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Ane M. Wigers (V) 
 

 

   
Som vara møtte: Knut Falchenberg (H) 

Lars Petter Solås (FrP) 
 

   
I tillegg møtte fra 
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Per Morstad, bydelsdirektør 
Vildgun Steinhaugen, ass. bydelsdirektør 

 

   
Møtesekretær: Gunn Tove Bjørkli 

 
 

 
 



 
 
Åpen halvtime: 

• Trine Johnsen fra Miljøprosjektet Ljanselva informerte i etterkant av bydelsutvalgets 
befaring tidligere på dagen. 

• Irene Husmann, Torunn Strømme og Anders Solheim, beboere i området Kåres vei / 
Håvalds vei, møtte og ga uttalelser angående sak 106/14, Kåres vei – varsel om 
oppstart av planarbeid – etablering av snuplass. De ønsker fysisk stenging av   veien. 

• Sverre Samuelsen ønsker en registrering/kartlegging av «myke veier» i bydelen. Dette 
ble gjort for 20 år siden i deler av bydelen og ønsker nå at trafikkomiteen ser på resten 
av bydelen. 

 
 
 

Informasjon: 
• Bydelsdirektør Per Morstad informerte om status vedrørende utbygging av Bekkelaget 

renseanlegg 
 
 
 
Eventuelt:         Ingen saker 
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Sak 99 /14  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i 
bydelsutvalget 16.10.14 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 16.10.14 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Arve Edvardsen (H) fremmet forslag om å behandle sak 106/14 etter sak 99/14, som første 
ordinære sak, av hensyn til de frammøttes interesse i saken.  
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med Arve Edvardsens (H) forslag 
om endring i saksrekkefølgen 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 16.10.14 godkjennes med en endring i saksrekkefølgen 
 
 
 
 
 

Sak 100 /14  Godkjenning av protokoll fra møte i bydelsutvalget 
11.9.14 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 11.9.14 godkjennes 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Pia Bergmann (SV) viste til sak 86/14, behandlet i BU 11.9.2014, hvor hun uttalte følgende 
som hun ønsker som merknad i saken: 
”Pia Bergmann (SV) viste til at byrådslederen utsatte fristen noen dager før den opprinnelige 
svarfristen 15.08. Da hadde allerede AU’s svar blitt ekspedert. Det bes derfor om at man i 
tilsvarende delegasjonssaker med politisk interesse avventer oversendelse til svarfrist i tilfelle 
denne skulle bli forlenget.” 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med Pia Bergmanns merknad til 
BU-sak 86/14 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møte 11.9.14 godkjennes med Pia Bergmanns (SV) merknad til sak 86/14, 
som følger: 
 
Pia Bergmann (SV) viste til at byrådslederen utsatte fristen noen dager før den 
opprinnelige svarfristen 15.08. Da hadde allerede AU’s svar blitt ekspedert. Det bes derfor 
om at man i tilsvarende delegasjonssaker med politisk interesse avventer oversendelse til 
svarfrist i tilfelle denne skulle bli forlenget. 
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Sak 101 /14  Avviksrapport pr august 2014 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 arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 31.08.2014 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  
 
Medbestemmelsesutvalgets 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  
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Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget 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: 
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 31.08.2014 tas til orientering 
 
 
 

Sak 102 /14  Tertialrapport 2. tertial 2014 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  
 
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  
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Til bydelsutvalget:  
Tertialrapport pr 31.08.2014 for Bydel Nordstrand vedtas. 
 
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  
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Medbestemmelsesutvalgets vedtak:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget anbefales vedtatt  
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak i bydelsutvalget 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: 
Tertialrapport pr 31.08.2014 for Bydel Nordstrand vedtas 
 
 
 
 
 
 

Sak 103 /14  Tertialstatistikk 2 tertial 2014 for Bydel Nordstrand 
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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  
 
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 31.08.2014 for Bydel Nordstrand tas til orientering. 
 
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  
 
Medbestemmelsesutvalgets 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  
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt  
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Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
 
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Knut Falchenberg (H) fremmet følgende tilleggsforslag, punkt 2: 
2.   Bydelsutvalget ber om en oversikt over bydelsadministrasjonens totale 

rapporteringsmengde og hvem som pålegger administrasjonen disse rapportene, for senere 
å kunne drøfte om dette samsvarer med rapportmottakernes behov for informasjon i sitt 
arbeid til beste for kommunen og innbyggerne. 

Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punkt 1 
Knut Falchenbergs (H) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt, punkt 2 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
1.   Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde 

anbefales vedtatt  
2.   Bydelsutvalget ber om en oversikt over bydelsadministrasjonens totale 

rapporteringsmengde og hvem som pålegger administrasjonen disse rapportene, for 
senere å kunne drøfte om dette samsvarer med rapportmottakernes behov for informasjon 
i sitt arbeid til beste for kommunen og innbyggerne 

 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Knut Falchenberg (H) viste til HS-komiteens vedtak og fremmet dette som forslag til vedtak i 
bydelsutvalget, som følger: 
2.    Bydelsutvalget ber om en oversikt over bydelsadministrasjonens totale 

rapporteringsmengde og hvem som pålegger administrasjonen disse rapportene, for 
senere å kunne drøfte om dette samsvarer med rapportmottakernes behov for informasjon 
i sitt arbeid til beste for kommunen og innbyggerne 

 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punkt 1 
HS-komiteens vedtak ble enstemmig vedtatt, punkt 2 
 
Vedtak: 
1.  Tertialstatistikk pr 31.08.2014 for Bydel Nordstrand tas til orientering 
2.  Bydelsutvalget ber om en oversikt over bydelsadministrasjonens totale 

rapporteringsmengde og hvem som pålegger administrasjonen disse rapportene, for 
senere å kunne drøfte om dette samsvarer med rapportmottakernes behov for 
informasjon i sitt arbeid til beste for kommunen og innbyggerne 

 
 
 
 
 
 
 

Sak 104 /14  Strategisk plan 2015-2018 for Bydel Nordstrand 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
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Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til bydelsutvalget for behandling. 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget vedtar vedlagte forslag til Strategisk plan for Bydel Nordstrand 2015-
2018. 

 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til bydelsutvalget for behandling 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsdirektørens forslag til strategisk plan 2015-2018 vedtas 
 
 
 

Sak 105 /14  Kongsveien - Varsel om endring av planavgrensning 
for pågående planarbeid 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand er positive til at planavgrensningen i 
detaljreguleringsplanen utvides slik at tunnelalternativ kan konsekvensutredes.  

2. Det må sikres oversiktlige og trygge krysningsmuligheter for fotgjengere og syklister i 
Kongsveien, både de som skal til Kongshavn videregående og til Ekebergparken. 
Trafikksikkerhet og trafikkavvikling er viktige utredningstema i 
konsekvensutredningen.  

3. Kongsveien er trafikkert og det er viktig at sykkelfeltene i Kongsveien sikres 
tilstrekkelig bredde slik at syklistene kan ferdes trygt uten å føle seg truet av 
biltrafikken. Nødvendige trafikksikkerhetstiltak i Kongsveien som eksempelvis 
opphøyde gangfelt, lysregulering og nedsatt fartsgrense må vurderes. 

4. Bydelsutvalget vil uttale seg om de ulike løsningsalternativene på traseen når 
detaljreguleringsplanen med konsekvensutredning legges ut til offentlig ettersyn.  
 
 
 
 
 

BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Hege Astrup Sannum (H) fremmet følgende alternative forslag på vegne av Høyres gruppe: 

 7 



1.      Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand er meget tilfreds med at tunnelalternativet nå på nytt 
bringes inn i planarbeidet. 

 2.      Med en tunnel for begge spor vil dagens trikketrase fra Kongshavn skole til Konowsgt i 
sin helhet kunne brukes slik at veien får fortau, sykkelfelt og kjørebane med standard bredde. 
I tråd med konseptvalgutredningen vil også bydelsutvalget anbefale alternativet med 
tunnelåpning sør for skolen slik at dagens krysning med adkomstveien til Ekebergparken kan 
unngås. 

 3.      Dagens trafikksituasjon i dette området er meget lite tilfredsstillende, uten sykkelfelt, med 
et alt for smalt fortau, og med en gatebredde langt under vegdirektoratets normer. Det er 
derfor på tide å ta et overordnet og varig grep til beste for alle trafikanter i dette trafikktette 
området. 

 4.      Etableringen av Kongshavn videregående skole og Ekebergparken har medført trafikale 
utfordringer for et stort antall elever og besøkende som må krysse Kongsveien til/fra 
trikkeholdeplassen. Bydelsutvalget ber derfor om at det i planforslaget også innarbeides 
nødvendige trafikksikkerhetstiltak for disse trafikantgruppene. 
 
Votering: 
Hege Astrup Sannums (H) alternative forslag, fremmet på vegne av Høyres gruppe, ble 
enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1.      Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand er meget tilfreds med at tunnelalternativet nå på nytt 

bringes inn i planarbeidet. 

 2.      Med en tunnel for begge spor vil dagens trikketrase fra Kongshavn skole til Konowsgt i 
sin helhet kunne brukes slik at veien får fortau, sykkelfelt og kjørebane med standard 
bredde. I tråd med konseptvalgutredningen vil også bydelsutvalget anbefale alternativet 
med tunnelåpning sør for skolen slik at dagens krysning med adkomstveien til 
Ekebergparken kan unngås. 

 3.      Dagens trafikksituasjon i dette området er meget lite tilfredsstillende, uten sykkelfelt, 
med et alt for smalt fortau, og med en gatebredde langt under vegdirektoratets normer. 
Det er derfor på tide å ta et overordnet og varig grep til beste for alle trafikanter i dette 
trafikktette området. 

 4.      Etableringen av Kongshavn videregående skole og Ekebergparken har medført 
trafikale utfordringer for et stort antall elever og besøkende som må krysse Kongsveien 
til/fra trikkeholdeplassen. Bydelsutvalget ber derfor om at det i planforslaget også 
innarbeides nødvendige trafikksikkerhetstiltak for disse trafikantgruppene. 

 
 
 
 
 
 

Sak 106 /14  Kåres vei - varsel om oppstart av planarabeid - 
etablering av snuplass 
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BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget er imot at det etableres snuplasser i overgangen Kåres vei / Håvalds 
vei. Det er bydelen som forvalter friarealet med adresse Kåres vei 3, og bydelen 
ønsker at dette arealet skal reetableres som et fredelig grøntområde og en møteplass 
som nærområdets og bydelens beboere kan ha glede av. Byrådet bevilget penger til 
Bydel Nordstrand i møte den 11.09.2014 for oppgradering av torg og møteplasser, og 
en del av disse midlene er tiltenkt friområdet i Kåres vei 3. 

2. En snuplass vil legge en uforholdsmessig stor del av e friområde under asfalt og 
dermed redusere muligheten for å utvikle området til en attraktiv møteplass. 
Bydelsutvalget vil også understreke at det ikke finnes andre friområder og 
møteplasser i umiddelbar nærhet. 

3. Bydelsutvalget går inn for at Kåres vei stenges for gjennomkjøring ved en bom som 
bare slipper gjennom utryknings- og renovasjonskjøretøy, foruten sykkeltrafikk. 

4. Subsidiært går bydelsutvalget inn for at Kåres vei/Håvalds vei ikke stenges, men at 
hele strekningen gjøres til miljøgate, hvor de fysiske løsningene ivaretar de gående og 
syklende. 

  
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Hege Astrup Sannum (H) fremmet følgende alternative forslag på vegne av Høyres gruppe, 3 
punkter: 

1.    Bydelsutvalget er imot den foreslåtte løsningen med etablering av snuplasser i 
overgangen Kåres vei / Håvalds vei. Det er bydelen som forvalter friarealet med adresse 
Kåres vei 3, og bydelen ønsker at dette arealet skal reetableres som et fredelig 
grøntområde og en møteplass som nærområdets og bydelens beboere kan ha glede av. 
Byrådet bevilget penger til Bydel Nordstrand i møte den 11.09.2014  for oppgradering av 
torg og møteplasser, og en del av disse midlene er tiltenkt dette friområdet.  

2.    I stedet for fysisk stengning går bydelsutvalget inn for at gjennomtrafikken effektivt 
hindres ved etablering av en miljøgate på strekningen utenfor friarealet i Kåres vei 3, 
med naturlige, fysiske hindringer i området der Håvalds vei og Kåres møtes. For å 
redusere konflikten mellom veiens transportfunksjon og behovet for trygghet og trivsel, 
kan veien bygges om slik at fartsnivået reduseres samtidig som trafikkmiljøet også på 
annen måte gjøres triveligere. Ombygging til miljøgate tar sikte på å bedre miljøet ved å 
redusere ulykker, utrygghet og uønsket gjennomtrafikk. Dette søkes oppnådd ved hjelp av 
fartsdempende tiltak og miljøtiltak som beplantning, utsmykning med kantstein og andre 
estetiske tiltak. Dette vil også være et godt risikoreduserende tiltak for barn som bruker  
friarealet i Kåres vei 3. 

3.  Før endelig plan vedtas anbefales gjennomført nye målinger av faktisk gjennomtrafikk.    
Bydelsutvalget antar at det gjennomførte parkeringsforbudet i Radarveien kan ha hatt 
positiv effekt. 

 
 
Nina Ekjord Øyen (H) fremmet følgende tilleggforslag, nytt punkt 4, som følger: 
4.  Det forutsettes av Velforeningen tas med i planleggingen 
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Anne Marie Donati (A) fremmet følgende alternative forslag på vegne av 3 i AP’s gruppe, 
2 punkter: 

1. Bydelsutvalget går inn for at Kåres vei stenges for gjennomkjøring ved en bom som 
bare slipper gjennom utryknings- og renovasjonskjøretøy, foruten sykkeltrafikk. 

2. Det etableres snuplasser i overgangen Kåres vei / Håvalds vei 
 
Votering: 
Ved alternativ votering mellom Hege Astrup Sannums (H) og Anne Marie Donatis (A) 
forslag, ble Hege Astrup Sannums (H) alternative forslag enstemmig vedtatt med 9 stemmer 
(7 H, 1 A, 1 FrP). Anne Marie Donatis (A) forslag fikk 5 stemmer (3 A, 1 SV, 1 KrF) og falt. 
 
Nina Ekjord Øyens (H) tilleggsforslag, punkt 4, ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak:  
1. Bydelsutvalget er imot den foreslåtte løsningen med etablering av snuplasser i 

overgangen Kåres vei / Håvalds vei. Det er bydelen som forvalter friarealet med adresse 
Kåres vei 3, og bydelen ønsker at dette arealet skal reetableres som et fredelig 
grøntområde og en møteplass som nærområdets og bydelens beboere kan ha glede av. 
Byrådet bevilget penger til Bydel Nordstrand i møte den 11.09.2014  for oppgradering 
av torg og møteplasser, og en del av disse midlene er tiltenkt dette friområdet.  

2.   I stedet for fysisk stengning går bydelsutvalget inn for at gjennomtrafikken effektivt 
hindres ved etablering av en miljøgate på strekningen utenfor friarealet i Kåres vei 3, 
med naturlige, fysiske hindringer i området der Håvalds vei og Kåres møtes. For å 
redusere konflikten mellom veiens transportfunksjon og behovet for trygghet og trivsel, 
kan veien bygges om slik at fartsnivået reduseres samtidig som trafikkmiljøet også på 
annen måte gjøres triveligere. Ombygging til miljøgate tar sikte på å bedre miljøet ved å 
redusere ulykker, utrygghet og uønsket gjennomtrafikk. Dette søkes oppnådd ved hjelp 
av fartsdempende tiltak og miljøtiltak som beplantning, utsmykning med kantstein og 
andre estetiske tiltak. Dette vil også være et godt risikoreduserende tiltak for barn som 
bruker friarealet i Kåres vei 3 

3.  Før endelig plan vedtas anbefales gjennomført nye målinger av faktisk gjennomtrafikk.    
Bydelsutvalget antar at det gjennomførte parkeringsforbudet i Radarveien kan ha hatt   
positiv effekt. 

4.  Det forutsettes av Velforeningen tas med i planleggingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sak 107 /14  Behandling av frivillighetsmidler 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
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Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer:  
De nye retningslinjene for behandling av frivillighetsmidler anbefales vedtatt 
 
Til bydelsutvalget:  
De nye retningslinjene for behandling av frivillighetsmidler vedtas 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag, punkt 2: 
Bydelsdirektøren legger også frem forslag til arbeidsflyt og ansvarsfordeling mellom BUK og 
administrasjonen 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punkt 1 
Arve Edvardsens (H) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt, punkt 2 
Arbeidsutvalgets vedtak: 

1.  Saken sendes til behandling i:  
- Barn-, ungdom- og kulturkomiteen 
- Bydelsutvalget  

2.  Bydelsdirektøren legger også frem forslag til arbeidsflyt og ansvarsfordeling mellom 
BUK og administrasjonen  

 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
Stein Halvor Nordbø (H) fremmet følgende tilleggs-/endringsforslag: 
BUK-komiteen oppnevner en arbeidsgruppe på 3 personer som foretar en full gjennomgang 
av alle søknader til frivillighetsmidler, også de som ikke er godkjent iht søknadskriteriene og 
som administrasjonen har diskvalifisert. 
 
Et forslag til tildeling av frivillighetsmidler legges frem for hele BUK-komiteen, som så 
sender BUK-komiteens tildelingsvedtak til BU. 
 
Administrasjonen tar bort alle de ikke berettigede søknader, komplette søknader sendes BUK 
sin arbeidsgruppe for prioritering og behandling. Avviste søknader sendes også frem til 
arbeidsgruppen. 
 
Arbeidsflytskjema må endres iht dette endrings-/tilleggsforslaget. 
 
Votering: 
Stein Halvor Nordbø’s (H) tilleggs-/endringsforslag ble vedtatt med 7 stemmer (3 H, 1 A,  
1 FrP, 1 KrF, 1 SV). 1 stemte i mot (V).  
 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens innstilling overfor bydelsutvalget: 
BUK-komiteen oppnevner en arbeidsgruppe på 3 personer som foretar en full gjennomgang 
av alle søknader til frivillighetsmidler, også de som ikke er godkjent iht søknadskriteriene og 
som administrasjonen har diskvalifisert. 
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Et forslag til tildeling av frivillighetsmidler legges frem for hele BUK-komiteen, som så 
sender BUK-komiteens tildelingsvedtak til BU. 
 
Administrasjonen tar bort alle de ikke berettigede søknader, komplette søknader sendes BUK 
sin arbeidsgruppe for prioritering og behandling. Avviste søknader sendes også frem til 
arbeidsgruppen. 
 
Arbeidsflytskjema må endres iht dette endrings-/tilleggsforslaget. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Arve Edvardsen (H) fremmet forslag om endring i retningslinjene -  § 4 – frister,   
1. avsnitt, som følger: 
« Frist for søknad og regnskap må være bydelen i hende 1. februar»  
(2. avsnitt strykes) 

 
Lars Petter Solås (FrP) viste til BUK-komiteens vedtak og fremmet dette som alternativt 
forslag til vedtak, med endringer i rekkefølge på punktene, som følger: 
Administrasjonen tar bort alle de ikke berettigede søknader, komplette søknader sendes BUK 
sin arbeidsgruppe for prioritering og behandling. Avviste søknader sendes også frem til 
arbeidsgruppen. 
 
 BUK-komiteen oppnevner en arbeidsgruppe på 3 personer som foretar en full gjennomgang 
av alle søknader til frivillighetsmidler, også de som ikke er godkjent iht søknadskriteriene og 
som administrasjonen har diskvalifisert. 
 
Et forslag til tildeling av frivillighetsmidler legges frem for hele BUK-komiteen, som så 
sender BUK-komiteens tildelingsvedtak til BU. 
 
Arbeidsflytskjema må endres iht dette endrings-/tilleggsforslaget. 
 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag som første punkt: 

1. Bydelsutvalget godtar forslag til nye retningslinjer 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) forslag til endring i § 4 angående frister ble enstemmig vedtatt. 
BUK-komiteens innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt med endringer i rekkefølgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtak: 
1. Bydelsutvalget godtar forslag til nye retningslinjer 
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a) Administrasjonen tar bort alle de ikke berettigede søknader, komplette søknader sende 

BUK sin arbeidsgruppe for prioritering og behandling. Avviste søknader sendes også 
frem til arbeidsgruppen. 
 

   b)  BUK-komiteen oppnevner en arbeidsgruppe på 3 personer som foretar en full 
gjennomgang av alle søknader til frivillighetsmidler, også de som ikke er godkjent iht 
søknadskriteriene og som administrasjonen har diskvalifisert. 

 
  c)  Et forslag til tildeling av frivillighetsmidler legges frem for hele BUK-komiteen, som så  

sender BUK-komiteens tildelingsvedtak til BU. 
 
  d)  Arbeidsflytskjema må endres iht dette endrings-/tilleggsforslaget. 
 
 
 

Sak 108 /14  Bydelsdagene 2015 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
 Sendes til BUK og BU 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  
1. Det skal arrangeres bydelsdager i 2015. 
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 2015   
- Lage en plan for detaljarbeidet med bydelsdagene/ lage plan for hvem som skal 
inviteres  
- Sette opp en økonomisk plan for gjennomføring 
- Utarbeide program  

 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Barn, ungdom og kultur komiteen 
Bydelsutvalget 
 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
Stein Halvor Nordbø (H) fremmet følgende tilleggsforslag, punkt 2 

2. BUK-komiteens representant som leder i arbeidsgruppen for bydelsdagene 2015 er 
Lars Petter Solås (FrP) 
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Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punkt 1 
Stein Halvor Nordbø’s (H) forslag ble vedtatt, punkt 2 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 

1. Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
2. BUK-komiteens representant som leder i arbeidsgruppen for bydelsdagene 2015 er 

Lars Petter Solås (FrP) 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Lars Petter Solås (FrP) viste til BUK-komiteens vedtak punkt 2, og fremmet dette som forslag 
til vedtak i bydelsutvalget 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punktene 1-3 
BUK-komiteens vedtak punkt 2, ble enstemmig vedtatt som punkt 4 
 
Vedtak: 
1. Det skal arrangeres bydelsdager i 2015. 
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 2015   
- Lage en plan for detaljarbeidet med bydelsdagene/ lage plan for hvem som skal 
inviteres  
- Sette opp en økonomisk plan for gjennomføring 
- Utarbeide program 

4.    BUK-komiteens representant som leder i arbeidsgruppen for bydelsdagene 2015 er 
Lars Petter Solås (FrP) 

  
 
 

Sak 109 /14  Møteplan 2015 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: 
Sak om møteplan for2015 sendes til behandling i: 
Bydelsutvalget 
 
Til bydelsutvalget:      
Bydelsutvalget godkjenner forslag til møteplan for 2015 
 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling/vedtak: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende endringsforslag til vedtak i bydelsutvalget: 
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1. a)  Bydelsutvalget godkjenner forslag til møteplan for 2015 som gjelder inneværende valgperiode, 

tidsrommet 1.1.- 11.9.2015 
    b)  Bydelsutvalget  fremlegger forslag til møteplan for resten av 2015 som gjelder ny 

valgperiode, 12.9.- 31.12.2015 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) endringsforslag, innstilling til vedtak i bydelsutvalget, ble enstemmig 
vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalgets innstilling til vedtak i bydelsutvalget: 
1. a)   Bydelsutvalget godkjenner forslag til møteplan for 2015 som gjelder inneværende  valgperiode, 

tidsrommet 1.1.- 11.9.2015 
    b)   Bydelsutvalget fremlegger forslag til møteplan for resten av 2015 som gjelder ny  

valgperiode, 12.9.- 31.12.2015 
2.      Sak om møteplan for 2015 sendes til behandling i: 
          Bydelsutvalget 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Arve Edvardsens (H) viste til arbeidsutvalgets vedtak og fremmet dette som forslag til vedtak 
i bydelsutvalget 
 
Votering: 
Arbeidsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
1. a)   Bydelsutvalget godkjenner forslag til møteplan for 2015 som gjelder inneværende  

valgperiode, tidsrommet 1.1.- 11.9.2015 
    b)   Bydelsutvalget fremlegger forslag til møteplan for resten av 2015 som gjelder ny  

valgperiode, 12.9.- 31.12.2015 
 
 
 
 

Sak 110 /14  Driftsstyrene i skolene 2015-2016- 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 2015-2016 slik: 
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Brannfjell skole: 
 3. Vara rep:………………………………… 
 
Ekeberg skole: 
1.  Vara rep:………………………………… 
2.  Vara rep:………………………………… 
 
Ljan skole: 
Fast rep:………………………………… 
3. Vara  rep:……………………………… 
 
Munkerud skole: 
Fast rep: ……………………………………. 
Fast rep:……………………………………. 
1.Vara rep: ……………………………………. 
2.Vara rep:……………………………………. 
3.Vara rep:……………………………………. 
 
Nedre Bekkelaget skole: 
Fast rep:……………………………………. 
1.Vara rep:………………………………… 
3.Vara rep:………………………………… 
 
Nordseter skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Fast rep:…………………………………….. 
2.Vara rep:…………………………………… 
3.Vara rep:…………………………………… 
 
Nordstrand skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
2.Vara rep:……………………………………. 
3.Vara rep:……………………………………. 
 
Kastellet skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Fast rep:…………………………………….. 
Fast rep:…………………………………….. 
1.Vara rep:……………………………………. 
2.Vara rep:……………………………………. 
3.Vara rep:……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
Bekkelaget skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Fast rep:…………………………………….. 
Fast rep:…………………………………….. 
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1.Vara rep:……………………………………. 
2.Vara rep:……………………………………. 
3.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 
01.01.2015- 31.12.2016: 
 
Brannfjell skole: 
 3. Vara rep:………………………………… 
 
Ekeberg skole: 
1.  Vara rep:………………………………… 
2.  Vara rep:………………………………… 
 
Ljan skole: 
Fast rep:………………………………… 
3. Vara  rep:……………………………… 
 
Munkerud skole: 
Fast rep: ……………………………………. 
Fast rep:……………………………………. 
1.Vara rep: ……………………………………. 
2.Vara rep:……………………………………. 
3.Vara rep:……………………………………. 
 
Nedre Bekkelaget skole: 
Fast rep:……………………………………. 
1.Vara rep:………………………………… 
3.Vara rep:………………………………… 
 
Nordseter skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Fast rep:…………………………………….. 
2.Vara rep:…………………………………… 
3.Vara rep:…………………………………… 
 
Nordstrand skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
2.Vara rep:……………………………………. 
3.Vara rep:……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
Kastellet skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Fast rep:…………………………………….. 
Fast rep:…………………………………….. 

 17 



1.Vara rep:……………………………………. 
2.Vara rep:……………………………………. 
3.Vara rep:……………………………………. 
 
Bekkelaget skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Fast rep:…………………………………….. 
Fast rep:…………………………………….. 
1.Vara rep:……………………………………. 
2.Vara rep:……………………………………. 
3.Vara rep:……………………………………. 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Arbeidsutvalget sender saken til behandling i: 
Barn, ungdom og kultur komiteen 
Bydelsutvalget 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens behandling/vedtak: 
BUK-komiteen fremmet noen forslag til representanter ved driftsstyrene ved skolene (jfr. 
vedtaket nedenfor). Resterende forslag ettersendes snarest mulig. 
Votering: 
De representantene som ble foreslått, ble enstemmig innstilt overfor bydelsutvalget 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Barn, ungdom og kultur komiteen innstiller ovenfor bydelsutvalget medlemmer og 
varamedlemmer til driftsstyrene i grunnskolene i Bydel Nordstrand for 2015-2016 slik: 
 
Brannfjell skole: 
 3. Vara rep:………………………………… 
 
Ekeberg skole: 
1.  Vara rep:………………………………… 
2.  Vara rep: Paal Martin Sand (A) 
 
Ljan skole: 
Fast rep: Anniken Hegna (A) 
3. Vara  rep:……………………………… 
 
Munkerud skole: 
Fast rep: ……………………………………. 
Fast rep:……………………………………. 
1.Vara rep: Tone Elisabeth Kleven (A) 
2.Vara rep:……………………………………. 
3.Vara rep:……………………………………. 
 
 
Nedre Bekkelaget skole: 
Fast rep:……………………………………. 
1.Vara rep:………………………………… 
3.Vara rep: Thor Granlund (A) 
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Nordseter skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
Fast rep: Tedd Urnes (SV) 
2.Vara rep:…………………………………… 
3.Vara rep:…………………………………… 
 
Nordstrand skole: 
Fast rep:…………………………………….. 
2.Vara rep:……………………………………. 
3.Vara rep:……………………………………. 
 
Kastellet skole: 
Fast rep:  
Fast rep: Asbjørg J. Lyngtveit (A) 
Fast rep:…………………………………….. 
1.Vara rep: 
2.Vara rep: Trond Sandmo(A) 
3.Vara rep:……………………………………. 
 
 
Bekkelaget skole: 
Fast rep.: Jardar Flaa (A)  
Fast rep: Vegard Rønning Kjensli (SV) 
Fast rep: Stein Halvor Nordbø (H) 
1.Vara rep: Eivin Sundal (A) 
2.Vara rep:……………………………………. 
3.Vara rep:……………………………………. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Partilederne fremmet forslag til de resterende representantene i hht vedtaket nedenfor. 
Venstres representant etteranmeldes. 
 
Votering: 
Partiledernes forslag til representanter ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Bydelsutvalget innstiller overfor byråden for kunnskap og utdanning følgende 
representanter og vararepresentanter til driftsstyrene ved grunnskolene i Bydel Nordstrand 
i perioden 01.01.2015- 31.12.2016: 
 
Brannfjell skole: 
3. Vara rep: Randi Gerd Garstad (H) 
 
Ekeberg skole: 
1.  Vara rep: Gunnar Rolland (FrP) 
2.  Vara rep: Paal Martin Sand (A) 
 
Ljan skole: 
Fast rep: Anniken Hegna (A) 
3. Vara  rep:Bjørg Rolland (FrP) 
 
Munkerud skole: 
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Fast rep: Ole Inge Bekkelund (KrF) 
Fast rep:Knut Falchenberg (H) 
1.Vara rep: Tone Elisabeth Kleven (A) 
2.Vara rep: Randi Gerd Garstad (H) 
3.Vara rep: Karsten Gjefle (V))  
 
Nedre Bekkelaget skole: 
Fast rep: Kari Schou (FrP 
1.Vara rep: Ulf Stigen (FrP) 
3.Vara rep: Thor Granlund (A) 
 
Nordseter skole: 
Fast rep: Vegard Rooth (H) 
Fast rep: Tedd Urnes (SV) 
2.Vara rep: Pia Bergmann (SV) 
3.Vara rep: Arve Edvardsen (H) 
 
Nordstrand skole: 
Fast rep: Benjamin Bornø (H) 
2.Vara rep: Haakon Brænden (KrF) 
3.Vara rep: Kari Schou (FrP) 
 
Kastellet skole: 
Fast rep: Knut Falchenberg (H) 
Fast rep: Asbjørg J. Lyngtveit (A) 
Fast rep: Andreas Svoor (FrP) 
1.Vara rep: Stein Halvor Nordbø (H) 
2.Vara rep: Trond Sandmo(A) 
3.Vara rep: Lars Petter Solås (FrP) 
 
Bekkelaget skole: 
Fast rep.: Jardar Flaa (A)  
Fast rep: Vegard Rønning Kjensli (SV) 
Fast rep: Stein Halvor Nordbø (H) 
1.Vara rep: Eivin Sundal (A) 
2.Vara rep: Tedd Urnes (SV) 
3.Vara rep: Benjamin Boro(H) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sak 111 /14  Rapport om klagesaker 2013 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
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Helse- og sosialkomiteen  
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer:  
Rapport om klagesaker 2013 tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Rapport om klagesaker 2013 tas til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Bydelsutvalget 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Rapport om klagesaker 2013 tas til orientering 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Rapport om klagesaker 2013 tas til orientering 
 
 
 
 

Sak 112 /14  Forebygging av skolefravær - prosjekt 2014 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Sakens sendes til behandling i: 
Ungdomsrådet  
Barn, ungdom og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
Til komiteer og råd:  
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Halvårsrapport – «Forebygging av skolefravær» - prosjekt 2014 – tas til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
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Sakens sendes til behandling i: 
Ungdomsrådet  
Barn, ungdom og kulturkomite 
Bydelsutvalget 
 
Ungdomsrådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt. 
 
Barn, ungdom og kultur komiteens behandling/vedtak: 
Espen Andreas Hasle (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag, punkt 2: 

2. BUK takker for orienteringen. BUK ber om at prosjektet gjøres tilgjengelig for alle 
skoler i bydelen som ønsker dette. 

 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punkt 1 
Espen Andreas Hasles (KrF) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt, punkt 2 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 

1. Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
2. BUK takker for orienteringen. BUK ber om at prosjektet gjøres tilgjengelig for alle 

skoler i bydelen som ønsker dette. 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Lars Petter Solås (FrP) viste til BUK-komiteens vedtak og fremmet dette som forslag til 
vedtak i bydelsutvalget, som følger: 
2. BUK  takker for orienteringen. BUK ber om at prosjektet gjøres tilgjengelig for alle skoler 
i bydelen som ønsker dette. 

 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punkt 1 
BUK-komiteens vedtak ble enstemmig vedtatt, punkt 2 
 
Vedtak: 

1. Halvårsrapport – «Forebygging av skolefravær» - prosjekt 2014 tas til orientering 
2. Bydelsutvalget takker for orienteringen. Bydelsutvalget ber om at prosjektet gjøres 

tilgjengelig for alle skoler i bydelen som ønsker dette. 
 
 
 
 
 
 
 

Sak 113 /14  Tilsynsrapport - Lambertseter alders- og sykehjem 
21.1.14. Anmeldt tilsyn. 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 
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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 21.1.14.til 
orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken behandles i: 
Helse- og sosialkomite 
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Bydelsutvalget 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Eldrerådets behandling/vedtak: 
Rådet hadde følgende merknad: 
Rådet reagerer på at det er for lang saksbehandlingstid fra sykehjemsetaten 
 
Votering: 
Bydelsdirektøren forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med merknad 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med følgende merknad:  
Rådet reagerer på at det er for lang saksbehandlingstid fra sykehjemsetaten 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Knut Hedemann (A) fremmet forslag til følgende merknad: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med en merknad om at 
behandlingstiden for svar fra sykehjemsetaten på mer enn 4 måneder er uakseptabelt lang 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med Knut Hedemanns (A) forslag 
til merknad 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med en merknad om at 
behandlingstiden for svar fra sykehjemsetaten på mer enn 4 måneder er uakseptabelt lang 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Knut Hedemann (A) viste til HS-komiteens vedtak og fremmet dette som forslag til vedtak i 
bydelsutvalget, som følger: 
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Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med en merknad om at 
behandlingstiden for svar fra sykehjemsetaten på mer enn 4 måneder er uakseptabelt lang 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punkt 1 
HS-komiteens vedtak ble enstemmig vedtatt, punkt 2 
 
Vedtak: 
1.  Bydelsutvalget tar rapport fra anmeldt tilsyn ved Lambertseter alders- og sykehjem 

21.1.14.til orientering 
2.  Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt med en merknad 

om at behandlingstiden for svar fra sykehjemsetaten på mer enn 4 måneder er 
uakseptabelt lang 

 
 
 

Sak 114 /14  Tilsynsrapport- Ryenhjemmet 22.5.2014. 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 Ryenhjemmet 22.5.2014 til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Helse- og sosialkomiteens behandling/vedtak: 
Knut Hedemann (A) fremmet følgende tilleggsforslag, punkt 2. 
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2.  Bydelsutvalget ser positivt på at tilsynsutvalgets påpeking av at det var svært få ansatte ute  

blant beboerne ble tatt til etterretning og saklig kommentert av sykehjemsetatens ledelse. 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punkt 1 
Knut Hedemanns (A) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt, punkt 2 
 
Helse- og sosialkomiteens vedtak: 
1. Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
2.    Bydelsutvalget ser positivt på at tilsynsutvalgets påpeking av at det var svært få ansatte 

ute blant beboerne ble tatt til etterretning og saklig kommentert av sykehjemsetatens 
ledelse 

 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Knut Hedemann (A) viste til HS-komiteens vedtak punkt 2 og fremmet dette som forslag til 
vedtak i bydelsutvalget, som følger: 
2.  Bydelsutvalget ser positivt på at tilsynsutvalgets påpeking av at det var svært få ansatte ute  

blant beboerne ble tatt til etterretning og saklig kommentert av sykehjemsetatens ledelse. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punkt 1 
HS-komiteens vedtak ble enstemmig vedtatt, punkt 2 
 
Vedtak: 
1. Bydelsutvalget tar rapport fra uanmeldt tilsyn ved Ryenhjemmet 22.5.2014 til orientering 
2.  Bydelsutvalget ser positivt på at tilsynsutvalgets påpeking av at det var svært få ansatte 

ute blant beboerne ble tatt til etterretning og saklig kommentert av sykehjemsetatens 
ledelse. 

 
 
 

Sak 115 /14  Tilsynsrapport- Ryenhjemmet 23.6.2014. 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 Ryenhjemmet 23.6.2014 til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
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Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Eldrerådets 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 Ryenhjemmet 23.6.2014 til orientering 
 
 
 
 
 

Sak 116 /14  Tilsynsrapport- Bekkelagshjemmet 4.7.2014. 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 4.7.2014 til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
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Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Eldrerådets 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 4.7.2014 til 
orientering 
 
 
 
 

Sak 117 /14  Tilsynsrapport- Ryenhjemmet 10.7.2014. 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 Ryenhjemmet 10.7.2014 til orientering 
 
VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
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Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til:  
Eldrerådet 
Rådet for funksjonshemmede 
Helse- og sosialkomite 
Bydelsutvalget 
 
Rådet for funksjonshemmedes vedtak: 
Bydelsdirektørens innstilling overfor bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Eldrerådets 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 Ryenhjemmet 10.7.2014 til orientering 
 
 
 

Sak 118 /14  Protokoller til orientering 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoller tas til orientering 
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Protokoller tas til orientering 
 
 

Sak 119 /14  Driftstilskudd og avvikling av Bekkelagstunet 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til bydelsutvalget:  
1. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å tildele tilskudd til midlertidig drift av Bekkelagstunet 
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2. Bydelsdirektøren utarbeider nærmere føringer i tilskuddsbrevet som angir hvordan midlene 

skal brukes i avviklingsperioden  
 
BYDELSUTVALGETS BEHANDLING 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag, punktene 3 og 4, som følger: 

3. Bydelen må kunne disponere de to sosialarbeiderne til annet arbeid dersom behovet 
ved Bekkelagstunet reduseres. 

4.   Det forutsettes at forlengelsen av avtalen med Norsk Folkehjelp skjer i henhold til 
anskaffelsesregelverket 

 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punktene 1 og 2 
Arve Edvardsens (H) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt, punktene 3 og 4 
 
Vedtak: 
1.  Bydelsdirektøren gis fullmakt til å tildele tilskudd til midlertidig drift av Bekkelagstunet 
2.  Bydelsdirektøren utarbeider nærmere føringer i tilskuddsbrevet som angir hvordan 

midlene skal brukes i avviklingsperioden  
3. Bydelen må kunne disponere de to sosialarbeiderne til annet arbeid dersom behovet ved   

Bekkelagstunet reduseres. 
4. Det forutsettes at forlengelsen av avtalen med Norsk Folkehjelp skjer i henhold til 

anskaffelsesregelverket 
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Referatsaker 
 
Periode: 12. september 2014 - 16. oktober 

2014 
  

   
Sak nr. Arkivsak Tittel 
   
44/14 201400703-4 Utkast til Oslo kommunes høringssvar - Vannforvaltningsplan for 

vannregion Glomma 
   
45/14 200700426-14 Tilbakemelding på spørsmål om trafikksituasjonen ved 

Simensbråten - Ekeberg skole 
   
46/14 201400612-6 Prøveordning med trafikkavskjermet boligsone bydel Nordstrand - 

innspill til gjennomføring 
 
 
 
 
 

  

 
Møtet hevet kl 20.45 
 
 
 
 
 
Oslo, 16.10.2014 
 
 
 
 
 
 
Arve Edvardsen (H) 
leder av bydelsutvalget 

 30 


	Sak 99 /14  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i bydelsutvalget 16.10.14
	Sak 100 /14  Godkjenning av protokoll fra møte i bydelsutvalget 11.9.14
	Sak 101 /14  Avviksrapport pr august 2014 for Bydel Nordstrand
	Sak 102 /14  Tertialrapport 2. tertial 2014 for Bydel Nordstrand
	Sak 103 /14  Tertialstatistikk 2 tertial 2014 for Bydel Nordstrand
	Sak 104 /14  Strategisk plan 2015-2018 for Bydel Nordstrand
	Sak 105 /14  Kongsveien - Varsel om endring av planavgrensning for pågående planarbeid
	Sak 106 /14  Kåres vei - varsel om oppstart av planarabeid - etablering av snuplass
	Sak 107 /14  Behandling av frivillighetsmidler
	Sak 108 /14  Bydelsdagene 2015
	Sak 109 /14  Møteplan 2015
	Sak 110 /14  Driftsstyrene i skolene 2015-2016- innstilling overfor byråden for kunnskap og utdanning
	Sak 111 /14  Rapport om klagesaker 2013
	Sak 112 /14  Forebygging av skolefravær - prosjekt 2014
	Sak 113 /14  Tilsynsrapport - Lambertseter alders- og sykehjem 21.1.14. Anmeldt tilsyn.
	Sak 114 /14  Tilsynsrapport- Ryenhjemmet 22.5.2014. Uanmeldt tilsyn
	Sak 115 /14  Tilsynsrapport- Ryenhjemmet 23.6.2014. Anmeldt tilsyn
	Sak 116 /14  Tilsynsrapport- Bekkelagshjemmet 4.7.2014. Uanmeldt tilsyn
	Sak 117 /14  Tilsynsrapport- Ryenhjemmet 10.7.2014. Uanmeldt tilsyn.
	Sak 118 /14  Protokoller til orientering
	Sak 119 /14  Driftstilskudd og avvikling av Bekkelagstunet
	Referatsaker

