
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Nordstrand 
 Bydelsadministrasjonen 

 
Protokoll 7/14 

 
 
Møte: Barn, ungdom og kultur komite  
Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243  

Møtetid: Tirsdag 11. november 2014 kl. 19.00     
Sekretariat: 02 180  
 
 
Møteleder: Stein Halvor Nordbø (H)  
   
Tilstede: Stein Halvor Nordbø (H) 

Nicolai Øyen Langfeldt (H) 
Steinar Andersen (A) 
Lars Petter Solås (FrP) 
Jørgen Christian Hauge (V) 
Pia Bergmann (SV) 
Espen Andreas Hasle (KrF) 

 

   
Forfall: Nina E. Øyen (H)  
   
Som vara møtte: Ingen  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Eirill Mathisen  
 
 
Åpen halvtime:       Ingen frammøtte 
 
Informasjon:          Ingen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Eventuelt:                
• Hvor mange barn står faktisk på venteliste i bydel Nordstrand og er det et behov for nye 

plasser? 
o Barn under 3 år (1-2 år) som ikke har tilbud og ønsker plass innen 31.12.14 = 141 
o Barn over 3 år = 23 
o Totalt søkere med og uten plass (inklusiv overflyttingsønsker) under 3 år = 446 
o Søkere over 3 år = 278 
o Tallene øker jevnt 

BUK ber administrasjonen om en nærmere orientering om saken i BU, da dette tilsier at det 
vil være behov for nye barnehageplasser i Bydel Nordstrand. Ventelister er ikke det samme 
som full behovsdekning.  
 
• Mobbing settes på dagsordenen i lys av den tragiske hendelsen den siste uken, der en 

tidligere elev i vår bydel tok sitt eget liv.  
o Bydelsdirektøren anmodes om å komme med en klar henstilling til hvordan 

driftsstyrene skal håndtere mobbing, for å sikre at skolene jobber med dette på en 
god måte.  

Det bes om at administrasjonen legger frem følgende: 
• Hvor mange, og hvilke skoler benytter anti-mobbeprogrammer i vår bydel? 
• Hvilke ante-mobbeprogrammer benyttes? 
• Hvilke resultater har de oppnådd? 

 
 
 
 
Saker behandlet under møte: 
Sak 45 /14  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i BUK- komiteen 11.11.14 .......... 1 
Sak 46 /14  Godkjenning av protokoll fra møte i BUK komiteen 7.10.14................................. 1 
Sak 47 /14  Bydel Nordstrand sin avviksrapport av 30.09.2014 ................................................ 2 
Sak 48 /14  Samordnet ledelse i barnehage - evaluering pilotprosjekt ...................................... 2 
Sak 49 /14  Dalheimveien 7 - ønske om regulering til bevaring - melding om oppstartmøte ... 3 
Sak 50 /14  Høring - forslag om opphøyde gangfelt i Ekebergveien ......................................... 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ii 



 

Sak 45 /14  Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i BUK- 
komiteen 11.11.14 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Innkalling og sakskart til møte 11.11.2014 godkjennes 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER,  RÅD OG UTVALG 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Innkalling og sakskart til møte 11.11.2014 godkjennes 
 
 
 
 

Sak 46 /14  Godkjenning av protokoll fra møte i BUK komiteen 
7.10.14 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
Protokoll fra møte 7.10.14 godkjennes 
 

 

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER,  RÅD OG UTVALG 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Protokoll fra møte 7.10.14 godkjennes 
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Sak 47 /14  Bydel Nordstrand sin avviksrapport av 30.09.2014 
 
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:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering 
 
Til råd:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering 
 
Til medbestemmelsesutvalget:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering 
 
Til arbeidsmiljøutvalget:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering 
 
Til bydelsutvalget:  
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER,  RÅD OG UTVALG 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Avviksrapport for Bydel Nordstrand pr 30.09.2014 tas til orientering 
 
 
 

Sak 48 /14  Samordnet ledelse i barnehage - evaluering pilotprosjekt 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken sendes til behandling i:  
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen  
Bydelsutvalget  
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Til komiteer:  
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 vedtat 
 
Til bydelsutvalget:  

1. Pilotprosjekt samordnet ledelse avsluttes og ordningen med samordnet ledelse på 
Nordseterbarnehagene gjøres på varig basis.  

2. Pynten og Blåfjell barnehage samordnes i budsjett 2015 til en barnehage.    
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER,  RÅD OG UTVALG 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens behandling: 
Lars Petter Solås (FrP) fremmet følgende endringsforslag i bydelsdirektørens forslag, punkt 1: 

1. Ordningen med samordnet ledelse på Nordseterbarnehagene gjøres på varig basis. 
Imidlertid består Styrings- og arbeidsgruppene for å fullføre sitt evalueringsarbeid, og 
legge frem rapport for bydelsutvalget i tråd med vedtaket i BU-sak 49/14. 

 
Votering: 
Lars Petter Solås (FrP) endringsforslag, punkt 1, ble enstemmig vedtatt 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak, punkt 2, ble enstemmig vedtatt 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak 
BUK-komiteens innstilling overfor bydelsutvalget: 

1. Ordningen med samordnet ledelse på Nordseterbarnehagene gjøres på varig basis. 
Imidlertid består Styrings- og arbeidsgruppene for å fullføre sitt evalueringsarbeid, og 
legge frem rapport for bydelsutvalget i tråd med vedtaket i BU-sak 49/14. 

2. Pynten og Blåfjell barnehage samordnes i budsjett 2015 til en barnehage 
 
 
 

Sak 49 /14  Dalheimveien 7 - ønske om regulering til bevaring - 
melding om oppstartmøte 

 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i BMS-komiteen og BU. 
 
Til komiteer og råd:  
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt. 
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Til bydelsutvalget:  
Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand har ingen innvendinger mot at eiendom 197/209 i 
Dalheimveien 7 reguleres til hensynssone bevaring av kulturmiljø. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER, RÅD OG UTVALG 
 
Arbeidsutvalgets behandling: 
Hege Astrup Sannum (H) fremmet forslag om at saken også behandles i BUK 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag, med Hege Astrup Sannums (H) tilleggsforslag ble enstemmig 
vedtatt 
 
Arbeidsutvalget vedtak: 
Saken behandles i BMS-komiteen, BUK-komiteen og BU. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER,  RÅD OG UTVALG 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens behandling: 
Ingen forslag fremmet 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt 
 
 
 

Sak 50 /14  Høring - forslag om opphøyde gangfelt i Ekebergveien 
 
BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Til arbeidsutvalget:  
Saken behandles i: 

- Komité for byutvikling, miljø og samferdsel 
- Komité for barn, ungdom og kultur 
- Bydelsutvalget 

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

1. Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand er positive til forslaget om opphøyde gangfelt på 
strekningen langs Ekebergveien, fra Tallbergveien – Ljabrubakken, som vist på kartet. 

2. Bydelsutvalget anmoder Bymiljøetaten om å ha dialog med skolene i området i forkant 
av og underveis i bygge- og anleggsperioden for å sikre trygg og oversiktlig skolevei 
for skoleelevene som må krysse Ekebergveien. 
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3. Det bør vurderes midlertidig lysregulering på de krysningspunkt i Ekebergveien som 

benyttes av flest skoleelever, eksempelvis ved Breiens vei. Vurderingen bør gjøres i 
samråd med skolene.  

4. Det bør utføres oppfølgende fartsmålinger på strekningen etter at prosjektet er 
ferdigstilt for å undersøke om de fartsdempende tiltakene har ønsket effekt.  
 

BEHANDLING OG VEDTAK I KOMITEER,  RÅD OG UTVALG 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens behandling: 
BUK-komiteen kommenterte følgende: 
«Trafikksikkerhet for skolebarn må alltid sikres. Det er uheldig at mange utbyggere kommer 
samtidig.» 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med BUK-komiteens kommentar 
 
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak: 
Den innstillingen som legges frem for bydelsutvalget, anbefales vedtatt med følgende 
kommentar: 
Trafikksikkerhet for skolebarn må alltid sikres. Det er uheldig at mange utbyggere kommer 
samtidig. 
 
 
 
 
Oslo, 12.11.2014 
 
 
 
 
Stein Halvor Nordbø (H) 
leder av barn,- ungdom- og kulturkomiteen 
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