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Sak 29/14    Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i BUK- 
komiteen 2.9.2014  

 
Arkivsak: 201400122 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Barn, ungdom og kultur komite 02.09.14 29/14  
 
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE I BUK- KOMITEEN 
2.9.2014  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 2.9.2014 godkjennes 
 
 
 
 
 
Oslo, 20.8.2014 
 
 
 
Per Morstad/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 30/14    Godkjenning av protokoll fra møte i BUK komiteen 
10.6.2014  

 
Arkivsak: 201400128 
Arkivkode: 026.2 
Saksbehandler: Irene Borge-Hansen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Barn, ungdom og kultur komite 02.09.14 30/14  
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I BUK KOMITEEN 10.6.2014  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 10.6.2014 godkjennes 
 
 
 
 
 
Oslo, 20.8.2014 
 
Per Morstad/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 31/14    Bydel Nordstrand sin avviksrapport av 31.05.2014  
 
Arkivsak: 201400734 
Arkivkode: 000.0 
Saksbehandler: Roger Westgaard 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 21.07.14 60/14  
Arbeidsmiljøutvalg 25.08.14 31/14  
Rådet for funksjonshemmede 01.09.14 44/14  
Ungdomsrådet 01.09.14 28/14  
Eldrerådet 01.09.14 45/14  
Medbestemmelsesutvalg 01.09.14 22/14  
Helse- og sosialkomite 02.09.14  
Byutvikling, miljø og samferdsel 02.09.14  
Barn, ungdom og kultur komite 02.09.14 31/14  
Bydelsutvalget 11.09.14  
 
 
 
 
BYDEL NORDSTRAND SIN AVVIKSRAPPORT AV 31.05.2014  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 31.05.2014 godkjennes 
 
Til komiteer og råd:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 31.05.2014 tas til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 31.05.2014 tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 31.05.2014 tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 31.05.2014 tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling og vedtak 21.7.2014  jfr sommerfullmakt: 
Arve Edvardsen (H) fremmet forslag til følgende merknad: 
Bydelsutvalget tar avviksrapporten til orientering med følgende merknader: 
Når det gjelder hjemmesykepleie ser BU med bekymring på at bydelens egen utførerenhet ikke 
synes å kunne produsere tjenestene til prisene i brukervalgmodellen. For å redusere risiko for 
merforbruk ber BU bydelsdirektøren om å sørge for at disse tjenestene i større grad utføres av 
private utførere. 
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Selv om resultattaket for økonomisk sosialhjelp er uendret, er prognosene ytterligere forverret 
med 1,750 mill kr. Et antatt merforbruk på 11 mill kr er relativt høyt, og BU ber om at 
bydelsdirektøren legger frem forslag til ytterligere tiltak på neste møte. Det pekes spesielt på 
behovet for gode kontrollordninger. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak med Arve Edvardsens (H) forslag til merknader ble vedtatt 
med 3 stemmer (2 H, 1 FrP). 2 stemte i mot (1 A, 1 V) 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Bydelsutvalget tar avviksrapporten til orientering med følgende merknader: 
Når det gjelder hjemmesykepleie ser BU med bekymring på at bydelens egen utførerenhet 
ikke synes å kunne produsere tjenestene til prisene i brukervalgmodellen. For å redusere 
risiko for merforbruk ber BU bydelsdirektøren om å sørge for at disse tjenestene i større grad 
utføres av private utførere. 

Selv om resultattaket for økonomisk sosialhjelp er uendret, er prognosene ytterligere 
forverret med 1,750 mill kr. Et antatt merforbruk på 11 mill kr er relativt høyt, og BU ber om 
at bydelsdirektøren legger frem forslag til ytterligere tiltak på neste møte. Det pekes spesielt 
på behovet for gode kontrollordninger. 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 31.05.2014 med vedlegg 
 
 
BAKGRUNN FOR SAKEN 
I henhold til økonomireglementet har bydelsdirektøren ansvar for å holde Bydelsutvalget 
orientert om utviklingen i løpet av året. Dersom det i løpet av året oppstår vesentlige avvik i 
forhold til vedtatt budsjett og/eller aktivitetsplaner, skal bydelsdirektøren straks iverksette 
nødvendig tiltak.  
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Bydelsdirektøren legger frem månedlige avviksrapporter for Bydelsutvalget. I forkant av  
saksfremleggelsene sendes avviksrapporten rutinemessig ut pr e-post til bydelsutvalgets 
medlemmer innen utgangen av den påfølgende måned.  
 
Saken behandles i arbeidsutvalget i henhold til sommerfullmakter, jfr. bydelsutvalgets vedtak 
av 19.06.2014 BU-sak 67/14. 
 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Avviksrapport for gjeldende måned er utarbeidet i henhold til bydelens prosedyre for  
avviksrapportering. Budsjettansvarlige gjennomgår regnskapet, foretar korreksjoner, iverksetter 
eventuelle tiltak etter behov og melder både passiv og aktiv prognose pr artsgruppe og koststed. 
Enhetsleder gjennomgår og rapporterer deretter til bydelsdirektøren for sin enhet. 
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Ledergruppen gjennomgår en samlet avviksrapport og bidrar til at bydelsdirektøren straks kan 
iverksette tiltak ved behov. 
 
Sammendrag 
Avviksrapport med økonomiske avvik med forklaring pr enhet følger vedlagt saken, sammen 
med egne rapporteringer på lokale måltall.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Bydelsutvalget behandlet en budsjettjusteringssak i sitt møte 27.03.2014. 
  
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser vurderes rutinemessig tilknyttet de aktive tiltak man 
iverksetter. Dersom det fremkommer arbeidsmiljømessige konsekvenser av nevneverdig 
karakter benevnes dette særskilt i den vedlagte avviksrapporten. 
 
 
Vurdering  
Bydel Nordstrand har budsjettert med et mindreforbruk på 56,700 mill kr i 2014. Det årlige 
startmøtet med Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester ble avholdt 13.02.2014 (referat i 
BU-sak 19/14). På bakgrunn av budsjett 2014, regnskap 2013 og utfordringer tilknyttet ny 
økonomiplanperiode som løper til 2018, var det behov for et forbedret resultat i 2014. Man 
presenterte der en målsetning om et mindreforbruk på 69,3 mill kr i 2014, mens man i 
forbindelse med avviksrapporten pr februar justerte dette til 69,0 mill kr. Pr mars ble det 
prognostiserte mindreforbruket for 2014 nedjustert til 66,127 mill kr, og denne prognosen er 
videreført pr april og mai. Det nye resultatet vil fortsatt bidra til en stabil økonomisk styring i 
den nye økonomiplanperioden, men som en følge av forverringen pr mars økte behovet for kutt 
og/eller effektiviseringer i budsjettet for 2015 noe. Det vises her til punkt 4 
«Økonomiplanperioden 2014-2018» i avviksrapporten. 
 
 
 
 
 
Oslo, 04.07.2014 
 
 
 
 
 
Per Morstad /s/       Roger Westgaard /s/ 
bydelsdirektør        fungerende økonomisjef 
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Sak 32/14    Oppfølging av vedlikehold, behov for utstyr og 
oppfølging av tidligere vedtatte oppgraderinger med 
økonomiske konsekvenser  

 
Arkivsak: 201400207 
Arkivkode: 121.3 
Saksbehandler: Inge Olav  Solli 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsmiljøutvalg 25.08.14 36/14  
Arbeidsutvalget 25.08.14 67/14  
Medbestemmelsesutvalg 01.09.14 27/14  
Byutvikling, miljø og samferdsel 02.09.14  
Barn, ungdom og kultur komite 02.09.14 32/14  
Helse- og sosialkomite 02.09.14  
Bydelsutvalget 11.09.14  
 
 
 
OPPFØLGING AV VEDLIKEHOLD, BEHOV FOR UTSTYR OG OPPFØLGING AV 
TIDLIGERE VEDTATTE OPPGRADERINGER MED ØKONOMISKE 
KONSEKVENSER  
 
 
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 og råd:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak som faller inn under komiteens ansvarsområde anbefales 
vedtatt  
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak til bydelsutvalget anbefales vedtatt 
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Til bydelsutvalget:  

1. Bydelsutvalget ber bydelsdirektøren å gjennomføre prioriterte oppgaver tilknyttet 
oppfølging av vedlikehold, behov for utstyr og oppfølging av tidligere vedtatte 
oppgraderinger med økonomiske konsekvenser så fremt det ikke påvirker bydelens 
oppsatte prognose pr august 2014. 

2. Ved eventuelle behov for budsjettjustering fra drift til investering fremmes det sak til 
bydelsutvalget innen utgangen av 2014 

 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet forslag om at saken sendes kun til behandling i komiteene 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Saken sendes til behandling i:  
Helse- og sosialkomiteen  
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen  
Byutviklings,- miljø- og samferdselskomiteen  
Bydelsutvalget  
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Ingen 
 
BAKGRUNN FOR SAKEN 
Det er et behov for videre oppfølging av vedlikehold, behov for utstyr og oppfølging/sluttføring 
av tidligere vedtatte oppgraderinger.  En slik oppfølging og sluttføring vil også medføre 
økonomiske konsekvenser.   
 
Tidligere relevante opplysninger: 
Det er tidligere vedtatt i budsjett og budsjettjusteringer midler til både vedlikehold, utstyr og 
gjennomføring av prosjekter med oppgraderinger.  Bl.a i BU-sakene 40/13 og 94/13.  
 
 
Bydelsdirektørens vurderinger 
 
Faktaopplysninger: 
Formålet med saken er å kunne etterleve visjonen om at Bydel Nordstrand skal være en 
attraktiv bydel med høy trivsel, både for ansatte og publikum.  Bydelen har et behov for 
vedlikehold, utstyr og oppgraderinger og sluttføringer av tidligere vedtatte prosjekter som vil 
medføre høyere trivsel, gjøre bydelen mer attraktiv og ikke minst bidra til en nødvendig 
tilretteleggelse for god tjenesteproduksjon til bydelens innbyggere.  
 
En slik innsats vil imidlertid også inneha noen økonomiske konsekvenser, og det er svært viktig 
at bydelens årlige driftsresultat blir i samsvar med vedtatt budsjett og økonomiplan. Altså 
forutsettes det i denne saken at man ikke finansierer vedlikehold, utstyr og oppgradering med å 
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endre økonomiplan og det forventede driftsresultat.  Inndekking av de nevnte tiltak vil 
eventuelt fremkomme ved forbedret grunnlag i prognosen og ved eventuelle positive effekter ut 
fra realitetsvurdering av tidligere risikoavsetninger. 
 
Bydelen har jevnlige gjennomganger om behov for vedlikehold. Dette fremkommer i en egen 
vedlikeholdsplan som viser behov, omfang og kostnadsberegninger.  Samtidig er det en 
avgrensning i forhold til leiekontrakter hvor aktivt bydelen skal gjennomføre vedlikeholdet.  
Ved siste gjennomgang av alt vedlikeholdsbehov er den totale kostnadsberegningen kr 
7 350 000.  Og ved avgrensinger i forhold til leiekontrakter vil man da på de enkelte tiltak finne 
bydelens nødvendige egeninnsats for å få gjennomført vedlikeholdet.  
 
Bydelen har også et behov for utstyr i ulike sammenhenger.  Disse er: 

• Utstyr til Bydelsservice, kostnadsanslag kr 100 000 
• Garderober hjemmetjenesten, kostnadsanslag kr 300 000 
• Midlertidig bostedsløsning (formannshybel), kostnadsanslag kr 120 000 
• Utbedring av kjøkken Krystallen seniorsenter, kostnadsanslag kr 200 000  
• I tillegg vil det bli arbeidet med oppgraderinger tilknyttet idrettsplass på Skredderjordet 

med ny grus og drenering.  Foreløpig kostnadsanslag er kr 200 000  
• Diverse benker og bord til grøntarealer og bydelsparker, kostnadsanslag kr 300 000 

 
Bydelen har i tidligere budsjettjusteringssaker vedtatt midler til utbedring av lysløype og 
gangsti med trappeløsning.  For den nødvendige gjennomføringen av disse prosjektene vil det 
være nødvendig å justere kostnadsrammen i den siste fasen.  Bydelsdirektøren vil fremlegge 
dette i egen budsjettjusteringssak før utgangen av 2014.  Pr i dag ser kostnadene tilknyttet 
prosjektene ut til å bli kr 610 000 kr for lysløype og kr 1 600 000-2 000 000 for gangsti med 
trappeløsning.  
 
Sammendrag: 
Bydel Nordstrand har behov for videre oppfølging av vedlikehold, behov for utstyr og 
oppfølging og sluttføring av tidligere vedtatte oppgraderinger.   
 
En slik oppfølging og sluttføring vil også medføre økonomiske konsekvenser.  Det forutsettes 
at inndekking av de nevnte tiltak vil eventuelt fremkomme ved forbedret grunnlag i prognosen 
og ved eventuelle positive effekter ut fra realitetsvurdering av tidligere risikoavsetninger.  
 
Altså vil det økonomiske grunnlaget være bestemmende i forhold til omfanget som man får 
gjennomført i 2014. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessig og andre:  
Inndekking av de nevnte tiltak vil eventuelt fremkomme ved forbedret grunnlag i prognosen og 
ved eventuelle positive effekter ut fra realitetsvurdering av tidligere risikoavsetninger. 
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser: 
Gjennomføring av vedlikehold vil kunne medføre til en mer attraktiv arbeidsplass hvor ansatte 
trives. 
 
Oslo, 21.08.2014 
 
Per Morstad /s/       Inge Olav Solli /s/ 
bydelsdirektør        ass. bydelsdirektør 
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Sak 33/14    Forslag om nedsatt fartsgrense og ny fartshump i 
Herregårdsveien - Aksjon skolevei  

 
Arkivsak: 201400649 
Arkivkode: 612.7 
Saksbehandler: Eva Kristin Krogh 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 25.08.14 70/14  
Byutvikling, miljø og samferdsel 02.09.14  
Barn, ungdom og kultur komite 02.09.14 33/14  
Bydelsutvalget 11.09.14  
 
 
FORSLAG OM NEDSATT FARTSGRENSE OG NY FARTSHUMP I 
HERREGÅRDSVEIEN - AKSJON SKOLEVEI  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  

1. Bydelsutvalget er positive til forslaget fra Bymiljøetaten om redusert fartsgrense og ny 
fartshump i Herregårdsveien slik det er vist på kartet.  

2. Saken sendes til orientering i BMS-komiteen, BUK-komiteen og bydelsutvalget 
 

Til komiteer og råd:  
Den uttalelsen som er gitt av arbeidsutvalget, tas til orientering.  
 
Til bydelsutvalget:  
Den uttalelsen som er gitt av arbeidsutvalget, tas til orientering.  
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt punkt 2, slik at bydelsdirektørens 
punkt 2 blir da punkt 3: 
2. Bydelsutvalget anbefaler at det skiltes med skilt nr 372, parkering forbudt, på  sørøstlige side 
av Herregårdsveien ved skolen. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punkt 1 og 2 (nå punkt 3) 
Arve Edvardsens (H) tilleggsforslag til nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 

1. Bydelsutvalget er positive til forslaget fra Bymiljøetaten om redusert fartsgrense og ny 
fartshump i Herregårdsveien slik det er vist på kartet.  

2. Bydelsutvalget anbefaler at det skiltes med skilt nr 372, parkering forbudt, på sørøstlige 
side av Herregårdsveien ved skolen. 

3. Saken sendes til orientering i BMS-komiteen, BUK-komiteen og bydelsutvalget 
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SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   

1. Brev fra Bymiljøetaten, datert 19.06.2014 
2. Kart fra Bymiljøetaten, datert 16.06.2014 

 
 
BAKGRUNN FOR SAKEN 
 
Bymiljøetaten har oversendt forslag om redusert fartsgrense og ny fartshump i 
Herregårdsveien. I oversendelsen fra Bymiljøetaten informeres det om at de foreslåtte 
endringene vil kreve et vedtak fra Byråden for miljø og samferdsel. Før en eventuell vedtakssak 
til byråden, skal Bydelsutvalget, Politiet, Fellesutvalget for utrykningspersonell og Ruter ha 
mulighet til å uttale seg.   
 
Saken behandles på sommerfullmakt i arbeidsutvalget (AU) i tråd ved vedtak i bydelsutvalget 
19.06.2014, sak 67/14, på grunn av høringsfristen. BMS- komiteen, BUK-komiteen og 
bydelsutvalget får saken til orientering.  
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det har ikke tidligere blitt fattet vedtak i sak knyttet til fartsforholdene i Herregårdsveien.  
 
Det vises for øvrig til bydelens vedtatte «Trafikkplan for Bydel Nordstrand», vedtatt 
18.10.2010.  
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
I forbindelse med arbeid med «Aksjon skolevei» foreslås det at fartsgrensen i Herregårdsveien 
settes ned fra 40 km/t til 30 km/t. I tillegg foreslås det en ny fartshump. Tiltakene er vist på kart 
i vedlegget (vedlegg 2).  
 
Fartsgrensen vil bli redusert på Herregårdsveien på strekningen fra krysset Herregårdsveien x 
Dalsnaret til krysset Herregårdsveien x Liadalsveien. Dette innebærer at hele strekningen 
mellom Store Ljan barnehage og Ljan skole vil få redusert fartsgrense, i tillegg til at det blir 
etablert en ny fartshump på strekningen.  
 
Tiltaket er foreslått med bakgrunn i ønske fra Ljan skole.  
 
Sammendrag 
Bymiljøetaten har sendt forslag om nedsatt fartsgrense og ny fartshump i Herregårdsveien. 
Bydelsutvalget er bedt om å avgi en uttalelse.  
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser for bydelen.  
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Vurdering  
Bydelsdirektøren mener at alle tiltak som kan bidra til tryggere skoleveier er positivt, og 
vurderer forslaget om redusert fartsgrense og etablering av ny fartshump på Herregårdsveien 
som et godt tiltak for elevene ved Ljan skole.  
 
Forslaget er i tråd med det som står i Trafikkplan for Bydel Nordstrand, der det er beskrevet at 
fartsgrensen på lokale samleveier bør ha fartsgrense på 30 km/t forbi skoler. For øvrige lokale 
samleveier bør fartsgrensen være 40 km/t.  
 
 
Oslo, 09.07.2014 
 
 
Per Morstad/s/ 
bydelsdirektør 
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Sak 34/14    Varsel om igangsetting av reguleringsplan arbeid for 
Kaptein Oppegaards vei 19 B m. fl, Munkelia  

 
Arkivsak: 201400750 
Arkivkode: 512.1 
Saksbehandler: Eva Kristin Krogh 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 25.08.14 69/14  
Byutvikling, miljø og samferdsel 02.09.14  
Barn, ungdom og kultur komite 02.09.14 34/14  
Bydelsutvalget 11.09.14  
 
 
VARSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGSPLAN ARBEID FOR KAPTEIN 
OPPEGAARDS VEI 19 B M. FL, MUNKELIA  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
1. Bydel Nordstrand er positive til reguleringsplanarbeidet for Kaptein Oppegaards vei 

19B m.fl., og har følgende bemerkninger: 
- Tomtens beliggenhet har en sentral plassering i bydelen og er godt egnet til å etablere 

en barnehage.  
- Det må gjøres analyser av hvordan etablering av barnehagen vil påvirke trafikken i 

området og hvilke tiltak som evt. må gjøres for å ivareta trafikksikkerheten for 
skolebarna.  

- Det forutsettes at det gjøres registreringer av nærmiljøet og tilgrensende områder for å 
sikre at det blir trygge, tilgjengelige og sammenhengende gang- og sykkelforbindelser i 
og gjennom området. 

- Det forutsettes det gjøres analyser av hvordan sol- og skyggeforholdene vil påvirke 
leke- og rekreasjonsområdene.  

2. Saken sendes til orientering i BMS-komiteen, BUK-komiteen og BU 
 
Til komiteer og råd:  
Den uttalelsen som ble vedtatt av arbeidsutvalget, tas til orientering.   
 
Til bydelsutvalget:  
Den uttalelsen som ble vedtatt av arbeidsutvalget, tas til orientering.  
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Arve Edvardsen (H) fremmet tilleggsforslag til nytt strekpunkt i punkt 1 som følger: 

- Gangvei til Langbølgen bør oppgraderes 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, punktene 1 og 2 
Arve Edvardsens (H) tilleggsforslag til nytt strekpunkt i punkt 1 ble enstemmig vedtatt  
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Arbeidsutvalgets vedtak: 
1. Bydel Nordstrand er positive til reguleringsplanarbeidet for Kaptein Oppegaards vei 

19B m.fl., og har følgende bemerkninger: 
- Tomtens beliggenhet har en sentral plassering i bydelen og er godt egnet til å etablere 

en barnehage.  
- Det må gjøres analyser av hvordan etablering av barnehagen vil påvirke trafikken i 

området og hvilke tiltak som evt. må gjøres for å ivareta trafikksikkerheten for 
skolebarna.  

- Det forutsettes at det gjøres registreringer av nærmiljøet og tilgrensende områder for å 
sikre at det blir trygge, tilgjengelige og sammenhengende gang- og sykkelforbindelser i 
og gjennom området. 

- Det forutsettes det gjøres analyser av hvordan sol- og skyggeforholdene vil påvirke 
leke- og rekreasjonsområdene.  

- Gangvei til Langbølgen bør oppgraderes 
2. Saken sendes til behandling i BMS-komiteen, BUK-komiteen og BU 
 
  
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   

1. E-post, datert 08.07.2014 
2. Varsel om oppstart, brev til berørte parter med adresseliste, datert 04.06.2014 
3. Varsel om oppstart, kopi av annonse 

 
BAKGRUNN FOR SAKEN 
Det er varslet oppstart om reguleringsplanarbeid for eiendommene Kaptein Oppegaards vei 
19B og 21, samt del av eiendommen gbnr. 159/228 på Munkelia.  Bydel Nordstrand er invitert 
til å avgi høringsuttalelse.  
 
Saken behandles på sommerfullmakt i arbeidsutvalget (AU) i tråd ved vedtak i bydelsutvalget 
19.06.2014, sak 67/14, på grunn av høringsfristen. BMS- komiteen, BUK-komiteen og 
bydelsutvalget får saken til orientering. Det er avklart at høringsfristen er utsatt til 26.08.2014 
slik at saken kan behandles i arbeidsutvalget på sommerfullmakt.  
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Det har tidligere blitt sendt et planinitiativ om reguleringsplanarbeid for Kapt. Oppegaards vei 
19B & 21 (2008), men saken har ikke gått videre til politisk behandling.  
 
Følgende tilbakemelding ble gitt fra bydelen til plan- og bygningsetaten (PBE) 25.11.2008: 
 
Ingen kjente forhold som har betydning for planinitiativ i dette området.  
 
Bydel Nordstrand har likevel følgende bemerkning: 

1. Det aktuelle planområdet omhandler den delen av Bydel Nordstrand hvor behovet for 
barnehageplasser er størst.  

2. Området ligger i en blandet bebyggelse hvor det er flere mulige adkomstveier til 
barnehagene. Dette vil kunne medføre at trafikkbelastningen blir fordelt på flere deler 
av veisystemet og dermed blir mindre merkbar.  
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3. Dersom flere adkomstveier blir opprettholdt kan også parkeringsplassene bedre 
fordeles ved de aktuelle adkomstveier. På samme måte kan trafikktettheten reduseres 
for barn som ferdes på skoleveien.  

 
 
BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
 
Dagens situasjon 
Planområdet som er foreslått inngår i flere reguleringsplaner. Innenfor planområdet ligger i dag 
Munkelia barnehage som er regulert til daghjem, med adkomst fra Langbølgen. På området er 
ligger det også en gammel prestebolig (Kapt. Oppegaards vei 19B) og tidligere Kapt. 
Oppegaards vei barnepark (Kapt. Oppegaards vei 21). Området består også av friarealer, samt 
en gangvei.  
 
Om planforslaget 
Omsorgsbygg Oslo KF (OBY) ønsker å sikre tomten for eksisterende Munkelia barnehage og 
legge til rette for ny barnehage i Kapt. Oppegaards vei 19B & 21. Forslag til planavgrensning 
er på cirka 14,0 daa (inngår i flere reguleringsplaner) og omfatter eksisterende Munkelia 
barnehage med inngjerdet uteområde, samt ny barnehagetomt i Kapt. Oppegaards vei 19B som 
ønskes omregulert til bebyggelse og anlegg – barnehage, og adkomst med parkering. OBY 
foreslår at Kapt. Oppegaards vei 19B og Munkelia barnehage reguleres til bebyggelse og 
anlegg – barnehage, adkomst og parkering, mens det øvrige arealet foreslås regulert til 
friområde og turveier.  Presteboligen er tenkt revet.  
 
Forslaget til planavgrensning går utover de to barnehagetomtene, men er nødvendig for å løse 
de aktuelle problemstillingene på en hensiktsmessig måte. Det er behov for bedre adkomst til 
Munkelia barnehage og erstatning for tapt friareal ved omregulering. Hovedatkomst til ny 
barnehage vil være fra Kapt. Oppegaards vei, men man ser også for seg at det vil være 
gangadkomst til ny barnehage fra Langbølgen og Urtestien.  
 
Sydligste del av regulert gangvei på eiendommen gbnr. 159/228, nordlig retning foreslås 
omregulert til byggeområder - bolig for boligeiendom 181/890. Den opparbeidede turveien med 
tilgrensende areal foreslås regulert til friområde – turvei, som erstatning for nevnte regulerte 
gangvei.  
 
Planbehovet er utløst for å oppnå en bedre barnehagedekning i bydelen. Forslagsstiller er 
Heggelund og Koxvold AS Arkitekter MNAL, på vegne av Omsorgsbygg Oslo KF.  
 
Sammendrag 
Det er varslet oppstart om reguleringsplanarbeid for eiendommene Kaptein Oppegaards vei 
19B og 21, samt del av eiendommen gbnr. 159/228. Planbehovet er utløst for å oppnå en bedre 
barnehagedekning i bydelen. 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen.  
 
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser for bydelen.  
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Vurdering  
Bydelsdirektøren vurderer dette som en god og sentral beliggenhet for en fremtidig barnehage 
og stiller seg positiv til at reguleringsplanarbeidet gjenopptas. Området har blandet bebyggelse 
hvor det er flere mulige adkomstveier og kort vei til friområder i nærheten. 
 
Bydelsdirektøren er opptatt av at skolebarn skal ha en trygg og sikker skolevei, og at flest 
mulig skal kunne gå/sykle til skolen. Etablering av en ny barnehage vil medføre mer trafikk i 
området. I forbindelse med det videre planarbeidet er det viktig at konsekvensene av den økte 
trafikken analyseres. Det er mange barn som går til/fra skole i området, og de må sikres en 
trygg og trafikksikker skolevei. Etter bydelsdirektørens oppfatning er det derfor viktig at det 
utredes hvordan trafikkøkningen vil påvirke skoleveien for barna, og at dette ses i sammenheng 
med der parkeringsplassen for barnehagen anlegges.  
 
Bydelsdirektøren mener at det er viktig at tilgjengeligheten til de tilgrensende friområdene 
sikres ved at det planlegges og opparbeides trygge, oversiktlige og sammenhengende gang- og 
sykkelforbindelser i og gjennom området. Det er viktig at den nye barnehagen får gode 
adkomstveier for både gående og syklende, samt at det legges til rette med sykkelparkering.  
 
 
Oslo, 14.08.2014 
 
 
 
 
 
Vildgun Steinhaugen/s/ 
fung. bydelsdirektør 
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Sak 35/14    Høring - regulering av tigging - Oslo kommunes 
politivedtekt  

 
Arkivsak: 201400688 
Arkivkode: 024.0 
Saksbehandler: Vildgun Steinhaugen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Arbeidsutvalget 21.07.14 63/14  
Byutvikling, miljø og samferdsel 02.09.14  
Helse- og sosialkomite 02.09.14  
Barn, ungdom og kultur komite 02.09.14 35/14  
Bydelsutvalget 11.09.14  
 
 
HØRING - REGULERING AV TIGGING - OSLO KOMMUNES POLITIVEDTEKT  
 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget: …………………… 
 
Til komiteer og råd:  
Den uttalelsen som er vedtatt av arbeidsutvalget tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Den uttalelsen som er vedtatt av arbeidsutvalget tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling og vedtak  21.7.2014 jfr sommerfullmakt: 
Pia Bergmann (SV) har sendt høringsuttalelse av 19.7.2014.  Denne ble besluttet vedlegges 
protokollen.  
 
Arve Edvardsen (H) fremmet følgende forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget viser i utgangspunktet til Innst L (2013-2014) hvor flertallet i Justiskomiteen ber 
regjeringen fremme en proposisjon til Stortinget om et nasjonalt forbud rettet mot de 
organiserte formene for tigging, og mot tigging som kan være knyttet til menneskehandel og 
annen kriminalitet. Komiteen har bedt om at et nasjonalt forbud iverksettes sommeren 2015. 

Det er grunn til å anta at et slikt forbud nødvendigvis må være av generell karakter, antakelig 
nærmere denne høringens alternativ 1, som i hovedsak er en videreføring av det tidligere 
tiggerforbudet i løsgjengerloven. Det er gode grunner til at forskjellen mellom en 
vedtektsendring i Oslo nå i 2014 og et nasjonalt forbud i 2015 ikke er større en nødvendig. 
Dette gjelder særlig ovenfor de gruppene som forbudet retter seg imot. 

Alternativ 2 i høringsbrevet har en del juridiske og tolkningsmessige utfordringer. En eventuell 
håndhevelse i forhold til den foreslåtte ordlyden vil være problematisk fordi kriteriene er alt for 
generelle og upresise. Forslaget inneholder dessuten direkte formuleringsfeil (3. ledd, 1. 
punktum). 
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Bydelsutvalget er på prinsipielt grunnlag uenig i at tigging skal være mer akseptabelt fordi den 
foregår utenfor Ring 2. En slik geografisk avgrensning er derfor lite hensiktsmessig.  
 
På bakgrunn av ovenstående anbefaler bydelsutvalget høringsalternativ nr 1. 
 
Votering: 
Arve Edvardsens (H) forslag ble vedtatt med 4 stemmer (2 H, 1 FrP, 1 A). 1 stemte i mot (V). 
Pia Bergmanns (SV) høringsuttalelse av 19.7.2014  vedlegges AU-protokollen.  
 
Arbeidsutvalgets vedtak: 
Bydelsutvalget viser i utgangspunktet til Innst L (2013-2014) hvor flertallet i Justiskomiteen 
ber regjeringen fremme en proposisjon til Stortinget om et nasjonalt forbud rettet mot de 
organiserte formene for tigging, og mot tigging som kan være knyttet til menneskehandel og 
annen kriminalitet. Komiteen har bedt om at et nasjonalt forbud iverksettes sommeren 2015. 

Det er grunn til å anta at et slikt forbud nødvendigvis må være av generell karakter, 
antakelig nærmere denne høringens alternativ 1, som i hovedsak er en videreføring av det 
tidligere tiggerforbudet i løsgjengerloven. Det er gode grunner til at forskjellen mellom en 
vedtektsendring i Oslo nå i 2014 og et nasjonalt forbud i 2015 ikke er større en nødvendig. 
Dette gjelder særlig ovenfor de gruppene som forbudet retter seg imot. 

Alternativ 2 i høringsbrevet har en del juridiske og tolkningsmessige utfordringer. En 
eventuell håndhevelse i forhold til den foreslåtte ordlyden vil være problematisk fordi 
kriteriene er alt for generelle og upresise. Forslaget inneholder dessuten direkte 
formuleringsfeil (3. ledd, 1. punktum). 

Bydelsutvalget er på prinsipielt grunnlag uenig i at tigging skal være mer akseptabelt fordi 
den foregår utenfor Ring 2. En slik geografisk avgrensning er derfor lite hensiktsmessig.  
 
På bakgrunn av ovenstående anbefaler bydelsutvalget høringsalternativ nr 1. 
 
 
SAKSBEHANDLING   
 
VEDLEGG:   
Brev med vedlegg fra byrådslederens kontor 
 
 
BAKGRUNN FOR SAKEN 
Bydelen har mottatt en høringssak for regulering av tigging – Oslo kommunes politivedtekt. 
Det er sendt ut to alternative forslag til regulering av tigging og høringsfristen er satt til 
15.08.2014. 
 
 
TIDLIGERE RELEVANTE VEDTAK/OPPLYSNINGER 
Da det ikke er anledning for å avvente behandling av saken til etter sommerferien vil saken bli 
behandlet etter sommerfullmakt i arbeidsutvalget jfr. bydelsutvalgets vedtak av 19.06.2014, 
saks nr. 67/14. 
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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_09_02/sak_035_14_vedlegg_01.pdf


BYDELSDIREKTØRENS VURDERINGER 
 
Faktaopplysninger 
Etter at høringen er gjennomført vil forslagene legges frem for bystyret. Endringer i kommunes 
politivedtekter må stadfestes av Politidirektoratet før de kan tre i kraft. 
 
Sammendrag 
 
Økonomiske forhold – budsjettmessige og andre 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for bydelen 
  
Arbeidsmiljømessige konsekvenser 
Det er ingen arbeidsmiljømessige konsekvenser for bydelen 
 
Vurdering  
Saken behandles av AU i henhold til sommerfullmakter for å sikre høringsfristen som er satt til 
den 15.08.2014. Sakens innhold har en slik karakter at administrasjonen i dette tilfellet legger 
frem saken uten administrativt behandling.  
 
 
 
Oslo den 01.07.2014 
 
    
Per Morstad/s/     Vildgun Steinhaugen/s/ 
bydelsdirektør     ass. bydelsdirektør 
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