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Bydel Nordstrand, 11.3.2014 
 
 
 
Stein Halvor Nordbø (H)/s/ 
leder av barn,- ungdom- og kulturkomiteen       
   

 
 
 



 

Sak 5/14      Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i BUK-
komiteen 18.3.2014  

 
Arkivsak: 201400122 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Barn, ungdom og kultur komite 18.03.14 5/14  
 
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE I BUK-KOMITEEN 
18.3.2014  
 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til barn,- ungdom- og kulturkomiteen: 
Innkalling og sakskart til møte 18.3.2014 godkjennes 
 
 
 
 
Oslo, 20.2.2014 
 
 
  
Per Morstad/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 6/14      Godkjenning av protokoll fra møte i BUK-komiteen 
4.2.2014  

 
Arkivsak: 201400128 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Gunn Tove Bjørkli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Barn, ungdom og kultur komite 18.03.14 6/14  
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I BUK-KOMITEEN 4.2.2014  
 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til barn,- ungdom- og kulturkomiteen: 
Protokoll fra møte 4.2.2014 godkjennes 
 
 
 
 
 
Oslo, 20.2.2014 
 
 
 
 
Per Morstad/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 7/14      Årsberetning 2013 for Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 201301598 
Arkivkode: 101.1 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 10.03.14 15/14  
Arbeidsmiljøutvalg 14.03.14 11/14  
Eldrerådet 17.03.14 14/14  
Medbestemmelsesutvalg 17.03.14 7/14  
Rådet for funksjonshemmede 17.03.14  
Ungdomsrådet 17.03.14  
Byutvikling, miljø og samferdsel 18.03.14  
Barn, ungdom og kultur komite 18.03.14 7/14  
Helse- og sosialkomite 18.03.14  
Bydelsutvalget 27.03.14  
 
 
 
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 
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BEHANDLING OG 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 
 
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  

 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:  
Årsberetning 2013 for Bydel Nordstrand  
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BEGRUNNELSE FOR SAKEN 
I følge økonomireglementets pkt 2.6 ”Årsregnskap og årsberetning” skal bydelsutvalget 
utarbeide, behandle vedta en årsberetning.  Mal for utarbeidelsen av årsberetningen er fastsatt i 
Fellesskriv 11/2013. Årsberetningen sendes Bystyret med protokoll fra bydelsutvalgets vedtak 
  
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER  
Årsberetning 2012 ble vedtatt av bydelsutvalget.  
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER  
 
Faktaopplysninger  
Det vises til vedlagte Årsberetning 2013 for Bydel Nordstrand.  
 
Sammendrag  
Årsmeldingen er utarbeidet i henhold til Fellesskriv 11/2013.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser  
Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser.  
 
Vurdering  
Årsberetning for 2013 viser et standard oppsett som hver bydel må besvare i forhold til 
beskrivelser av faktisk aktivitet og påløpt kostnad gjennom 2013.   
 
Bydelen har i tillegg egne måltall på aktivitet og påløpt kostnad som følges opp med 
besvarelser ved månedlige avviksrapporter. 
 
Bydelsdirektøren vil ved egen resultatkonferanse gjennomgå de mest aktuelle besvarelser som 
foreligger i årsstatistikk og årsberetning.   
 
 
 
Oslo, 27.02.2014  
 
 
 
 
Per Morstad/s/        Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør                   assisterende bydelsdirektør 
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Sak 8/14      Årsstatistikk 2013 for Bydel Nordstrand  
 
Arkivsak: 201400155 
Arkivkode: 101.9 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 10.03.14 16/14  
Arbeidsmiljøutvalg 14.03.14 12/14  
Eldrerådet 17.03.14 15/14  
Rådet for funksjonshemmede 17.03.14  
Ungdomsrådet 17.03.14  
Byutvikling, miljø og samferdsel 18.03.14  
Barn, ungdom og kultur komite 18.03.14 8/14  
Helse- og sosialkomite 18.03.14  
Bydelsutvalget 27.03.14  
 
 
 
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  
 
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 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:  
Årsstatistikk 2013 for Bydel Nordstrand  
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BAKGRUNN FOR SAKEN  
Fellesskriv 1/2013 om Årsstatistikk 2013 beskriver premissene for utarbeidelse av årsstatistikk.  
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER  
Årsstatistikk for 2012 ble tatt til orientering av bydelsutvalget  
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER  
 
Faktaopplysninger  
Det vises til vedlagte Årsstatistikk 2013 for Bydel Nordstrand.  
 
Sammendrag  
Årsstatistikken er utfylt i henhold til Fellesskriv i 2013.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser  
Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Vurdering  
Årsstatistikken for 2013 viser et standard oppsett som hver bydel må besvare i forhold til 
faktisk aktivitet og påløpt kostnad gjennom 2013.   
 
Bydelen har i tillegg egne måltall på aktivitet og påløpt kostnad som følges opp med 
besvarelser ved månedlige avviksrapporter. 
 
Bydelsdirektøren vil ved egen resultatkonferanse gjennomgå de mest aktuelle besvarelser som 
foreligger i årsstatistikk og årsberetning.   
 
 
 
Oslo, 27.02.2014 
 
 
 
Per Morstad/s/        Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør                   assisterende bydelsdirektør 
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Sak 9/14      Referat fra startmøte 2014  
 
Arkivsak: 201100293 
Arkivkode: 120.0 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 10.03.14 17/14  
Arbeidsmiljøutvalg 14.03.14 10/14  
Eldrerådet 17.03.14 16/14  
Rådet for funksjonshemmede 17.03.14  
Ungdomsrådet 17.03.14  
Byutvikling, miljø og samferdsel 18.03.14  
Barn, ungdom og kultur komite 18.03.14 9/14  
Helse- og sosialkomite 18.03.14  
Bydelsutvalget 27.03.14  
 
 
 
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. 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Referat fra Startmøte 14. februar 2013  
Svarbrev fra EST 
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BAKGRUNN FOR SAKEN  
I oversendelsesbrev datert 17. februar 2014 fra Byrådsavdeling for sosiale tjenester med referat 
fra startmøte den 14. februar 2014 presiseres det at referatet skal legges frem for 
bydelsutvalget.  
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER  
Bydelsutvalgets budsjettvedtak for 2014, samt avviksrapporteringer, tertialrapporteringer og 
andre resultatrapporteringer.  
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger  
Som et ledd i Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester (EST) sitt ansvar for å ivareta 
byrådets økonomiske tilsynsansvar overfor virksomhetene innkalles bydelene til startmøte for å 
gjennomgå bydelsutvalgets budsjettvedtak for 2014..  
 
Sammendrag  
Hensikten med møtet er å få en oversikt over bydelens aktivitetsplaner, innpasringstiltak og 
økonomisk handlefrihet i 2014. Dette skal igjen danne grunnlag for å beslutte om enkelte av 
bydelene bør underlegges økonomisk forsterket oppfølging.  
Referatet gir en beskrivelse av budsjettrealisme og risikoområder i vedtatte budsjett for 2014. 
og vil være er sentral i den videre budsjettoppfølging i 2014.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre  
De økonomiske forhold fremlegges i vedlegg til denne saken.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser  
Ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser.  
 
Vurdering  
Referatet tas til orientering og anses som en verdifull tilbakemelding på den videre 
budsjettoppfølging i 2014 
 
 
 
Oslo, 27.02.2014 
 
 
 
 
Per Morstad/s/       Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør                  assisterende bydelsdirektør  
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Sak 10/14    Budsjettjustering mars 2014  
 
Arkivsak: 201400207 
Arkivkode: 121.3 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 10.03.14 18/14  
Arbeidsmiljøutvalg 14.03.14 9/14  
Eldrerådet 17.03.14 17/14  
Rådet for funksjonshemmede 17.03.14  
Ungdomsrådet 17.03.14  
Byutvikling, miljø og samferdsel 18.03.14  
Barn, ungdom og kultur komite 18.03.14 10/14  
Helse- og sosialkomite 18.03.14  
Bydelsutvalget 27.03.14  
 
 
 
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 
 
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. 
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SAKSBEHANDLING   
 
BAKGRUNN FOR SAKEN 
I budsjettjusteringssak 2013 ble vedtatte midler disponert fra drift (lysløype) til investering 
(innkjøp av elbiler). I denne saken foreslås det at midler avsettes til opprinnelig vedtatt lysløype 
– som fikk en uønsket utsettelse. 
 
Det foreslås også at ubenyttede midler til prosjekt for vikarer i barnehager i 2013 
budsjettjusteres tilbake til prosjektet i 2014. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
BU-sak 40/13 (budsjettjustering mai), 94/13 (budsjettjustering september), 148/13 
(budsjettjustering desember) og 149/13 (budsjett 2014). 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Det foreslås budsjettjustering for å gjennomføre tidligere vedtatte tiltak. 
 
Sammendrag 
I egen budsjettjusteringssak BU-sak 148/13 ble det vedtatt overføring fra driftsbudsjett til 
investeringsbudsjett, dvs økt budsjett innkjøp av elbiler med etablering av ladestasjoner.  Totalt 
utgjorde økningen 1,463 mill kr.  Disse midlene ble i hovedsak saldert med midler for lysløype som 
hadde fått en uønsket utsettelse. 
 
I denne budsjettjusteringssaken en foreslås det midler avsatt til lysløype gjeninnsettes og 
budsjettjusteringen salderes med midler som opprinnelig var vedtatt til elbil i 2014.  
 
Det foreslås også at opprinnelig vedtatt budsjettjustering for 2013 tilknyttet prosjekt for vikarer i 
barnehager får videreført sine ubrukte midler til prosjektet når bystyret godkjenner regnskap for 
2013. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
  
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det foreligger ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser.  
 
Vurdering  
Det foreslås vedtatte midler til gjennomføring av tiltak som ble vedtatt av bydelsutvalget i 
2013.  
 
 
Oslo, 27.02.2014 
 
 
Per Morstad/s/        Inge Olav Solli/s/ 
bydelsdirektør        assisterende bydelsdirektør 
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Sak 11/14    Handlingsplan for barn i vanskelige livssituasjoner 2014 - 
2017  

 
Arkivsak: 201100712 
Arkivkode: 344.1 
Saksbehandler: Nina Kristine Lyng 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 10.03.14 23/14  
Ungdomsrådet 17.03.14  
Barn, ungdom og kultur komite 18.03.14 11/14  
Helse- og sosialkomite 18.03.14  
Bydelsutvalget 27.03.14  
 
 
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. 
 
BEHANDLING OG 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 
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SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   

- Handlingsplan barn i vanskelige livssituasjoner 2014 – 2017 
 
 
 
BAKGRUNN FOR SAKEN 
Bystyret vedtok den 23.05.07. en plan for forebyggelse og bekjempelse av vold mot barn i nære 
relasjoner. Her står det; « Bystyret bes påse at det i alle bydeler utarbeides handlingsplaner 
med konkrete sett av virkemidler som sikrer hjelp og støtte til barn utsatt for vold fra nære 
voksne. Planen forelegges de respektive bydelsutvalg… «. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
 
Handlingsplan barn i vanskelige livssituasjoner 2014 – 2017 er en revidert og oppdatert utgave 
av samme plan for tidsrommet  2010 – 2012. 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Handlingsplan barn i vanskelige livssituasjoner er revidert og gjeldende for tidsrommet  
2014 – 2017. Planen har en tiltaksplan og en veileder som er ment å være et oppslagsverk for 
ansatte. 
Barn og unge i vanskelige livssituasjoner er definert å være barn og unge 

- med rusmisbrukende foreldre 
- med psykisk syke foreldre 
- som lever med vold i familien 
- som utsettes for tvangsekteskap 
- som utsettes for kjønnslemlestelse 
- med fattige foreldre 

 
 
Sammendrag 
Planen for barn i vanskelige livssituasjoner 2014 – 2017 er oppgradert og revidert. Planen 
består av en veileder for ansatte samt en tiltaksplan.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
 Ingen 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Ingen 
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Vurdering  
Handlingsplan barn i vanskelige livssituasjoner 2014 – 2017 er en revidert og oppdatert utgave 
av samme plan gjeldende fra 2010 – 2012. 
Handlingsplanene er utarbeidet med bakgrunn i Bystyrevedtak 25.07.07. der det står;« Bystyret 
bes påse at det i alle bydeler utarbeides handlingsplaner med konkrete sett av virkemidler som 
sikrer hjelp og støtte til barn utsatt for vold fra nære voksne….». 
Planen er knyttet opp mot andre vedtatte planer og satsningsområder i bydelen. Veilederen er 
lagt opp etter de 6 hovedtemaene, vold i nære relasjoner, barn av psykisk syke, barn av foreldre 
som ruser seg, kjønnslemlestelse, tvangsgifte og ekstremkontroll og barn som lever i fattigdom. 
For mange barn kan det handle om å være i livssituasjoner som omhandler flere av områdene. 
Handlingsplanenes målgruppe er barn og unge i vanskelige livssituasjoner i alderen 0 - 18 år. 
 
 
 
 
Oslo, 20.02.2014. 
 
 
 
 
Per Morstad/s/                                            Nina K. Lyng/s/ 
bydelsdirektør                                            enhetsleder 
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Sak 12/14    Plan for skatetilbud og anlegg - høring  
 
Arkivsak: 201400161 
Arkivkode: 512.1 
Saksbehandler: Jan Nordahl 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 10.03.14 22/14  
Ungdomsrådet 17.03.14  
Byutvikling, miljø og samferdsel 18.03.14  
Barn, ungdom og kultur komite 18.03.14 12/14  
Bydelsutvalget 27.03.14  
 
 
 
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. 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   

1) Høringsbrev fra Bymiljøetaten av 05.02.2014 
2) Utkast til plan for skateboard-tilbud og anlegg i Oslo 
3) Anlegg og eksempler 
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http://www.bydel-nordstrand.oslo.kommune.no/getfile.php/bydel%20nordstrand%20%28BNS%29/Internett%20%28BNS%29/Dokumenter/Politikk/BUK/2014/2014_03_18/sak_012_14_vedlegg_03.pdf


BAKGRUNN FOR SAKEN 
 
Bydelen har fått oversendt plan for skatetilbud og –anlegg fra Bymiljøetaten (BYM) og er 
invitert til å avgi uttalelse. 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
 
BU behandlet sak om aktivitetspark på Sæter, dvs ved bydelshuset, i sak 183/13 den 
21.11.2013 med følgende vedtak: 
1. Bydelsutvalget ser positivt på at det planlegges aktivitetstilbud for barn og unge utenfor – og i 
tillegg til - det organiserte aktivitets- og fritidstilbudet.  
2. Bydelsutvalget ber om å få saken til behandling når forholdet til de berørte parter er avklart.  
Den saken gjaldt forslag fra Nordstrand Aktivitetspark om etablering av tilbud som skulle 
inneholde både skating, BMX, sparkesykkel og rulleskøyter. 
 
Bortsett fra dette sees det ingen tidligere sak om skateanlegg i bydelen. 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Det vises til vedlegg 2 og 3, som er høringsutkast med presentasjon av anlegg og eksempler, for 
detaljert informasjon om skating, om anlegg i Oslo, driftsmodeller og forslag til nye anlegg. 
 
I høringsutkastets tabell 4 på side 9 er det satt opp en tabell over foreslåtte nye anlegg i Oslo. 
Der fremkommer det bl.a at Lambertseterveien/Langbølgen er et foreslått sted for nytt 
skateanlegg. Kontakt med saksbehandler viser imidlertid at det ikke er påbegynt 
planleggingsarbeid, og det er heller ikke foreslått noen mer spesifikk lokalisering.  
 
Sammendrag 
BYM har oversendt høringsutkast med forslag til utviklings av skateboardtilbud for Oslo. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser. 
 
Vurdering  
Bydelsdirektøren mener at det bør være fullt mulig å etablere et skatetilbud på Lambertseter. 
Det som alltid må avklares i forbindelse med skateanlegg er hvilken støy anlegget forventes å 
representere og dermed hvor langt det er til naboer og aktiviteter i nabolaget. Det bør 
forutsettes at bydelen er inne i bildet når det blir aktuelt å realisere planer om skateanlegg. 
Videre må det forutsettes at ansvar for økonomi og for drift og vedlikehold er klarlagt ved en 
eventuell etablering.  
 
Oslo, 27.02.2014 
 
 
Per Morstad/s/ 
bydelsdirektør 
 

 16 


	Saker til behandling
	Sak 5/14      Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i BUK-komiteen 18.3.2014 
	Sak 6/14      Godkjenning av protokoll fra møte i BUK-komiteen 4.2.2014 
	Sak 7/14      Årsberetning 2013 for Bydel Nordstrand 
	Sak 8/14      Årsstatistikk 2013 for Bydel Nordstrand 
	Sak 9/14      Referat fra startmøte 2014 
	Sak 10/14    Budsjettjustering mars 2014 
	Sak 11/14    Handlingsplan for barn i vanskelige livssituasjoner 2014 - 2017 
	Sak 12/14    Plan for skatetilbud og anlegg - høring 

