt 3.6.3, side 58 – 
økonomisk sosialhjelp: 
 « Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har i 2013 hatt en bekymringsfull økning med et 
merforbruk på mer enn 10 mill kr.» 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) tilleggsforslag på side 45 og 58 ble, innstilling overfor bydelsutvalget, 
ble enstemmig vedtatt, punkt 1 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punkt 2 
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Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalgets innstilling overfor bydelsutvalget med følgende to tillegg: 
1.  (Midt på side 45 (før avsnittet: innsatsteamet):  
«Som en oppfølging av bydelsutvalgets vedtak har BU-leder og bydelsdirektør vært i dialog 
med byrådsavdelingen som har igangsatt en utredning om organisering av Ljabrubakken som 
et borettslag. Dette kan legge forholdene til rette for at brukere med egenkapital kan betale 
innskudd.» 
 
(Punkt 3.6.3, side 58 – økonomisk sosialhjelp) 
 « Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har i 2013 hatt en bekymringsfull økning med et 
merforbruk på mer enn 10 mill kr.» 
 
2.  Arbeidsutvalget sender saken om Årsberetning 2013 for Bydel Nordstrand til behandling i:  
     Helse- og sosialkomiteen  

Barn, ungdom og kulturkomiteen 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  

 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Årsberetning 2013 for Bydel Nordstrand tas til etterretning.  
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Årsberetning 2013 for Bydel Nordstrand tas til orientering.  
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling/vedtak: 
Rådet hadde følgende merknad: 
Ansatte som takker ja til jobb i barnehage må være villige til å delta på norskopplæring 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknad: 
Ansatte som takker ja til jobb i barnehage må være villige til å delta på norskopplæring 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
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Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Arve Edvardsen (H) viste til arbeidsutvalgets vedtak/innstilling og fremmet dette som  
tilleggsforslag til vedtak i bydelsutvalget, som følger: 
1.  (Midt på side 45 (før avsnittet: innsatsteamet):  
«Som en oppfølging av bydelsutvalgets vedtak har BU-leder og bydelsdirektør vært i dialog 
med byrådsavdelingen som har igangsatt en utredning om organisering av Ljabrubakken som 
et borettslag. Dette kan legge forholdene til rette for at brukere med egenkapital kan betale 
innskudd.» 
 
(Punkt 3.6.3, side 58 – økonomisk sosialhjelp) 
 « Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har i 2013 hatt en bekymringsfull økning med et 
merforbruk på mer enn 10 mill kr.» 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Årsberetning 2013 for Bydel Nordstrand vedtas med følgende endringer, to punkter: 
1.  (Midt på side 45 (før avsnittet: innsatsteamet):  
Som en oppfølging av bydelsutvalgets vedtak har BU-leder og bydelsdirektør vært i dialog 
med byrådsavdelingen som har igangsatt en utredning om organisering av Ljabrubakken 
som et borettslag. Dette kan legge forholdene til rette for at brukere med egenkapital kan 
betale innskudd.» 
 
(Punkt 3.6.3, side 58 – økonomisk sosialhjelp) 
Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har i 2013 hatt en bekymringsfull økning med et 
merforbruk på mer enn 10 mill kr. 
 
 
 

Sak 18 /14  Årsstatistikk 2013 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Arbeidsutvalget sender sak om Årsstatistikk 2013 for Bydel Nordstrand til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn, ungdom og kulturkomiteen  
Byutviklings,- 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 arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar Årsstatistikk 2013 for Bydel Nordstrand til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender sak om Årsstatistikk 2013 for Bydel Nordstrand til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn, ungdom og kulturkomiteen  
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget ble vedtatt  
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget ble godkjent 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar Årsstatistikk 2013 for Bydel Nordstrand til orientering 
 
 
 

Sak 19 /14  Referat fra startmøte 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:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
 
Til råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Til bydelsutvalget:  
Referat fra startmøte om budsjettoppfølging 2014 for Bydel Nordstrand tas til orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget  
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
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Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Referat fra startmøte om budsjettoppfølging 2014 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
 
 
 

Sak 20 /14  Budsjettjustering mars 2014 
 
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 komiteer:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
 
Til råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Det vedtas økt budsjett for lyssetting av lysløype Lambertseter med 1,10 mill kr.  
Salderes mot avsatte midler til elbiler 2014. 

2. Det vedtas at opprinnelig budsjettjustering for 2013 tilknyttet prosjekt for vikarer i 
barnehager kr 0,6 mill kr får videreført sine ubrukte midler til prosjektet når bystyret 
godkjenner regnskap for 2013. Salderes mot budsjettjustering som følge av mindreforbruk 
2013. 

 
 VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barne-, ungdoms- og kulturkomiteen  
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Ungdomsrådet  
Bydelsutvalget 
 
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget ble vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
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BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Knut Hedemann (A) erklærte seg inhabil i saken og fratrådt under votering i saken 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 14 stemmer. Knut Hedemann (A) 
fratrådte under votering på grunn av inhabilitet 
 
Vedtak: 

1. Det vedtas økt budsjett for lyssetting av lysløype Lambertseter med 1,10 mill kr.  
Salderes mot avsatte midler til elbiler 2014. 

2. Det vedtas at opprinnelig budsjettjustering for 2013 tilknyttet prosjekt for vikarer i 
barnehager kr 0,6 mill kr får videreført sine ubrukte midler til prosjektet når bystyret 
godkjenner regnskap for 2013. Salderes mot budsjettjustering som følge av 
mindreforbruk 2013. 

 
 
 

Sak 21 /14  Ekebergveien 191 B - detaljregulering - kunngjøring om 
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:  
Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand har ingen innvendinger mot planforslaget. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 

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

 
Eldrerådets vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
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Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand har ingen innvendinger mot planforslaget 
 
 
 

Sak 22 /14  Ekebergveien 226 - 228, varsel om begrenset høring 
 
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:  
Bydelsutvalget i Nordstrand har ingen bemerkninger til den foreslåtte endringen i 
planforslaget.  
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i BMS-komiteen og BU.  
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget i Nordstrand har ingen bemerkninger til den foreslåtte endringen i 
planforslaget 
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Sak 23 /14  Forslag til områderegulering med konsekvensutredning 

- Gjersrud-Stensrud 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i BMS-komiteen og BU 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for BU, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  

1) Bydelsutvalget legger til grunn at det blir over 20.000 nye innbyggere i det nye 
utbyggingsområdet. Dette vil gi et økt behov for persontransport mot sentrum av byen 
og mot andre områder i og utenfor byen.  

2) Bydelsutvalget vil minne om og understreke behovet for en baneforbindelse til 
Gjersrud-Stensrud. I sak 12/11 av 03.02.2011 ga bydelsutvalget uttrykk for at en 
baneforbindelse må være på plass når boligområdene tas i bruk. 

3) Det må også etableres trygge og sammenhengende sykkeltraseer, som må være på 
plass når utbyggingsområdet er klart for innflytting. Det bør være sykkeltraseer langs 
Enebakkveien og Ljabruveien med forbindelse til Ekebergveien og Mosseveien, og det 
bør være sykkeltraseer langs E6. 

4) Med tanke på mulig økt gjennomkjøringstrafikk i Bydel Nordstrand, vil bydelsutvalget 
minne om bystyrets vedtak av 15.06.2011, sak 193, punktene 3 og 8. Bydelsutvalget 
mener fortsatt at det er ønskelig å få opp en tidsstyrt bom ved broen over Ljanselva, 
og det er ønskelig å få prøve ut en modell med begrensning av gjennomkjøring i en 
boligsone.   

 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i BMS-komiteen og BU 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens behandling/vedtak: 
BMS-komiteens fremmet følgende fellesforslag til tilleggspunkt 5, innstilling til 
bydelsutvalget: 
5. Bydelsutvalget vil minne om, og understreke behovet for, å ferdigstille Ljabrudiagonalen    

del II fra Hauketo til E6. For øvrig henvises til pkt. 6.3 i bydelens vedtatte Trafikkplan.  
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punktene 1-4 
BMS-komiteens fellesforslag, nytt tilleggspunkt 5, ble enstemmig vedtatt  
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
BMS-komiteens innstilling overfor bydelsutvalget: 

1) Bydelsutvalget legger til grunn at det blir over 20.000 nye innbyggere i det nye 
utbyggingsområdet. Dette vil gi et økt behov for persontransport mot sentrum av byen 
og mot andre områder i og utenfor byen.  

2) Bydelsutvalget vil minne om og understreke behovet for en baneforbindelse til 
Gjersrud-Stensrud. I sak 12/11 av 03.02.2011 ga bydelsutvalget uttrykk for at en 
baneforbindelse må være på plass når boligområdene tas i bruk. 
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3) Det må også etableres trygge og sammenhengende sykkeltraseer, som må være på 
plass når utbyggingsområdet er klart for innflytting. Det bør være sykkeltraseer langs 
Enebakkveien og Ljabruveien med forbindelse til Ekebergveien og Mosseveien, og det 
bør være sykkeltraseer langs E6. 

4) Med tanke på mulig økt gjennomkjøringstrafikk i Bydel Nordstrand, vil bydelsutvalget 
minne om bystyrets vedtak av 15.06.2011, sak 193, punktene 3 og 8. Bydelsutvalget 
mener fortsatt at det er ønskelig å få opp en tidsstyrt bom ved broen over Ljanselva, 
og det er ønskelig å få prøve ut en modell med begrensning av gjennomkjøring i en 
boligsone.   

5) Bydelsutvalget vil minne om, og understreke behovet for, å ferdigstille 
Ljabrudiagonalen del II fra Hauketo til E6. For øvrig henvises til pkt. 6.3 i bydelens 
vedtatte Trafikkplan.  

 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Bjørn Fjellheim (H) viste til BMS-komiteens vedtak/innstilling til nytt tilleggspunkt 5 og 
fremmet dette som vedtak i bydelsutvalget, som følger: 
5)  Bydelsutvalget vil minne om, og understreke behovet for, å ferdigstille Ljabrudiagonalen     

del II fra Hauketo til E6. For øvrig henvises til pkt. 6.3 i bydelens vedtatte Trafikkplan. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak punktene 1 - 4, ble enstemmig vedtatt 
BMS-komiteens innstilling til nytt tilleggspunkt 5, ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 

1) Bydelsutvalget legger til grunn at det blir over 20.000 nye innbyggere i det nye 
utbyggingsområdet. Dette vil gi et økt behov for persontransport mot sentrum av 
byen og mot andre områder i og utenfor byen.  

2) Bydelsutvalget vil minne om og understreke behovet for en baneforbindelse til 
Gjersrud-Stensrud. I sak 12/11 av 03.02.2011 ga bydelsutvalget uttrykk for at en 
baneforbindelse må være på plass når boligområdene tas i bruk. 

3) Det må også etableres trygge og sammenhengende sykkeltraseer, som må være på 
plass når utbyggingsområdet er klart for innflytting. Det bør være sykkeltraseer 
langs Enebakkveien og Ljabruveien med forbindelse til Ekebergveien og 
Mosseveien, og det bør være sykkeltraseer langs E6. 

4) Med tanke på mulig økt gjennomkjøringstrafikk i Bydel Nordstrand, vil 
bydelsutvalget minne om bystyrets vedtak av 15.06.2011, sak 193, punktene 3 og 8. 
Bydelsutvalget mener fortsatt at det er ønskelig å få opp en tidsstyrt bom ved broen 
over Ljanselva, og det er ønskelig å få prøve ut en modell med begrensning av 
gjennomkjøring i en boligsone.   

5)  Bydelsutvalget vil minne om, og understreke behovet for, å ferdigstille 
Ljabrudiagonalen del II fra Hauketo til E6. For øvrig henvises til pkt. 6.3 i bydelens 
vedtatte Trafikkplan 
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Sak 24 /14  Forenklet varsel om gjenopptatt planarbeid for Kaptein 

Oppegaards vei 8 / Postdammen 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt.  
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar forenklet varsel opp gjenopptatt planarbeid til orientering, og stiller seg 
positive til reguleringsplanarbeidet.  
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar forenklet varsel opp gjenopptatt planarbeid til orientering, og stiller seg 
positive til reguleringsplanarbeidet 
 
 
 

Sak 25 /14  Plan for skatetilbud og anlegg - høring 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

- Ungdomsrådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Barn-, ungdoms- og kulturkomiteen 
- Bydelsutvalget 

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

1) Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand ser positivt på etablering av skateanlegg. 
2) Det forutsettes at det er dialog med bydelen når det blir aktuelt å konkretisere planer 

om anlegg i bydelen. 
3) Det forutsettes videre at det legges klare avtaler til grunn som fastsetter ansvar for 

økonomi, drift og vedlikehold. 
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VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 

- Ungdomsrådet 
- Komite for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Barn-, ungdoms- og kulturkomiteen 
- Bydelsutvalget 

 
Ungdomsrådets behandling/vedtak: 
Rådet hadde følgende merknader: 
Plan for skatetilbud og anlegg – høring: - Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales med 
følgende kommentarer: Ungdomsrådet mener det er flott om skateparken etableres i nærheten 
av fritidsklubben. Videre mener UR at støyproblematikken løses bedre hvis skateparken 
bygges i nærheten av klubben hvor det er få eller ingen boliger i umiddelbar nærhet. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
 Ungdomsrådets vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
 Plan for skatetilbud og anlegg – høring: - Bydelsdirektørens forslag til vedtak anbefales med 
følgende kommentarer: Ungdomsrådet mener det er flott om skateparken etableres i nærheten 
av fritidsklubben. Videre mener UR at støyproblematikken løses bedre hvis skateparken 
bygges i nærheten av klubben hvor det er få eller ingen boliger i umiddelbar nærhet. 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
Frode Woldsund (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt punkt 1 og bydelsdirektørens 
forslag til punktene 1 - 3, blir punktene 2 - 4: 
 

1) Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand ber om fortgang i planer for etablering av 
skateanlegg ved Lambertseterveien / Langbølgen. 
 

Votering: 
Frode Woldsunds (KrF) tilleggsforslag til nytt punkt 1 ble enstemmig vedtatt  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til punktene 1 - 3, ble enstemmig vedtatt som punktene 
2 - 4 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
BUK-komiteens innstilling overfor bydelsutvalget: 

1) Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand ber om fortgang i planer for etablering av 
skateanlegg ved Lambertseterveien / Langbølgen. 

2) Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand ser positivt på etablering av skateanlegg.  
3) Det forutsettes at det er dialog med bydelen når det blir aktuelt å konkretisere planer om 

anlegg i bydelen.  
4) Det forutsettes videre at det legges klare avtaler til grunn som fastsetter ansvar for 

økonomi, drift og vedlikehold.  
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BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Knut Hedemann (A) fremmet følgende alternative forslag til punkt 3, som følger: 

3. Det forutsettes at det er dialog med bydelen når det blir aktuelt å konkretisere planer 
om anlegg i bydelen. Området mellom Lambertseterveien og Langbølgen er mye 
mindre egnet enn området mellom Ungdomsklubben og Radiohuset pga støy- og 
luftforurensning fra trafikken ved rundkjøringen slik tidligere kartlegging har vist. 

 
Lars Petter Solås (FrP) viste til BUK-komiteens vedtak/innstilling og fremmet dette som et 
forslag til vedtak til nytt punkt 1: 

1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand ber om fortgang i planer for etablering av 
skateanlegg ved Lambertseterveien / Langbølgen. 

 
Arve Edvardsen (H) viste Ungdomsrådets og BUK- komiteens vedtak. Med bakgrunn i disse, 
fremmet han følgende alternative forslag (endringene i fht BUK-komiteens vedtak er 
uthevet/understreket i punktene 1 og 3): 

1) Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand ber om fortgang i planer for etablering av 
skateanlegg på Lambertseter 

2) Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand ser positivt på etablering av skateanlegg.  
3) Det forutsettes at det er dialog med bydelen og bydelens ungdomsråd når det blir aktuelt 

å konkretisere planer om anlegg i bydelen.  
4) Det forutsettes videre at det legges klare avtaler til grunn som fastsetter ansvar for 

økonomi, drift og vedlikehold.  
 
Knut Hedemann (A) trakk deretter sitt alternative forslag i punkt 3. 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 

1) Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand ber om fortgang i planer for etablering av 
skateanlegg på Lambertseter. 

2) Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand ser positivt på etablering av skateanlegg.  
3) Det forutsettes at det er dialog med bydelen og bydelens ungdomsråd når det blir aktuelt 

å konkretisere planer om anlegg i bydelen.  
4) Det forutsettes videre at det legges klare avtaler til grunn som fastsetter ansvar for 

økonomi, drift og vedlikehold.  
 
 
 

Sak 26 /14  Trafikkplan for Bydel Søndre Nordstrand - 
høringsuttalelse 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i BMS-komiteen og bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
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Til bydelsutvalget:  
1) Trafikkplanen for Bydel Søndre Nordstrand peker på mange utbedrings- og 

oppgraderingsmuligheter i bydelen og identifiserer mange av de samme 
problemområder som Bydel Nordstrand har når det gjelder trafikk. Ikke minst gjelder 
dette gjennomfartstrafikk, gode løsninger for kollektivtransport og fremtidsrettede 
løsninger som krever store investeringer, eksempelvis løsninger for de store 
gjennomfartsårene. 

2) Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand ser at Hauketo-området har helt spesielle 
trafikkproblemer. Det anbefales at trafikk fra Nedre Prinsdalsvei og Ljabrudiagonalen 
samles ved Hauketo og går ned i tunnel som ledes nordøstover til E6.  

3) For å få flere til å foretrekke sykkel som fremkomstmiddel, bør det sikres trygge, 
effektive og sammenhengende sykkeltraseer. 

 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i BMS-komiteen og bydelsutvalget 
 
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 14 stemmer. 1 (H) var fraværende under 
votering 
 
Vedtak: 

1) Trafikkplanen for Bydel Søndre Nordstrand peker på mange utbedrings- og 
oppgraderingsmuligheter i bydelen og identifiserer mange av de samme 
problemområder som Bydel Nordstrand har når det gjelder trafikk. Ikke minst 
gjelder dette gjennomfartstrafikk, gode løsninger for kollektivtransport og 
fremtidsrettede løsninger som krever store investeringer, eksempelvis løsninger for 
de store gjennomfartsårene. 

2) Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand ser at Hauketo-området har helt spesielle 
trafikkproblemer. Det anbefales at trafikk fra Nedre Prinsdalsvei og 
Ljabrudiagonalen samles ved Hauketo og går ned i tunnel som ledes nordøstover til 
E6.  

3) For å få flere til å foretrekke sykkel som fremkomstmiddel, bør det sikres trygge, 
effektive og sammenhengende sykkeltraseer. 
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Sak 27 /14  Handlingsplan for barn i vanskelige livssituasjoner 2014 

- 2017 
 
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. Handlingsplan for barn i vanskelige livssituasjoner 2014 – 2017, tas til orientering. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Fellesforslag: Saken behandles også i helse- og sosialkomiteen 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med arbeidsutvalgets fellesforslag 
at saken også behandles i helse- og sosialkomiteen 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Ungdomsrådet 
Barn, ungdom og kulturkomite 
Helse- og sosialkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 14 stemmer. 1 (H) var fraværende under 
voteringen 
 
Vedtak: 

1. Handlingsplan for barn i vanskelige livssituasjoner 2014 – 2017, tas til orientering. 
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Sak 28 /14  Søknad om permisjon fra folkevalgt verv - BUK-
komiteen 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Sakens sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Gidske Spiten Stensen (V) innvilges permisjon fra sitt verv som medlem i barn,- 
ungdom og kulturkomiteen for resten av kommunevalgperioden, 28.3.14 -2015 

2. Som medlem i barn,- ungdom og kulturkomiteen erstattes Gidske Spiten Stensen (V) 
for resten av kommunevalgperioden, 28.3.14 – 2015, med følgende 
representant:…………………………. 

 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Ane M. Wigers (V) fremmet følgende forslag til innstilling overfor bydelsutvalget: 

1. Som medlem i barn,- ungdom og kulturkomiteen erstattes Gidske Spiten Stensen (V) 
for resten av kommunevalgperioden, 28.3.14 – 2015, med følgende representant: 
Jørgen Hauge (V) 

Votering: 
Ane M. Wigers (V) innstilling til medlem i BUK-komiteen ble enstemmig vedtatt og legges 
fram for behandling i bydelsutvalget 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punkt 2. 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalgets innstilling overfor bydelsutvalget: 

1. Som medlem i barn,- ungdom og kulturkomiteen erstattes Gidske Spiten Stensen (V) 
for resten av kommunevalgperioden, 28.3.14 – 2015, med følgende representant: 
Jørgen Hauge (V) 

2. Sakens sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget  

 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ane Wigers (V) fremmet følgende forslag til medlem i BUK-komiteen: 
Jørgen Hauge (V) 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets innstilling, som er ihht Ane Wigers (V) forslag, ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 

1. Gidske Spiten Stensen (V) innvilges permisjon fra sitt verv som medlem i barn,- 
ungdom og kulturkomiteen for resten av kommunevalgperioden, 28.3.14 -2015 

2. Som medlem i barn,- ungdom og kulturkomiteen erstattes Gidske Spiten Stensen (V) 
for resten av kommunevalgperioden, 28.3.14 – 2015, med følgende representant: 
Jørgen Hauge (V) 
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Sak 29 /14  Årsmelding 2013 - Rådet for funksjonshemmede 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosial komiteen 
Bydelsutvalget  
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget tar årsmelding – 2013 for Rådet for funksjonshemmede til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i: 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosial komiteen 
Bydelsutvalget  
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar årsmelding – 2013 for Rådet for funksjonshemmede til orientering 
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Sak 30 /14  Tilsynsrapport ved Bekkelagshjemmet 1.10.13- 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 Bekkelagshjemmet 1.10.13 til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 1.10.13 til orientering 
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Sak 31 /14  Tilsynsrapport ved Lambertseter alders- og sykehjem - 

26.11.13 
 

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 sykehjem 26.11.13 til 
orientering 
 

VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Rådet hadde følgende merknad:  
Det må planlegges bruk av sansehagen uten å være avhengig av Frivillighetssentralen 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknad: 
Det må planlegges bruk av sansehagen uten å være avhengig av Frivillighetssentralen 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Lambertseter sykehjem 26.11.13 til 
orientering 
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Sak 32 /14  Tilsynsrapport- Lambertseter alders- og sykehjem 
5.12.13. 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 sykehjem 5.12.2013.til 
orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Lambertseter sykehjem 5.12.2013.til 
orientering 
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Sak 33 /14  Tilsynsrapport- Bekkelagshjemmet 10.12.13. Uanmeldt 

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 uanmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 10.12.13 til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Bekkelagshjemmet 10.12.13 til 
orientering 
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Sak 34 /14  Tilsynsrapport- Nordseterhjemmet 10.12.13. 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 Nordseterhjemmet 10.12.13 til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes behandling: 
Rådet hadde følgende merknader: 
RFF er positive til Nordseterhjemmets satsing på data/skype for beboere 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknader 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende 
merknader: 
RFF er positive til Nordseterhjemmets satsing på data/skype for beboere 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Arve Edvardsen (H) viste til rådet for funksjonshemmedes vedtak og fremmet dette som 
tilleggsforslag til vedtak i bydelsutvalget, som følger: 
Bydelsutvalget ser positivt på Nordseterhjemmets satsing på data/skype for beboere 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som punkt 1 
Arve Edvardsens (H) tilleggsforslag, som er RFF’s vedtak, ble enstemmig vedtatt som  
punkt 2 
 
Vedtak: 
1. Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Nordseterhjemmet 10.12.13 til 

orientering 
2.   Bydelsutvalget ser positivt på Nordseterhjemmets satsing på data/skype for beboere 
 
 
 

Sak 35 /14  Tilsynsrapport ved Ryenhjemmet 16.12.13. 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 Ryenhjemmet 16.12.2013 til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet 16.12.2013 til orientering 
 
 

Sak 36 /14  Protokoller til orientering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget:  
Protokoller tas til orientering 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Protokoller tas til orientering 
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Referatsaker 
 
Periode: 14. februar 2014 - 27. mars 2014   
   
Sak nr. Arkivsak Tittel 
   
11/14 201300772-5 Underretning om klima- og miljøverndepartementets stadfestelse 

av vedtak - detaljregulering - Nytt dobbeltspor Oslo-Ski - 
Follobanen 

   
12/14 201301616-9 Innsigelse på forslag om endret reguleringsplan Kongsveien 82 
   
13/14 201400202-1 Underretning om vedtatt kommunedelplan for Alna miljøpark 
   
14/14 201300737-4 Klage på tidsbegrenset parkering forhold ved Lamberseter 
   
15/14 201300768-25 Angående stenging av Kåres vei 
   
16/14 201301210-4 Underretning av politisk planvedtak - Langbølgen - Lambertseter 

- detaljregulering 
   
17/14 201300772-7 Utkast til miljøoppfølgingsplan for Follobanen 
   
18/14 201301527-14 Ekebergveien 109 - Avslutning av sak 201315838 
   
 
 
 
Møtet hevet kl 19.55 
 
 
 
 
Oslo, 27.03.14 
 
 
 
 
 
Arve Edvardsen (H) 
leder av bydelsutvalget 
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